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PARTEA I 

TITLUL I – CADRUL GENERAL, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 

CAPITOLUL I – Date generale, forma juridică, adresa, antetul oficial, alte date 

Art.1. Date generale . 

(1) Spitalul Municipal Adjud1, este unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, proprietate 

de stat, aflată în subordinea Consiliului Local Adjud, care asigură asistenţă medicală completă de 

specialitate, preventivă, curativă, de recuperare şi paliative a pacienţilor internaţi, cuprinzând şi 

ambulatoriul de specialitate. 

(2) Spitalul deservește populația municipiului Adjud și a comunelor arondate, în medie 16.045 de 

locuitori.  

(3) În funcţie de criteriul teritorial este spital municipal, iar în funcţie de specificul patologic este 

spital general. 

(4) Din punct de vedere al structurii organizatorice unitatea medicală este un spital municipal de 

categoria IV, conform Ordinului M.S. nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor 

de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă și a Ordinului nr 323/2011 privind aprobarea 

metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de 

competență. Spitalul este acreditat conform Ordinului Președintelui ANMCS nr. 603 din 

29.09.2016, și deține Certificatul de acreditare seria: ANMCS nr. 238 eliberat la data de 

14.02.2017. 

(5) Spitalul Municipal Adjud funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(6) Managementul asistenţei medicale acordate în Spital a fost transferat către autorităţile 

administraţiei publice locale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

cu respectarea prevederilor H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale. 

(7) Spitalul este certificat pentru sistemul de management al calităţii conform standardului 

internațional SR EN ISO 9001/2015. 

(8) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Adjud este  

întocmit în conformitate cu prevederile legale. 

 

 

 
1 În continuarea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare: "Spitalul-Spitalului" 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

17 
 

Art.2. Forma juridică . 

(1) Spitalul Municipal Adjud este o instituție publică de utilitate publică cu personalitate juridică. 

(2) Cod de înregistrare fiscal: 4410690. 

(3) Spitalul Municipal Adjud este finanţat integral din venituri propria și funcționează pe principiul 

autonomiei financiare, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Adjud. 

(4) Prin autonomie financiară se înțelege: 

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. 

(5) 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.3. Adresa și datele de contact. 

(1) Spitalul are sediul principal în municipiul Adjud, strada Republicii, nr. 21, cod poștal 625100, 

județul Vrancea. Datele de contact sunt: telefon 0237 640 777; fax 0237 641 731; e-mail: 

secretariat@spitaladjud.ro 

(2) Spitalul are în structură un Dispensar TBC pe strada Ion Roată nr.1 ; telefon 0237 641 709. 
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Art.4. Antetul oficial al Spitalului . 

  

                                  PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD 

SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 

STR.REPUBLICII,  NR.21, COD 625100, LOC. ADJUD, JUD. VRANCEA 

Cont IBAN : RO14TREZ69221F330800XXXX-TREZORERIA ADJUD 

Telefon : 0237.640.777                                                                                                       Cod fiscal: 4410690                                                                                          

Fax : 0237.641.731                                                                      Certificat de acreditare ANMCSnr.238/05.04.2016          

E-mail :secretariat@spitaladjud.ro                                               Operator date caracter personal nr: 17711 

 

________________________________________________________________________                                                                                           

CAPITOLUL II – Structura organizatorică 

Secținea I Organizarea 

Art.5. Structura activității medicale. 

(1) Spitalul Municipal Adjud funcționează în prezent cu o structură aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local Adjud  nr.111 din data de 26 iulie 2019 . 

(2) În total paturile pentru spitalizare continuă sunt în număr de 173. Pentru spitalizarea de zi 

spitalul are aprobate un număr de 12 paturi. 

(3) Structura Spitalului Municipal Adjud, conform Anexa nr. 2 la HCL nr.111/26.07.2019: 

a) Spitalizare continuă 173 de paturi : 

➢ Secția Medicină internă = 46 paturi din care: 

• Compartiment Hematologie = 8 paturi 

• Compartiment Cardiologie = 8 paturi 

➢ Secția chirurgie generală = 25 paturi din care: 

• Compartiment Chirurgie plastică = 5 paturi 

➢ Secția pediatrie = 26 paturi 

➢ Secția Recuperare Medicina Fizică și Balneologie = 30 paturi din care : 

• Compartiment Recuperare Medicală Ortopedie = 5 paturi 

➢ Compartiment Ortopedie Traumatologie = 10 paturi 

➢ Compartiment Obstetrică Ginecologie = 10 paturi 

➢ Compartiment Neonatologie = 4 paturi 
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➢ Compartiment ATI = 10 paturi 

➢ Compartiment Îngrijiri Paliative = 12 paturi 

b) Spitalizare de zi 12 paturi 

c) Compartiment Primire Urgențe 

d) Ambulatoriu de Specialitate cu următoarele cabinete de specialitate : 

1. Medicină internă 

2. Cardiologie 

3. O.R.L. 

4. Oftalmologie 

5. Chirurgie generală 

6. Chirurgie plastică 

7. Obstetrică-Ginecologie 

8. Pediatrie 

9. Ortopedie Traumatologie 

10. Neurologie 

11. Dermatovenerologie 

12. Recuperare medicină fizică balneologie 

13. Gastroenterologie 

14. Psihologie 

15. Reumatologie 

16. Îngrijiri Paliative 

17. Laborator Recuperare - Bază tratament 

e) În cadrul spitalului funcționează și următoarele: 

1. Farmacie cu circuit închis 

2. Bloc operator 

3. Sterilizare 

4. Laborator analize medicale 

5. Laborator radiologie și imagistică medicală 

6. Compartiment prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale 
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7. Compartiment evaluare statistica medicală 

8. Cabinet planificare familială 

9. Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 

10. Unitate transfuzie sanguină 

11. Dispensar TBC 

12. Morga 

Art.6. Structura activității funcționale a Spitalului . 

(1)  Din structura Spitalului face parte și Aparatul Funcțional cu următoarele compartimente, 

birouri și servicii: 

1. Birou Resurse Umane Normare Organizare și Salarizare 

2. Birou Management al Calității Serviciilor de Sănătate 

3. Compartiment Protecția Datelor cu Caracter Personal 

4. Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă, PSI, Situații de Urgență, Protecția Civilă 

5. Compartiment Informatică 

6. Compartiment Magazie, Secretariat, Culte 

7. Birou Financiar Contabilitate 

8. Serviciul juridic și Administrativ cu următoarele: 

- Compartiment juridic 

- Compartiment Achiziții Publice și Contractare 

- Compartiment Aprovizionare Transport 

9. Compartiment Tehnic cu următoarele: 

a) Compartiment Întreținere : lifturi, grup electrogen, întreținere spații verzi; 

b) Centrala termică; 

c) Centrala telefonică; 

d) Bloc lenjerie; 

e) Bloc alimentar; 

f) Compartiment deservire; 

g) Spălătorie; 

h) Compartiment reparații clădiri. 
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Art.7. Colaborarea și cooperarea. 

(1) Între secțiile, compartimentele și birourile funcționale, există raporturi de cooperare și 

colaborare în scopul îndeplinirii sarcinilor privind asigurarea desfașurării activității unității în bune 

condiții.  

(2) Cabinetele medicale individuale urbane și comunale ale medicilor de familie, sunt în relații 

de colaborare din punct de vedere al asistenței medicale și a continuității tratamentelor medicale 

prescrise de medicii din Spitalul Municipal Adjud, la externarea pacienților. În acest sens Spitalul 

organizează ședințe de lucru cu medicii de familie pentru continuarea tratamentului pacienților și 

cunoașterea noilor medicamente sau noutăți medicale. 

(3) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (2) teza a doua are în vedere organizarea unei 

ședințe pe an . Organizarea ședințelor cu medicii de familie, modul de informare și comunicare, 

data și ora ședinței vor fi aduse la cunoștință printr-o invitație de participare adresată cabinetelor 

medicale. Cabinetele medicale/medicii de familie, transmit confirmarea de participare la nr. de 

telefon indicat în invitație (care poate fi nr. Spitalului sau al directorului medical). Minimul de 

medici de familie care confirmă participarea la ședința de informare, pentru organizarea ședinței 

este de 5. În cazul în care Spitalul nu primește confirmarea de participare de la minim 5 cabinete 

de familie, ședințele se reprogramează. Directorul medical al Spitalului elaborează invitațiile de 

participare și propune ordinea de zi, din care nu lipsește «asigurarea continuității îngrijirilor 

medicale, pacienților Spitalului Municipal Adjud». Consiliul medical al Spitalului Municipal 

Adjud, stabilește organizarea ședințelor, data și ora și aprobă ordinea de zi propusă de directorul 

medical.  

Art.8. Structura de conducere administrativă. 

(1) Conducerea administrativă este asigurată de consiliul de administrație în conformitate cu 

prevederile art. 187 aliniatul (2) din Legea nr.95/20062, republicată, privind reforma în domeniul 

sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de administrație al Spitalului 

municipal Adjud este format din 7 membrii, după cum urmează: 

a) 2 reprezentanți ai Direcției de sănătate publică județene Vrancea; 

b) 2 reprezentanți numiți de consiliul local Adjud, din care unul să fie economist ; 

c) un reprezentant numit de primarul municipiului Adjud; 

d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului medicilor al județului Vrancea, cu statut de 

invitat; 

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 

şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. 

 
2 Legea nr. 95/2006 Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 3 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare. În 

continuarea prezentului Regulament :"cu modificările și completările ulterioare" 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/169404
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/131707
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/131707
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/71139
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(2) Managerul Spitalului participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot. 

(3)  Instituţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să îşi numească şi membrii supleanţi în consiliul 

de administraţie.  

(4) Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de 

către instituțiile prevăzute la alin. (1). 

(5) Conform prevederilor art. 187 aliniatul (9) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma 

în domeniul sănătății, ședinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu 

majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

(6) Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt prevăzute de art. 187 aliniatul (10) 

din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, acestea sunt: 

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale 

şi anuale; 

 b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin 

ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al 

primarului unităţii administrativ-teritoriale, sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz; 

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 nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății; 

(7) Prevederilor din art. 187 aliniatele (11) și (12) cu privire la întrunirea în ședințe și indemnizația 

lunară din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății se aplică în mod 

corespunzător membrilor consiliului de administrație al Spitalului Municipal Adjud. 

(8) Prevederile din art. 188 aliniatele (1)-(5), cu privire la declarația de interese și declarația de 

avere, coroborat cu ale art. 189 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul 

sănătății se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului de administrație al Spitalului 

Municipal Adjud. 

(9) Art. 187 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătății 

prevede următoarele: ,, Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 

178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (5) se aplică în mod 

corespunzător şi membrilor consiliului de administraţie. Nerespectarea obligaţiei de înlăturare a 

motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul 

de administraţie are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcţie a 

respectivului membru al consiliului de administraţie.ˮ 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

23 
 

Art.9. Structura de conducere executivă. 

(1) Conducerea executivă a spitalului este asigurată de manager și Comitetul Director. 

(2) Managerul Spitalului Municipal Adjud este numit prin Dspoziția primarului Municipiului 

Adjud nr. 763 din 23 .08. 2018, în urma concursului organizat de Consiliul de Administrație. 

(3) Comitetul director este constituit conform Ordinului ministerului sănătății nr. 921/2006 pentru 

stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public, format din: 

a) manager; 

b) director medical; 

c) director financiar-contabil. 

Art.10. Structura de personal. 

(1) Structura de personal a Spitalului este cea prevazută în statul de funcții ce se întocmește și se 

reactualizează anual cu aprobarea Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Adjud. 

(2) Situația încadrării personalului Spitalului și procentul de încadrare conform Tabel nr. 1: 

Tabel nr. 1 Situația încadrării personalului, decembrie 2019 

Categorii de personal Aprobat Existent 
Procent de încadrare  

% 

Medici 46 28 60,86 

Alt personal sanitar superior 11 8 72,72 

Personal mediu sanitar 148 129 87,16 

Personal auxiliar 93 86 92,47 

TESA 28 26 92,85 

Muncitori 22 18 81,81 

TOTAL 348 295      84,77 

Art.11. Componența personalului Spitalului pe categorii. 

(1) Personalul Spitalului se compune din urmatoarele categorii: 

1. Personal medico-sanitar: 

a) personal de conducere;  

b) personal de executie. 

2. Personal pentru activități auxiliare: 

a) personal de conducere; 

b) personal de execuție; 

c) muncitori. 

3. Personal ce compune aparatul funcțional: 
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a) personal de conducere; 

b) personal de execuție de specialitate; 

c) personal de execuție administrativ; 

d) personal de deservire. 

TITLUL II - ACTIVITATEA PRINCIPALĂ A SPITALULUI, MISIUNEA, VALORILE 

ȘI PRINCIPIILE GENERALE, ADMINISTRAEA SPITALULUI 

CAPITOLUL I – Obiectul de activitate, atribuții, sarcini și obligații, funcții, misiunea și 

valorile Spitalului 

 Secțiunea I – Obiectul de activitate, activități desfășurate 

Art.12. Activitatea principală. 

(1) Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor stabilite 

de Ministerul Sănătăţii. 

(2) Activitatea Spitalului constă în promovarea sănătății și prevenirii bolilor la nivelul colectivității 

municipiului Adjud, ca unitate furnizoare de servicii medicale în contract cu Casa de Asigurări 

de Sănătate Vrancea și 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 (urgenţe cu potenţial endemio-epidemic, 

imunizări, sarcină şi lăuzie, planificare familială); 

d) servicii medicale şi investigații paraclinice contracost, efectuate la cerere, sau necuprinse 

în categoriile de mai sus. 

(3) Spitalul acordă primul ajutor şi asistenţă medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă 

la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, Spitalul 

va asigura, după caz, asistența medicală sau transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate 

medico-sanitară de profil. 

(4) Spitalul este instituție publică subordonată direct Consiliului Local al Municipiului Adjud şi 

aplică reglementările Ministerului Sănătăţii, în toate activităţile organizatorice şi funcţionale 

cu caracter medico-sanitar precum şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu privire 

la normele de aplicare a contractului de furnizare a serviciilor medicale. 

 

Art.13. Activități desfășurate. 
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(1) Spitalul, asigură ocrotirea sănătăţii populaţiei prin acordarea asistenţei medicale complete de 

specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a bolnavilor internați în unitatea cu paturi, a 

celor care se prezinta în ambulatoriul integrat. 

(2) Spitalul desfășoară următoarele activități : 

a) activități de asistență spitalicească - cod CAEN 8610; 

b) activități de asistență medicală specializată - cod CAEN 8622. 

Secțiunea a II-a Atribuții generale  

Art.14. Atribuții principale 

(1)  Spitalul are următoarele atribuții în ceea ce privește asigurarea următoarelor: 

a) accesul liber al populaţiei la asistenţa medicală; 

b) unitatea de acţiune în rezolvarea problemelor de prevenire şi combatere a îmbolnavirilor, 

a bolilor transmisibile, a bolilor profesionale care predispun la diverse patologii; 

c) continuitatea acordării asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii prin 

cooperarea permanentă a medicilor din spital cu cei din alte unităţi sanitare, în limita 

competenței stabilite a Spitalului; 

d) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, a bolilor cronice şi degenerative; 

e) adaptarea la specificul teritoriului a programului naţional ,,Programul național prevenirea 

și controlul tubesculozei" (PNCT); 

f) primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă; 

g) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, acordarea îngrijirilor necesare bolnavilor 

respiratori ambulatori şi spitalizaţi şi stabilirea corectă a diagnosticului şi conduitei 

terapeutice; 

h) înregistrarea persoanelor cărora li se acordă asistenţa medicală, consemnându-se în 

Registrul consulturi, registrul spitalizare zi, Registrul spitalizare continuă; 

i) aprovizionarea, depozitarea şi distribuirea medicamentelor precum şi distribuirea 

materialelor sanitare, potrivit normelor în vigoare; 

j) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, 

evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse; 

k) informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor; 

l) efectuarea de analize şi anchete medico-sociale în focarele de tuberculoză, şi pentru 

cunoaşterea unor aspecte particulare ale stării de sănătate privind aparatul respirator; 

m) informarea pacientuluii sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei 

acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat; 
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n) crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât 

din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere calitativ, precum şi servirea mesei 

în condiţii de igienă; 

o) promovarea acţiunilor privind educaţia sanitară a populaţiei; 

p) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea masurilor de prevenire a infecţiilor 

interioare, protecţia muncii şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare; 

q) limitarea sau, după caz, interzicerea accesului vizitatorilor în spital în perioadele de 

carantină; 

r) aprovizionarea cu substanţe şi materiale sanitare de curăţenie şi dezinfecţie; 

s) asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii unităţilor sanitare în perioade de 

calamităţi (înzăpezire, inundaţii, epidemii, etc.) sau în alte situaţii cu caracter deosebit, 

având în vedere: 

1. rezervarea unui număr de paturi în care să poată fi internate la nevoie cazurile 

deosebite ce s-au ivit; 

2. asigurarea spaţiilor şi condiţiilor pentru primul ajutor corespunzător numărului de 

sinistraţi; 

3. anunţarea imediată a autorităților locale și județene, (D.S.P.-a județului Vrancea, 

I.S.U.) a personalului medical al Spitalului și a conducerii pentru organizarea 

comandamentului central şi pe subunităţi; 

4. asigurarea de echipe de gardă pe spital şi secţii, în măsură să asigure nevoile de 

asistenţă; 

5. constituirea echipelor care funcţionează pentru revizuirea instalaţiilor 

aprovizionării cu oxigen, degajarea căilor de acces la spital, asigurarea cu 

combustibil, hrană, medicamente; 

6. PSI – organizarea, în comun cu organele locale, unor puncte sanitare şi posturi de 

prim ajutor pe perioada stării de necesitate; 

7. stabilirea unui program comun cu funcţionarea ambulanţei pentru rezolvarea 

cazurilor pacienţilor critici; 

8. internarea tuturor pacienţilor cu tuberculoză evolutivă, în primul rând al 

baciliferilor din zonele calamitate sau evaluate; 

9. asigurarea la locul de adăpost al sinistraţilor, a dezinfecţiei continue, deparazitării, 

potabilizării apei, controlul depozitării alimentelor. 

Art.15. Obligații în cadrul asistenței medicale. 

(1) Asistența medicală de urgență se acordă de toate unitățile sanitare permanent, la orice oră din 

zi sau noapte, indiferent de domiciliul persoanei. 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

27 
 

(2) Personalul sanitar este obligat sa acorde primul ajutor medical indiferent de specialitate, de 

locul unde se află, sau dacă este în timpul ori în afara programului de lucru, dupa care, va îndruma 

pacientul către o unitate sanitară de specialitate. 

(3) Să  asigure  semnalizarea   corespunzătoare   a  spitalului  în zonă  și  semnalizarea   interioară  

a circuitelor importante  utilizate  de pacientul  internat. 

(4) Pentru pacientul critic, după stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, 

transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil. 

(5) Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, 

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu 

toate resursele la înlăturarea efectelor acestora. 

(6) Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de 

prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 

 

Art.16. Alte obligații ale Spitalului. 

(1) Spitalul trebuie : 

a) să posede autorizaţie sanitară de funcţionare; 

b) să aibă acreditare; 

c) să asigure respectarea structurii organizatorice stabilită conform prevederilor legale în ceea 

ce priveşte numărul de paturi pe secţii şi compartimente; 

d) să asigure încadrarea cu personal medico-sanitar şi alte categorii de personal conform 

normativelor de personal în vigoare, care să permită funcţionarea Spitalului în condiţii de eficienţă; 

(2) Spitalul are obligația să desfășoare o activitate de educație sanitară care să conducă la formarea 

și menținerea stării de sănătate a populației, precum și să asigure condițiile optime medico-sanitare 

pentru îngrijirea bolnavilor. 

(3) Prevenirea și combaterea bolilor transmisibile constituie o obligație permanentă pentru 

unitățile sanitare și personalul sanitar, precum și pentru toti cetățenii. În îndeplinirea acestei 

obligații , unitățile și personalul sanitar răspund de: 

a) declararea, tratamentul și, după caz, izolarea obligatorie a bolnavilor, a suspecților de boli 

transmisibile și a purtătorilor de germeni patogeni; 

b) vaccinarea preventivă a pacienților (ex.vaccinul antigripal Gripa tip A(H1N1, măsuri de 

prevenire și limitare a răspândirii virusului Covid - 19) efectuarea investigațiilor clinice, 

epidemiologice și de laborator, aplicarea tratamentelor profilactice și curative, precum și urmărirea 

aplicării măsurilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

c) supravegherea epidemiologica a foștilor bolnavi, suspecților sau purtătorilor de germeni 

patogeni și interzicerea primirii, încadrării, menținerii sau reluării activității acestora în 
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colectivități, sectorul alimentar la exploatarea instalațiilor centrale de alimentare cu apă potabilă 

și în alte unități, dacă prezența lor constituie pericol pentru sănătatea populației; 

Art.17. Obligațiile personalului medical în caz de epidemii. 

(1) Personalul sanitar care constată sau este informat de existența unui caz de boală transmisibilă 

are obligația de a lua imediat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii bolii în randul populației 

sau în colectivități și de a informa de îndată unitatea sanitară ierarhic superioară. 

(2) De asemenea, personalul sanitar este obligat să ia măsuri, de urgență, pentru izolarea 

bolnavului, efectuarea anchetei epidemiologice, identificarea sursei de infecție, izolarea și 

supravegherea prin examinări clinice și de laborator a persoanelor cu care bolnavul a venit în 

contact, precum și alte măsuri în raport de specificul bolii transmisibile. 

(3) Personalul medical din Compartimentul C.P.U. este obligat să ia măsuri de protecție specifice 

în cazul în care în triaj există pacient/pacienți care prezintă sintome de contaminare cu virus sau 

germeni patogeni, cu risc epidemiologic și care declară că au fost sau au avut contact cu persoane 

din țara/regiunea/orașul unde au fost confirmate cazuri epidemiologice. Măsurile sunt: păstrarea 

unei distanțe de minim 2 metri de pacient/pacienți, îmbrăcarea personalului medical în costum de 

protecție, izolarea pacientului/pacienților, anunțarea conducerii Spitalului care va anunța DSP- 

Vrancea. 

Secțiunea a III- a Funcțiile Spitalului 

Art.18. Funcțiile Spitalului. 

(1) Prin secțiile și compartimentele din structura sa Spitalului Municipal Adjud îndeplinește 

următoarele funcții: 

a) Funcţia de asistenţă medicală; 

b) Funcţia de îndrumare tehnică şi metodologică a activităţii; 

c) Funcția de promovare a activității științifice; 

d) Funcţia de personal; 

e) Funcţia economică, de gospodărire şi administrativă; 

f) Funcţia de statistica și informatică medicală. 

Art.19. Funcţia de asistenţă medicală. 

Se realizează potrivit atribuţiilor fiecărei subunităţi din structură, urmărindu-se realizarea 

obiectivelor privind asistenţa medicală şi a celor cuprinse în programele naţionale de sănătate. 

Art.20. Funcţia de îndrumare tehnică şi metodologică a activităţii. 

(1) Îndrumare, sprijin și control al modului de acordare a asistenței medicale în spital şi 

ambulatoriu urmărirea creşterii continue a calității actului medical. 

(2) Asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar. 
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(3) Analiza periodică a stării de sănătate a populației, a calității asistenței medicale. 

(4) Respectarea tratamentului. 

(5) Aspecte de etică şi deontologie profesională. 

Art.21. Funcţia de personal. 

Funcția de personal cuprinde activitățile prin desfășurarea cărora se rezolvă raporturile de muncă, 

recrutarea, selectarea personalului, se asigură necesarul resurselor umane și utilizarea lor rațională 

în vederea realizării obiectivelor unității, planificarea cursurilor de perfecționare, specializare, 

EMC, de promovare profesională. Activitățile aferente funcției se realizează atât prin 

compartimentele din structura medicală, cât și cea funcţională. 

Art.22. Funcţia economică, de gospodărire şi administrativă. 

Este reprezentată de totalitatea activităților destinate obținerii, gestionării și utilizării mijloacelor 

financiare și materiale necesare bunei funcționări a Spitalului şi de urmărire a rezultatelor 

financiare. 

Art.23. Funcţia de statistica și informatică medicală.  

Se realizează prin analiza tuturor datelor statistice centralizate în vederea îmbunătățirii 

performanțelor profesionale și indicatorilor de eficiență. Activitățile aferente funcției se realizează 

prin compartimentele din structura medicală, Compartiment Evaluare Statistică Medicală. 

Secțiunea a IV- a Misiunea și valorile Spitalului 

Art.24. Misiunea Spitalului. 

Misiunea Spitalului este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu ferit de riscuri și 

confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Misiunea Spitalului 

Municipal Adjud este de a pune pacientul în centrul atenției, cu devotament și responsabilitate. 

Art.25. Valorile Spitalului. 

Valorile Spitalului sunt: Siguranţă, Calitate, Accesibilitate, Profesionalism, Competitivitate, 

Eficienţă, Respect. 

CAPITULUL II - Principiile generale, administrarea Spitalului 

Secțiunea I – Principii generale 

Art.26. Principii generale. 

(1) Conducerea Spitalului urmărește aplicarea în practică a principiilor managementului: luarea 

unor decizii pe baza celor două elemente esențiale - calitatea și actul medical. 

(2) Spitalul se structurează, funcționează și se conduce distinct, pe urmatoarele activități: 

a)  management; 

b) diagnostic și tratament; 
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c) îngrijire a pacientului; 

Art. 27. Aplicarea principiilor.  

(1) Conducerea Spitalului are menirea de a introduce metodele noi chiar și în structura 

organizatorică actuală, de eficientizare a utilizării resurselor cum ar fi: 

1. centrarea ingrijirilor pe pacient; 

2. îmbunătăţirea continuă a calității actului medical; 

3. acordarea unor autonomii secțiilor şi compartimentelor; 

4. folosirea corecta a tehnologiilor; 

5. creșterea competenței profesionale a medicilor și a personalului mediu sanitar; 

6. formarea unui numar adecvat de personal; 

7. eliminarea polipragmaziei; 

8. centralizarea îngrijirii unor afecțiuni; 

9. informatizarea unitara a spitalului. 

Secțiunea a II – a  Administrarea terenurilor, clădirilor și a bazei materiale 

Art.28. Titularul dreptului de administrare. 

(1) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea Spitalul sunt parte integrantă a 

domeniului public al municipiului Adjud și sunt date în administrarea Spitalului prin hotărâre a 

consiliului local, în condițiile legii. Componentele bazei materiale achiziționate cu finanțare de la 

bugetul de stat sau credite externe garantate de Guvern sunt proprietate privată a statului și sunt 

administrate de spital. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privată a statului 

și sunt administrate de spital. 

(2) Dreptul de proprietate publică al municipiului Adjud asupra clădirilor și terenurilor în care 

funcționează Spitalul Municipal Adjud se exercită în conformitate cu prevederile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 aprobată prin Legea nr. 99/2004, precum și ale 

Hotărârii Guvernului nr. 866/2002 referitoare la trecerea imobilelor în care își desfășoară 

activitatea unitățile sanitare de interes local și județean din domeniul privat al statului și din 

administrarea Ministerului Sănătății Publice în domeniul public al unitaților administrativ- 

teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau, dupa caz, a consiliilor județene, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Art.29. Schimbarea destinației. 

(1)     Schimbarea destinației sau înstrăinarea bazei materiale a Spitalului se poate face în 

condițiile legii și numai cu aprobarea Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Adjud și 

cu avizul Ministerului Sănătății Publice. Actele de instrăinare sau de schimbare a destinației bazei 

materiale a Spitalului, încheiate în altfel de condiții, sunt nule. Nulitatea se constată de instanța  de 
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judecată, la solicitarea Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Adjud. În cazul în care 

unitățile sanitare publice prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 

aprobată prin Legea nr. 99/2004, inclusiv cabinetele medicale, sunt concesionate sau scoase la 

licitație în vederea vânzării, medicii au dreptul de preemțiune. 

 

PARTEA a II- a 

TITLUL I - CONDUCEREA SPITALULUI - COMITETUL DIRECTOR – CONSILIUL 

MEDICAL – COMISIILE PERMANENTE 

CAPITOLUL I - Managementul Spitalului , Comitetul Director , Consiliul Medical 

Secțiunea I -  Managerul 

Art.30. Atribuțiile managerului. 

(1) Principalele atribuții ale managerului Spitalului Municipal Adjud sunt stabilite prin contractul 

de management, înregistrat sub nr. 174 din 24 august 2018. 

(2) Conform art. 180 alin. (1) din Legea nr.95/2006 republicată, privind reforma în domeniul 

sănătății, în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice managerul are, în 

principal, urmatoarele atribuții: 

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

de personal în vigoare; 

b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 

personalul Spitalului; 

c) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal; 

d) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în 

vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie 

sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute la art. 172 

din Legea nr. 95/2006, republicată; 

e) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director. 

(3) Managerul negociază şi încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de 

asigurări de sănătate, precum şi cu direcţia de sănătate publică sau, după caz, cu instituţii publice 

din subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru implementarea programelor naţionale de sănătate 

publică şi pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 193 din Legea nr. 95/2006, republicată. 

Art.31. Principalele contracte încheiate de manager. 

(1) Conform art.180 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 republicată, Managerul negociază și încheie 

contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, precum și cu direcția 

de sănătate publică pentru: 

a) desfășurarea activităților prevazute în programele naționale de sănătate; 
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b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul 

cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condițiile legii: 

cabinete de planning familial, TBC; 

c) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare cabinetelor medicale de 

TBC; 

d) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii I-VII. 

Art.32. Drepturile managerului. 

(1) Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-

cadru al contractului de management și a listei indicatorilor deperformanță a activității 

managerului spitalului public, cu modificările și completarile ulterioare, managerul are drepturi și 

obligații. 

(2) Managerul are următoarele drepturi: 

1. primirea unei sume lunare brute în lei, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare; 

2. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale; 

3. dreptul de a beneficia de asigurari sociale de sănatate, pensii și alte drepturi de asigurari sociale 

de stat, în condițiile plății contribuțiilor prevazute de lege; 

4. dreptul la securitate și sănătate în muncă; 

5. dreptul la formare profesionala, în condițiile legii; 

6. dreptul la informare nelimitată asupra activității spitalului și acces la toate documentele privind 

activitatea medicală și economico-financiară a acestuia; 

7. dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administrație în rezolvarea problemelor de strategie, 

organizare și funcționare a spitalului, precum și în activitatea de identificare de resurse financiare 

pentru creșterea veniturilor spitalului, în condițiile legii; 

8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităților pentru îmbunătățirea 

standardelor clinice și a modelelor de practică, în monitorizarea și evaluarea activității medicale, 

precum și intărirea disciplinei economico-financiare; 

9. dreptul de a fi susținut în realizarea activităților specifice de consiliul medical, consiliul de etică, 

precum și de alte comisii pe care le înființează, ale caror atribuții și responsabilități sunt aprobate 

de comitetul director și sunt prevazute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Spitalului; 

10. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuțiilor ce le revin; 

11. dreptul de a revoca șefii de secții în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puțin 

un an; 

12. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractul individual de 

muncă și de reluare a raporturilor de muncă pe postul deținut anterior încheierii prezentului 

contract de management; 
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13. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente 

justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, potrivit legii; 

14. dreptul la repaus zilnic și săptămânal; 

15. dreptul la egalitate de șanse și de tratament; 

16. dreptul de a desfășura activitate medicală în spital, în condițiile legii; 

17. dreptul de a angaja resursele umane și financiare, în condițiile legii; 

18. dreptul de a renegocia indicatorii de performanță a activității asumați prin contractul de 

management încheiat cu unitatea administrativ-teritorială a minicipiului Adjud; 

19. dreptul de a participa la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot. 

(3) Prevederile alin. (2) punctul 16 sunt aplicabile managerului de profesie medic. 

Art.33. Obligațiile managerului cu privire la politicile de personal a structurii organizatorice 

și a managementului serviciilor medicale. 

(1) Obligatiile managerului în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sunt 

urmatoarele: 

a) stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de 

normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii; 

b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție 

personalul spitalului; 

c) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 

d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat 

în subordine; 

e) organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director; 

f) numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director; 

g) încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin 

concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul caruia sunt 

prevazuți indicatorii de performanță asumați; 

h) prelungește, 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 

obligațiilor prevăzute în acestea; 

j) stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de 

conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă suspendat, 

programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară 

respectivă, în condițiile legii; 
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k) numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat 

concursul sau examenul organizat în condițiile art. 185 alin. (10) din Legea nr. 95/2006, 

republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și 

încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de 

administrare cu o durată de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță 

asumați; 

l) solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condițiile legii, în 

cazul în care contractul de administrare prevăzut la lit. k) nu se încheie în termen de 7 zile de la 

data stabilită în condițiile menționate; 

m) deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o 

perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru 

ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; 

n) repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea 

funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical ocupate în condițiile prevăzute la 

lit. m); 

o)  aprobă regulamentul intern al Spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat; 

p) înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul Spitalului, 

necesare pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul 

de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare și funcționare este 

prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului; 

q)  realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă 

subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate 

cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în 

conformitate cu prevederile legale; 

r) aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

s)  răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, 

în calitate de furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea 

acesteia ori de câte ori situația o impune; 

t) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese 

de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

u) propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, 

reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către Ministerul 

Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau, după caz, de către autoritățile 

administrației publice locale, în condițiile legii; 

v) în situația în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este 

insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice 
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aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora; 

w) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 

medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității 

spitalului; 

x) răspunde de organizarea și desfășurarea activității de educație medicală continuă (EMC) 

pentru medici, asistenți medicali și alt personal, în condițiile legii; 

y) răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii. 

(1) Obligațiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele: 

1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, planul de 

dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl 

supune aprobării consiliului de administrație al spitalului; 

2. aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor 

comitetului director, cu respectarea prevederilor legale; 

3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea 

consiliului medical; 

4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, în 

concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației; 

5. elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea 

spitalului;  

6. aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății, adecvate 

la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită; în cazul ministerelor și instituțiilor cu 

rețea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical; 

7. îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale; 

8. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați 

prin prezentul contract; 

9. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de 

sănătate derulate la nivelul spitalului; 

10. răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale 

de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de 

Ministerul Sănătății; 

11. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de 

calitate de către personalul medico-sanitar din spital; 

12. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 

recomandărilor consiliului medical; 
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13. urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, 

coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical și al Consiului de etică; 

14. negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte 

cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale; 

15. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, 

tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor 

aprobate prin ordin al ministrului sănătății; 

16. negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de 

sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

17. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate 

private; 

18. poate încheia contracte cu direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, 

după caz, în vederea derulării programelor naționale de sănătate și desfășurării unor activități 

specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora; 

19. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care 

este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea 

în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum și a cheltuielilor de natura bunurilor 

și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete; 

20. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și 

dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 

21. răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 

sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor 

acestora; 

22. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei 

persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de 

asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de 

profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia; 

23. răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor 

de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și de acoperirea, 

de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților; 

24. negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, 

protocoaledecolaborare/acorduri/convenții/parteneriate și/sau contracte cu alți furnizori de servicii 

pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale. 
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Art. 34. Obligațiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt 

următoarele: 

1. răspunde de organizarea activității Spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, 

elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor 

și compartimentelor din structura Spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite 

ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii; 

2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu 

acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației 

bugetare; 

3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului pe secțiile și 

compartimentele din structura acestuia și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de 

administrare încheiate în condițiile legii; 

4. răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura 

spitalului a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform 

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății; 

5. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli 

unităților deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătății și, respectiv, 

ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, în funcție de subordonare, precum și de 

publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al 

autorității de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare 

proprii; 

6. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli 

consiliului local și/sau județean, după caz, dacă beneficiază de finanțare din bugetele locale; 

7. aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice; 

8. aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze 

într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director; 

9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-

financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului; 

10. identifică, împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creșterea 

veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 

11. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform 

legii; 

12. răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu. 

Art.35. Obligațiile managerului în domeniul managementului administrativ. 

1. aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea 

prealabilă de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, direcția 
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medicală sau structura similară acesteia din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie ori 

Ministerul Sănătății, după caz; 

2. reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice; 

3. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii; 

4. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de 

îmbunătățire a activității spitalului; 

5. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile 

de învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în 

vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ; 

6. încheie, în numele Spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru 

desfășurarea activității de cercetare științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale; 

7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor 

referitoare la activitatea spitalului; 

8. răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor 

aprobate prin ordin al ministrului sănătății; 

9. pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile 

legii, informații privind activitatea spitalului; 

10. transmite direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, direcției medicale 

sau structurii similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului 

Sănătății, după caz, informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, 

realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli; 

11. răspunde de organizarea arhivei Spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute 

de lege, în format scris și electronic; 

12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de 

activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății; 

13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în 

condițiile legii; 

14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și 

reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului; 

15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

16. propune spre aprobare Ministerului Sănătății, direcției medicale ori structurii medicale similare 

din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, un 

înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii; 
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17. informează Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară 

proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore 

de la apariția acesteia; 

18. răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-

financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară 

proprie sau primarul unității administrativ-teritoriale, ori președintele consiliului județean, după 

caz, în situația în care se constată disfuncționalități în activitatea spitalului public; 

20. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii, în 

termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de 

acreditare; 

21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea 

valabilității acreditării; 

22. respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului; 

23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acțiune pentru situații speciale și 

coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte 

situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare; 

24. răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative 

care reglementează activitatea acestuia; 

25. asigură și răspunde de organizarea activităților de învățământ și cercetare astfel încât să 

consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei 

medicale; 

26. avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de 

serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice. 

Art.36. Obligațiile managerului în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese. 

(1) Art.5. alin. (5), din Anexa nr.1 la Ordinul nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului cadru 

al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 

spitalului public, cu modificările aduse de Ordinul nr. 730/2018, prevede următoarele: 

1. depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute 

de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății 

sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie; 

2. actualizează declarația prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări față de situația 

inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării 

funcțiilor sau activităților; 

3. răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului; 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinbtgq2q/ordinul-nr-730-2018-pentru-modificarea-anexei-nr-1-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-1384-2010-privind-aprobarea-modelului-cadru-al-contractului-de-management-si-a-listei-indicatorilor-de-performant?pid=260729124&d=2020-03-13#p-260729124
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4. depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. 1 și 2. 

(2) Art.8. din Anexa nr.1 la Ordinul nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului cadru al 

contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 

spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, în privința incompatibilităților prevede: 

 a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia 

funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, 

de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi punctul 3.; 

b) desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de 

bunuri şi servicii ai spitalului respectiv; 

c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv a celor neremunerate; 

d) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte 

unităţi spitaliceşti; 

e) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil; 

f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid 

politic; 

g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile 

reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

1. În cazul în care la numirea în funcţie managerul se află în stare de incompatibilitate sau de 

conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de 

interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie. În caz contrar, contractul de management 

este reziliat de plin drept. 

2. Managerul răspunde, în condiţiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate Spitalului ca urmare a 

încălcării obligaţiilor referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese. 

3. Persoanele care îndeplinesc funcţia de manager pot desfăşura activitate medicală în instituţia 

respectivă, cu respectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract de management, 

fără a afecta buna funcţionare a unităţii sanitare. 

(3) Constitue conflict de interese, conform art. 8, din Anexa nr.1  la Ordinul nr. 1.384/2010  privind 

aprobarea modelului cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă 

a activităţii managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, următoarele: 

 a) deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al 

persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale 

care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia 

de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau 

interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai 

persoanei în cauză; 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinbtgq2q/ordinul-nr-730-2018-pentru-modificarea-anexei-nr-1-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-1384-2010-privind-aprobarea-modelului-cadru-al-contractului-de-management-si-a-listei-indicatorilor-de-performant?pid=260729124&d=2020-03-13#p-260729124
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinbtgq2q/ordinul-nr-730-2018-pentru-modificarea-anexei-nr-1-la-ordinul-ministrului-sanatatii-nr-1384-2010-privind-aprobarea-modelului-cadru-al-contractului-de-management-si-a-listei-indicatorilor-de-performant?pid=260729125&d=2020-03-13#p-260729125
javascript:OpenDocumentView(225154,%204122424);
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    b) deţinerea de către soţul/soţia, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv 

ai acestuia a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical 

sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care 

persoana în cauză exercită funcţia de manager; 

    c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care managerul sau soţul/soţia, rudele ori 

afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar 

putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager. 

Art.37. Atribuțiile managerului unităţii sanitare în activitatea de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din Ordinul M.S. nr. 1101 din 30 septembrie 

2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. 

(1) Atribuţiile managerului Spitalului cu privire la prevenirea și limitarea IAAM: 

a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1101/2016; 

b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii 

pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse 

în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale al unităţii; 

e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în 

alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 

conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale 

şi a consumului de antibiotice din spital; 

g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi 

anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii 

şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a 

eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului 

antibioticelor de rezervă; 

h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în 

registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a 

personalului medico-sanitar; 

i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului 

de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 
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j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului 

cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare; 

k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor 

serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei 

medicale; 

l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la 

solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 

epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale  din 

unitate; 

m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize 

şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare; 

n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 

o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile 

asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul 

stabilirii responsabilităţii individuale. 

Secțiunea a II- a Comitetul Director 

Art. 38. Componența și atribuțiile Comitetului Director. 

(1)  Prezentul Regulament de organizare și funcționare stabilește la art.9. alin. (3) în conformitate 

cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor Comitetului Director 

din cadrul spitalului public, componența comitetului director al Spitalului. 

(2)  Atribuțiile Comitetului Director conform art.1. din Ordinul nr. 921/2006 sunt următoarele: 

 1. elaborează planul strtategic de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza 

propunerilor scrise ale consiliului medical; 

 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii 

medicale al spitalului; 

 3. propune managerului, în vederea aprobării: 

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

    b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, 

conform legii; 

    4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama 

spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice 

privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum 
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şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al 

ministrului sănătăţii publice; 

    6. 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; 

    7. 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; 

    8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care 

îl supune spre aprobare managerului; 

    9. 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; 

    10. 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; 

    11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, 

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

    12. 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; 

    13. 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; 

    14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri 

şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică 

judeţene, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice; 

    15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de 

furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

    16. 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; 

    17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea 

sediului şi a denumirii spitalului; 

    18. negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii 

specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi 

ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului; 
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    19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

    20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul 

anual de activitate al spitalului. 

Art. 39. Atribuțiile specifice Directorului medical din cadrul Comitetului Director al 

Spitalului. 

(1) Directorul medical are următoarele atribuţii specifice prevăzute de art.2. din Ordinul 

nr.921/2006: 

1. în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen 

a propunerilor privind planul strategic de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, 

bugetul de venituri şi cheltuieli; 

2. 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; 

3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 

implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 

4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru 

asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 

5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 

6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de 

secţii şi laboratoare; 

7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii; 

8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 

foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 

11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi 

în alte situaţii speciale; 

12. 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; 

13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 

pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului. 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

45 
 

Art. 40. Atribuţiile Comitetului director al unităţii sanitare cu privire la prevenirea și 

limitarea IAAM. 

1. organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează 

regulamentul de funcţionare al acestuia; 

2. se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări 

servicii specifice; 

3. aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

4. asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

5. efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 

6. verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de 

activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni 

multiplurezistenţi. 

Art. 41. Atribuţiile Directorului medical cu privire la prevenirea și limitarea IAAM. 

1. 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; 
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2. pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia 

acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia; 

3. răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea 

măsurilor de limitare a acestora; 

4. răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 

5. 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; 

6. controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale 

serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

7. 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; 

8. organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea 

vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, 

altele); 

9. controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse 

biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 

Art.42. Atribuţiile directorului economic / financiar-contabil cu privire la prevenirea și 

limitarea IAAM. 

1. răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 

2. 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. 

Art.43. Atribuții specifice directorului financiar – contabil al Spitalului. 

1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activității financiare a unității, în 

conformitate cu dispozițiile legale; 

2. organizează contabilitatea în cadrul unității, în confomitate cu dispozițiile legale, şi asigură 

efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor; 

3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de 

verificare şi a bilanțurilor anuale şi trimestriale; 

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri şi 

cheltuieli; 

5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 
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indicatorilor financiari aprobați şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 

6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări 

de sănătate; 

7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, 

având obligația, în condițiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale; 

8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acțiune pentru situații speciale 

prevăzute de lege, precum şi pentru situații de criză; 

9. participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai 

eficientă a datelor contabilității; 

10. evaluează, prin bilanțul contabil, eficiența indicatorilor specifici; 

11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unității către 

bugetul statului, trezorerie şi terți; 

12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în 

spital; 

13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 

14. organizează evidența tuturor creanțelor şi obligațiilor cu caracter patrimonial care revin 

spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a 

acestora; 

15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 

16. asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia 

măsuri pentru ținerea la zi şi corectă a evidențelor gestionării; 

17. răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire 

la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrității patrimoniului; 

18. îndeplineşte formele de scădere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile şi 

condițiile prevăzute de dispozițiile legale; 

19. împreună cu șeful serviciului juridic și 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 eficiență maximă a patrimoniului 
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unității şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale; 

20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-

contabile din subordine; 

21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea 

mijloacelor materiale în unitate. 

Secțiunea a III – a Consiliul medical  

Art.44. Consiliul medical al Spitalului. 

(1) Consiliul medical al Spitalului Municipal Adjud este compus din medici șefi de secție, 

laboratoare sau compartimente ale spitalului, farmacistul-șef, asistentul/asistenta-șef/șefă  spital, 

directorul medical. 

(2) În conformitate cu Anexa la Ordinul nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi 

competenţelor consiliului medical al spitalelor, Consiliul medical al Spitalului Municipal Adjud 

are următoarele atribuții: 

1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru 

elaborarea: 

a) planului strategic de dezvoltare a Spitalului, pe perioada mandatului; 

b) planului anual de furnizare de servicii medicale al Spitalului; 

c) planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, 

medicamente şi materiale sanitare; 

2. face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului; 

3. participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern 

ale Spitalului; 

4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, inclusiv: 

a) evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

ambulatoriul acestuia; 

b) monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 

c) prevenirea şi controlul infecţiilor asociate activității medicale. 

- pentru desfășurarea acestor activități prevăzute de punctele 1-4 în cadrul spitalului se colaborează 

cu nucleul de calitate al spitalului, comisia de analiză a DRG şi cu compartimentul de prevenire şi 

control al infecţiilor asociate activității medicale de la nivelul spitalului.- 

5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 

spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 
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6. elaborează împreună cu Biroul de management al calității serviciilor de sănătate, Planul anual 

de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare 

managerului; 

7. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor 

medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 

 8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului 

director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

9. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi 

numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

10. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 

11. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului medico-sanitar; 

12. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 

desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 

13. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează 

accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră; 

14. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

16. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 

foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 

17. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi 

în alte situaţii speciale; 

18. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în 

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

medicamente; 

19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 

pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, 

în condiţiile legii; 

21. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 

referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

22. elaborează Raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 
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23. medici cu specializări diferite  participă în echipe multidisciplinare la îngrijirea pacienților, 

Spitalului, colaborarea între : medic epidemiolog, specialist îngrijiri paliative, medic medicină 

internă, medic reumatolog, medic gastroenterolog, medic radiolog, medic chirurg, medic 

endocrinolog, medic infecționist, medic otorinolaringolog, medic ortoped, medic pediatrie,  medic 

laborator, medic medicină de urgență. Constituite pentru creșterea calității actului medical. 

Art.45. Atribuțiile Consiliului medical. 

(1) În conformitate cu prevederile art. 186 aliniatul (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind 

reforma în domeniul sănătății, principalele atribuţii ale Consiliului medical sunt următoarele: 

a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii 

medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; 

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii 

performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; 

c) înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; 

d) propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în 

concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor 

de practică medicală; 

e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 

 

CAPITOLUL II - Comisiile care funcționează în cadrul Spitalului 

Secțiunea I - Comisiile / Consiliile / Comitetele din cadrul Spitalului 

Art.46. Comisii și Consilii din cadrul Spitalului. 

(1) În cadrul Spitalului funcționează următoarele Comisii și Consilii: 

1. Comisia Consiliului medical; 

2. Consiliul de etică; 

3. Comisia Nucleul de calitate; 

4. Comisia de transfuzie și hemovigilență; 

5. Comisia de farmacovigilență și strategie terapeutică; 

6. Comisia pentru psihotrope și stupefiante; 

7. Comisia de monitorizare; 

8. Comisia de analiză a deceselor intraspitalicești; 

9. Comisia de coordonare a procesului de evaluare în vederea obținerii reacreditării ciclul II ; 

10. Comisia de cercetare disciplinară prealabilă; 
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11. Comitetul de sănătate și Securitate în muncă; 

12. Comisia de alimentație și dietetică; 

13. Comisia de monitorizare a evenimentelor adverse / santinelă / near-miss; 

14. Comisia de analiză D.R.G. și revalidare a cazurilor invalidate; 

15. Comisia de prescriere a medicamentului antibiotic; 

16. Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;    

17. Comisia – Echipa de siguranță a alimentului; 

18. Comitetul pentru situații de urgență – Celula de urgență. 

Secțiunea a II – a- Comisia Consiliului medical 

Art.47. Comisia Consiliului medical. 

(1)  Consiliul medical al spitalelor are următoarele atribuţii:    

1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri 

pentru elaborarea: 

a) planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 

b) planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 

c) planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente 

medicale, medicamente şi materiale sanitare; 

2. face propuneri Comitetului Director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al spitalului;    

3. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului 

intern ale spitalului; 

4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, inclusiv: 

a) evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

ambulatoriul acestuia; 

b)  monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 

c)  prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.  

➢ Activitățile prevăzute la punctul 4. sunt desfăşurate în colaborare cu Nucleul de calitate, 

nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la 

nivelul Spitalului; 

5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la 

nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 
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6. elaborează Planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, 

pe care îl supune spre aprobare Managerului; 

7. înaintează Managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea 

activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 

8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri 

Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

9. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri Managerului cu privire la structura 

şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

10. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 

11. înaintează Managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului medico-sanitar; 

12. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 

desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 

13. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi 

facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră; 

14. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 

spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

16.  analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 

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

etc.); 

17. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii 

şi în alte situaţii speciale; 

18. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, 

în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a 

rezistenţei la medicamente; 

19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 

pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei 

spitalului; 

20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 

medicală, în condiţiile legii; 

21. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 

referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare; 
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23. elaborează protocolul privind îngrijirea pacienţilor în echipe multidiciplinare în interiorul 

spitalului și Ambulatoriu în acest sens: 

a) consultul  interdisciplinar  poate  fi   solicitat  atât  la  la  internare  cât  si  pe  perioada 

tratamentului; 

b) medicul  care  solicita  un  astfel  de  consult  se  adresează  Directorului  Medical  sau 

înlocuitorului acestuia în vederea stabilirii echipei de consult multidisciplinar; 

c) pentru consultul în urgentă, medicul solicitant va cere medicilor de garda să participe la 

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

consultul multidisciplinar realizat; 

d) consultul  multidisciplinar va fi coordonat de medicul care a solicitat consultul 

interdisciplinar; 

e) toţi  membrii  echipei  interdisciplinare  consemnează  in  Foaia  de  Observaţii  consultul 

medical efectuat, rezultatele si recomandările necesare. 

Art. 48. Atribuțiile președintelui Consiliului medical . 

1. Conduce ședinţele Comisiei; 

2. Convoacă Comisia, ori de câte ori este necesar; 

3. Asigură buna pregătire și funcţionare a lucrărilor Comisiei; 

4. Coordonează activitatea Comisiei; 

5. Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie și decide asupra măsurilor care 

se impun pentru respectarea lor; 

6. Propune ordinea de zi și acordă cuvântul în ședinţe, în vederea asigurării disciplinei și bunei 

desfășurări a ședinţelor; 

7. Acordă avizul de conformitate pentru hotărârile Comisiei, informările, evaluările și 

raportările întocmite de Comisie , pentru informarea Managerului; 

8. Avizează şi supune Managerului, spre aprobare, Planul de activitate anual al Consiliului 

Medical; 

9. Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor, raportărilor întocmite în cadrul 

Comisiei către părţile interesate; 

10. Reprezintă Comisia în relaţia cu organisme similar, sau alte organisme de specialitate, în 

vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiinţată Comisia; 

11. Participă la elaborarea  Regulamentului de organizare și funcționare și Regulamentului 

intern a Spitalului; 

12. Stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la 

nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 
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13. Evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/compartiment/laborator şi face 

propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

14. Înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea 

activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 

15. Evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura 

şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

16. Participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 

17. Înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului medico-sanitar; 

18. Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 

spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

19. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

20. Analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 

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

etc.); 

21. Participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 

epidemii şi în alte situaţii speciale; 

22. Stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, 

în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a 

rezistenţei la medicamente; 

23. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 

pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei 

spitalului; 

24. Analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 

referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

Art. 49. Atribuțiile secretarului Consiliului medical. 

(1)  Secretariatul Comisiei, contribuie efectiv la organizarea, implementarea și dezvoltarea 

sistemului de control managerial, derulând în acest sens, următoarele activităţi: 

1. Asigură, la nivelul Comisiei și la nivelul Spitalului, asistenţă și consultanţă profesională în 

domeniul medical și servește drept punct de legătură în vederea bunei comunicări pe acest 

domeniu, între Compartimente, Secții ale Spitalului, Comisie şi Manager; 

2. Stabileşte ordinea de zi a şedinţelor Comisiei, în funcţie de specificul şedinţei; 

3. Întocmeşte şi transmite adresele de convocare a şedinţelor Comisiei, minutele şedinţelor, 

observaţii şi propuneri pe marginea materialelor dezbătute în Comisie; 
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4. Consiliază membrii Comisiei  cu privire la materialele necesare a fi elaborate; 

5. Elaborează,  materiale necesare în cadrul procesului de acreditare; 

6. Întocmește „Planul de activitate anualˮ; 

7. Îndrumă secțile și compartimentele; 

8. Propune preşedintelui Comisiei actualizarea Planului de activități, în funcţie de evoluţia 

implementării standardelor de acreditare la nivelul secțiilor/comp. medicale; 

9. Solicită şi primeşte, de la compartimentele, secțiile Spitalului, Rapoartele trimestriale, 

semestriale, anuale, le analizează şi le centralizează la nivel de unitate, după care prezintă 

Preşedintelui Comisiei, în vederea analizării şi semnării, proiectul Situaţiei Centralizatoare 

semestriale, anuale, privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial, 

iar apoi Managerului Spitalului, spre aprobare; 

10. Face propuneri Comitetului Director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Spitalului, prin centralizarea propunerilor secțiilor și compartimentelor; 

11. Elaborează proiectul ,,Raportului anual de activitate medicală al Spitalului’’, pe care îl 

înaintează preşedintelui Comisiei, în vederea semnării ca document elaborat de către 

Comisie. După semnarea Raportului de către preşedintele Comisiei, acesta este trimis 

Managerului; 

12. Prezintă Comisiei o informare cu privire la gradul de conformitate cu standardele de 

acreditare; 

13. Analizează rapoartele de monitorizare a performanţelor, pe baza indicatorilor asociaţi 

obiectivelor specifice şi a principalelor riscuri identificate în relaţie cu activităţile, 

obiectivele specifice, întocmite de către Spital; 

14. Elaborează și actualizează ,, Registrul de riscuri medicaleˮ al Spitalului Municipal Adjud, 

potrivit procedurii de sistem ,, Tratarea Riscurilor și oportunitățilorˮ, prin agregarea datelor 

cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul secțiilor și prezintă Comisiei spre analiză, 

dezbatere și aprobare concluziile, desprinse din analiza registrelor riscurilor medicale și a 

rapoartelor elaborate de responsabilii cu riscurile, cu privire la desfășurarea procesului de 

gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor, secțiilor Spitalului; 

15. Desfăşoară activitate de monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, inclusiv: 

a) evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

ambulatoriul acestuia; 

b) monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 

c) prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale. 

16. Verifică conformitatea procedurilor medicale, Protocoalelor de îngrijiri și Protocoalelor de 

diagnostic și tratament; 
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17. Elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, 

pe care îl supune spre aprobare președintelui; 

18. Întocmește ,,Planul general privind implementarea măsurilor de management al riscurilor 

medicale”, prin agregarea datelor cuprinse în planurile întocmite la nivelul 

compartimentelor, secțiilor spitalului; 

19. Semnalează preşedintelui Comisiei ori de câte ori întâlnește situaţii de nerespectare a 

hotărârilor acesteia, care pot încetini sau întrerupe procesul de acreditare a serviciilor 

medicale; 

20. Elaborează note destinate informării Managerului, la solicitarea acestuia; 

21. Păstrează pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani documentaţia relevantă cu privire la 

organizarea și funcţionarea sistemului de control intern managerial al Spitalului și cea 

referitoare la operaţiunea de autoevaluare a acestuia, după care transmite aceste documente 

departamentului Arhivă al Spitalului, conform legislaţiei și normativelor de arhivă în 

vigoare; 

22. Trimite materialele elaborate prin e-mail membrilor comisiei, în vederea studierii acestora, 

cu minim 3 zile înainte de data şedinţelor. 

Art.50. Atribuțiile membrilor Consiliului medical. 

(1) Şefii compartimentelor, secțiilor care sunt membri în Consiliu medical au următoarele atribuţii 

pe linia implementării standardelor medicale de calitate, la nivelul ierarhic pe care îl coordonează:  

a) stabilesc reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 

Spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 

b) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri pentru 

elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

c) înaintează președintelui propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea 

activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului, în urma Rapoartelor facute de șefii 

de secții/compartimente Consiliului medical; 

d) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri președintelui cu privire la structura 

şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

e) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 

f) înaintează președintelui propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului medico-sanitar; 

g) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 

spitalului; 

h) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

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

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

etc.); 

j) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, 

în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a 

rezistenţei la medicamente; 

k) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 

pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei 

Spitalului; 

l) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 

medicală, în condiţiile legii; 

m) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 

referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

(2) Membrii Consiliului medical participă la ședințele Consiliului, neprezentarea la ședințe se 

anunță în prealabil președintelui cu minim o oră înaintea ședinței și se motivează. 

(3) Participarea la ședințele Consiliului medical este obligatorie . 

Secțiunea a III – a- Consiliul de etică 

Art.51. Consiliul de etică. 

(1) În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1502/2016, pentru aprobarea componenţei 

şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, Consiliul etic este 

alcătuit din 7 membri, cu următoarea reprezentare: 

a) 4 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului; 

b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 

c) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. 

(2) Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului. 

(3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia 

managerului să sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul şi consilierul juridic au obligaţia 

participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a avea drept de vot. 

(4) Membrii Consiliului etic, precum şi secretarul şi consilierul juridic beneficiază cu prioritate de 

instruire în domeniul eticii şi integrităţii. 

Art.52. Alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului de etică. 

(1) Criteriile care stau la baza propunerilor şi nominalizărilor membrilor Consiliului etic sunt 

reputaţia morală şi lipsa cazierului judiciar. 

(2) Calitatea de membru în Consiliul etic este incompatibilă cu următoarele calităţi: 
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a) din structura spitalului respectiv: manager al spitalului, director medical, director de 

îngrijiri, asistent-şef al spitalului, precum şi angajaţi ai spitalului rude până la gradul 3 cu 

aceştia; 

b) din afara spitalului respectiv: angajaţi şi/sau colaboratori ai companiilor producătoare sau 

distribuitoare de medicamente, materiale sanitare, echipamente şi dispozitive medicale, 

angajaţi sau colaboratori ai furnizorilor de servicii sau produse cu care Spitalul se află în 

relaţie contractuală. 

(3) Consiliul etic este alcătuit din membri permanenţi. Pentru fiecare membru permanent şi pentru 

secretar există câte un membru supleant. 

(4) Managerul are responsabilitatea organizării procedurii de vot. Votul este secret. La procedura 

de vot şi numărarea voturilor pot participa ca observatori reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi 

înscrişi în registrul electronic din judeţul respectiv. Asociaţiile vor fi notificate de către manager 

în acest sens cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de organizarea procedurii de vot.  

(5) Fiecare secţie/departament/serviciu din cadrul spitalului propune o candidatură din rândul 

personalului medical, prin intermediul medicului-şef, precum şi o candidatură din rândul 

personalului sanitar, prin intermediul asistentului-şef. Alte categorii de personal cu studii 

superioare care acordă servicii de consiliere şi de recuperare pacienţilor vor fi asimilaţi 

personalului medical. 

(6) Candidaturile individuale sunt, de asemenea, acceptate. Acestea se depun la registratura 

Spitalului, în atenţia managerului. Selecţia şi votul membrilor Consiliului etic provenind din cadrul 

personalului medico-sanitar al spitalului se realizează distinct, pentru fiecare categorie 

profesională. Astfel, atât personalul medical, cât şi personalul sanitar îşi desemnează reprezentanţi 

proprii. În acest scop se utilizează formularele din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1502/2016 pentru 

aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor 

publice. 

(7) În urma derulării procedurii de vot, candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi 

sunt desemnaţi membri permanenţi. Candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare dobândesc 

calitatea de membri supleanţi. 

(8) În cazul întrunirii unui număr egal de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin la care 

participă candidaţii care au obţinut numărul egal de voturi, cu respectarea aceleiaşi proceduri de 

vot. 

(9) Secretarul Consiliului etic, precum şi supleantul acestuia sunt desemnaţi prin decizia 

managerului spitalului, înainte de şedinţa de constituire a Consiliului etic. 

(10) În cadrul organizării procedurii de alegere şi desemnare a reprezentanţilor asociaţiilor de 

pacienţi în cadrul Consiliului etic, managerul este responsabil de invitarea asociaţiilor de pacienţi 

înscrise în registru în judeţul Vrancea, prin invitaţii transmise prin fax sau scrisoare cu confirmare 

de primire şi prin publicare pe site-ul Spitalului. În vederea prezentării candidaturilor acestora, 

asociaţiile de pacienţi pot nominaliza un singur reprezentant, care trebuie să aibă domiciliul stabil 

în judeţul din care face parte spitalul. 
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(11) În cazul în care există mai multe candidaturi, asociaţiile de pacienţi aleg prin vot un singur 

membru permanent şi un singur membru supleant, în cadrul unei şedinţe premergătoare celei de 

constituire a Consiliului etic şi organizată de managerul spitalului. La şedinţa premergătoare va 

participa câte un reprezentant al asociaţiilor de pacienţi care are împuternicire nominală din partea 

asociaţiei pe care o reprezintă. O persoană nu poate reprezenta mai multe organizaţii. În situaţia 

unui număr egal de voturi, membrul permanent va fi desemnat prin tragere la sorţi. 

(12) La finalul întâlnirii, asociaţiile de pacienţi transmit managerului spitalului procesul-verbal 

cuprinzând numele reprezentanţilor desemnaţi să fie membru permanent şi membru supleant, în 

vederea organizării şedinţei de constituire a Consiliului etic. Procesul-verbal este autentificat prin 

semnăturile reprezentanţilor şi prin ştampilele organizaţiilor participante. 

(13)  În absenţa unei candidaturi din partea asociaţiilor de pacienţi, Consiliul etic se consideră legal 

constituit.  

(14) Prevederile art.4, alin. (19) din Ordinul nr. 1502/2016, cu privire  la desemnarea 

reprezentantului asociaţiei de pacienţi în Consiliul etic al Spitalului se aplică în mod corespunzător 

și în privința Consiliului etic al Spitalului. În acet caz managerul aplică prevederile alin. (10) din 

prezentul Regulament de organizare și funcționare. În cazul în care asociaţia nu îndeplineşte 

criteriile sau nu transmite documentaţia solicitată, managerul Spitalului va organiza o procedură 

pentru completarea componenţei, conform art. 5 alin. (5) din Ordinul nr. 1502/2016. 

(15) În absenţa unei candidaturi din partea asociaţiilor de pacienţi, Consiliul etic se consideră legal 

constituit. 

(16) Componenţa nominală a Consiliului etic, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se 

finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a 

managerului Spitalului, după completarea declaraţiilor individuale ale membrilor Consiliului etic, 

prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1502/2016. 

(17) Managerul unităţii sanitare are obligaţia să publice pe pagina web a Spitalului documentele 

ce dovedesc respectarea procedurii de alegere şi desemnare a membrilor Consiliului etic. 

(18) Fişa postului fiecărui membru al Consiliului etic angajat al Spitalului, a secretarului 

Consiliului etic, precum şi a consilierului juridic se completează cu atribuţiile aferente, în 

conformitate cu prevederile legale. 

Art.53.  Mandatul şi înlocuirea membrilor Consiliului de etică. 

(1) Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani. Cu 30 

de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecţie, pentru 

asigurarea continuităţii în funcţionarea Consiliului etic. 

(2)  În cazul în care un membru este urmărit sau condamnat penal, acesta este exclus din 

componenţa Consiliului etic. 

(3)  În cazul în care reprezentantul ales al asociaţiilor de pacienţi absentează la mai mult de 4 

şedinţe consecutive, fără a motiva în prealabil absenţa, acesta este exclus din Consiliul etic. 
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(4) Membrii au dreptul de a se retrage din Consiliul etic. În cazul retragerii unui reprezentant al 

unei asociaţii de pacienţi, în termen de 7 zile de la notificarea retragerii, asociaţia are dreptul 

de a nominaliza un înlocuitor al reprezentantului care s-a retras. 

(5)  În termen de 14 zile de la retragerea sau excluderea unui membru, managerul are obligaţia de 

a demara procedurile pentru completarea componenţei Consiliului etic. 

Art.54. Principii de funcționare a Consiliului de etică.  

(1) Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă 

orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de tentativă este 

sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului şi Compartimentului de integritate al 

Ministerului Sănătăţii. 

(2)  Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de 

opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii. 

(3) Managerul spitalului are obligaţia publicării şi actualizării pe pagina web a unităţii sanitare a 

informaţiilor referitoare la existenţa şi activitatea Consiliului etic. 

Art.55. Conducerea Consiliului de etică 

Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membrii. 

Art.56. Atribuţiile Consiliului de etică. 

(1)  Atribuțiile Consiliului de etică constituit în cadrul Spitalului Municipal Adjud, sunt prevăzute 

de art. 8 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1502/2016, acesta sunt: 

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: 

1. cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru 

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

2. încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute 

în legislaţia specifică; 

3. abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-

sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 

4. nerespectarea demnităţii umane; 

e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d); 
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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.57. Alte atribuții ale Consiliului de etică. 

(1)  Analizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei 

medicale. În situația în care un cadru medico-sanitar reclamă o situație de dubiu etic ce vizează 

propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar 

respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire. 

(2)  Analizează sesizările personalului unității sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri 

săvârșite de către pacienți ( art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările și completările ulterioare; art. 652 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare) sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale 

drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputații a personalului. 

(3)  Înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către 

personalul medico - sanitar ori auxiliar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicale de 

obținere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform 

atribuțiilor de serviciu. 
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(4)  Redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluționare a spețelor reprezentative din 

cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziția angajaților, constituind în timp un 

manual de bune practici la nivelul Spitalului Municipal Adjud. 

(5)  Anuarul etic reprezintă compendiul avizelor etice și al hotărârilor Consiliului de etică din 

cadrul unui spital public, care concentrează experiența unității sanitare respective în acest 

domeniu, experiență ce este utilizată în inițierea de activități cu rol de prevenție la nivelul Spitalului 

Municipal Adjud. 

(6)  Consiliul de etică poate solicita documente și informații în legatură cu cauza supusă analizei și 

poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate. 

Art.58. Responsabilitățile Consiliului de etică. 

(1)  Coordonarea și controlul aplicării normelor de etică și conduită profesională pentru 

personalul contractual din Spitalul Municipal Adjud, este una din responsabilitățile principale ale 

Consiliului de etică. 

(2)  Documentul principal care stă la baza activității Consiliului de etică din cadrul Spitalului 

Municipal Adjud este ,,Codul de etică și conduită profesională a personalului contractual încadrat 

în Spitalul Municipal Adjud. 

(3)  Obiectivele Codului de conduită, etică și deontologie profesională a personalului contractual 

din cadrul Spitalulului urmăresc să asigure creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei 

medicale, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi 

a faptelor de corupţie prin: 

1. Reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale 

şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei 

publice şi al personalului contractual. 

2. Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 

aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei. 

3. Crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual 

din cadrul Spitalului Municipal Adjud. 

Art.59. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual. 

1. Prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea 

de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, în exercitarea atribuţiilor 

funcţiei. 

2. Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor - principiu conform căruia personalul contractual 

are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similar. 

3. Profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini 

atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate. 
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4. Imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi 

să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă 

natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei. 

5. Integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite 

sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau 

material. 

6. Libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi 

exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri. 

7. Cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru 

îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu. 

Art.60. Atribuţiile preşedintelui Consiliului de etică. 

(1)    Atribuţiile preşedintelui Consiliului etic sunt următoarele: 

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.61. Atribuţiile secretarului Consiliului de etică. 

(1)    Atribuţiile secretarului Consiliului etic sunt următoarele:     

a) deţine elementele de identificare - antetul şi ştampila Consiliului etic - în vederea avizării şi 

transmiterii documentelor; 

b)  asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, 

hotărârilor şi avizelor de etică;         

c)  introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare de 

la înregistrarea acestora, și asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică și a 

managerului spitalului, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresată 

managerului se face doar în cazul sesizărilor primite prin intermediul sistemului informatic; 

d)  se ocupă de realizarea și gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la 

nerespectarea drepturilor pacienților de către cadrele medico - sanitare și pe cele referitoare la 

abuzurile pacienților față de cadrele medicosanitare;  

e) informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării Consiliului de 

etică;    



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

64 
 

f) convoacă membrii Consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea președintelui, cu 

cel puțin o zi înaintea întrunirilor;       

g)  asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă și imparțială 

soluționare a spețelor supuse atenției consiliului de etică; 

h) întocmește procesele - verbale ale ședințelor consiliului de etica; 

i) introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de 

feedback al pacientului distribuite și colectate, de regulă, în prima săptămână a fiecarei luni, 

conform modelului de analiză prezentat de Birou managementul calității serviciilor de 

sănătate . Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică și a managerului unității 

sanitare cu privire la rezultatele aplicării acestora;       

j) asigură în colaborare cu compartimentul informatică al spitalului, postarea pe site-ul spitalului 

a informațiilor privind activitatea consiliului de etică;  

k) formulează și/sau colectează propunerile de îmbunătățire a activității consiliului sau a  

Spitalului și le supune aprobarii consiliului de etică;     

l) întocmește raportul semestrial al activității desfășurate în primele 7 zile ale lunii următoare 

semestrului raportat și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului; 

m) întocmește raportul anual al activității desfășurate și Anuarul etic în primele 15 zile ale anului 
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Art.62. Funcţionarea Consiliului de etică. 

(1)  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. 

(2)  Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin 

votul secret al membrilor prezenţi. 

(3)  Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii Consiliului etic, 

inclusiv preşedintele de şedinţă. 

(4) Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puţin o zi 

înainte de şedinţă. În cazul absenţei unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezenţa 

membrului supleant respectiv. 

(5)  Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului 

membrilor Consiliului etic se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv. 

(6)   Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în 

cadrul şedinţei Consiliului etic. 

(7)  În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care 

aparţine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe sau indirecte, de 

natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă 
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analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care 

şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se suspendă, speţa fiind 

soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului. 

(8)  La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea 

desfăşurată şi deciziile luate. 

(9)   Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după 

soluţionarea sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform declaraţiei 

completate din anexa nr. 3 la Ordinul nr.1502/2016 . Încălcarea confidenţialităţii de către orice 

membru al Consiliului etic atrage răspunderea legală a acestuia. 

(10)  În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz 

de absenţă a preşedintelui, membrii Consiliului etic aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret. 

(11)  Managerul spitalului are obligaţia de a promova Consiliul etic în cadrul fiecărei secţii din 

Spital prin afişe. 

Art.63. Sesizarea unui incident de etică. 

(1)  Sesizarea unui incident de etică sau a unei vulnerabilități poate fi făcută de către: 

a)  pacient, aparţinător sau reprezentant legal al acestuia, personalul angajat al spitalului şi 

orice altă persoană interesată. 

(2)  Fiecare sesizare (depusă la registratură, prin poştă electronică sau formular online) primeşte un 

număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează. 

(3)  Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu 

se iau în considerare şi vor fi clasate. Ca excepţie, în situaţia în care există mai mult de 3 sesizări 

anonime în interval de un an calendaristic care se referă la speţe diferite din cadrul aceleiaşi secţii 

a unităţii sanitare sau la acelaşi angajat al spitalului, sesizările vor fi analizate în Consiliul e tic în 

vederea emiterii unei hotărâri de etică sau a unui aviz de etică. 

Art.64. Analiza sesizărilor. 

(1)  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; 
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f)  secretarul Consiliului etic redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de către 

toţi membrii prezenţi; 

g)  secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul Spitalului, sub 

semnătura preşedintelui Consiliului etic, imediat după adoptare; 

h)   managerul Spitalului dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin; 

i)  managerul Spitalului asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către petent; 

j) în cazul în care, situația prezentată a fi analizată privește conducerea Spitalului, competența 

în soluționarea sesizării o are structura ierarhic superioară instituției, respectiv primăria 

municipiului Adjud, Direcția de Sănătate Publică Vrancea. 

(2)  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. 

Art.65. Raportarea activităţii Consiliului etic. 

(1)  Raportul consiliului de etică se transmite direcțiilor de sănătate publică în termen de 5 zile de 

la finalizarea semestrului precedent. Modelul de raport al consiliului de etică se regăsește în anexa 

nr. 7 la Ordinul M.S. nr.145/2015. 

(2)  Direcțiile de sănătate publică județeane, prin personalul acestora aflat în coordonarea 

Compartimentului de integritate, au obligația verificării rapoartelor transmise de secretarii 

consiliilor de etică. Bianual, în termen de 15 zile de la terminarea semestrului anterior, direcțiile 

de sănătate publică transmit un raport către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului 

Sănătății referitor la verificarea activității consiliilor de etică aflate în cadrul județului respectiv. 

(3)  Ministerul Sănătății publică anual, în format electronic, un anuar etic național. 

Art. 66. Sancțiuni. 

(1)  Nerespectarea de către manager a prevederilor legate de organizarea și funcționarea consiliului 

de etică se constată de către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătății și/sau 

de către reprezentanții de la nivel județean din cadrul direcțiilor de sănătate publică. Acest aspect 

se menționează și în evaluarea contractului de management. 

(2)  Nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a Consiliului de etică constituie un criteriu 

negativ pentru standardul de management al unității sanitare respective. 
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(3)  Nerespectarea prevederilor legate de funcționarea Consiliului de etică, precum și transmiterea 

întârziată a raportărilor sau transmiterea unor raportări incomplete, din vina secretarului sau a 

membrilor desemnați, responsabili cu avizarea acestora, atrag după sine cercetarea disciplinară. 

 

Secțiunea a IV – a - Comisia Nucleul de calitate 

Art.67. Nucleul de calitate. 

(1)  În conformitate cu Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ministrului 

sănătății și familiei și președintelui Colegiului Medicilor din România, nr. 559/874/4.017/2001, în 

cadrul Spitalului prin decizia managerului s-a constituit Nucleul de calitate. 

(2)  Conform art.2 din Ordinul comun nr. 559/874/4017/2001, Nucleul de calitate va fi alcătuit din 

2-4 medici. 

Art.68. Activitățile Nucleului de calitate. 

(1)  Nucleul de calitate desfăşoară în principal, activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi 

eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv  prin urmarirea respectarii criteriilor 

de calitate, referitoare la: 

1. Evaluarea activității din punct de vedere al calității servicilor medicale și de îngrijiri; 

2. Eficientizarea activității , urmărind îmbunătățirea continuă a calității; 

3. Modificarea comportamentului personalului Spitalului , prin creșterea atenției acordate 

pacientului; 

4. Evaluarea satisfacției pacientului; 

5. Identifică și definește indicatorii de calitate; 

6. Stabilește intervalul de timp pentru care se calculează și se raportează indicatorii de calitate; 

7. Oportunitatea continuarii spitalizarii la 24 de ore; 

8. Înregistrarea datelor despre evoluția stării de sănătate a pacientului, confirmarea 

diagnosticului la 24/72 de ore în foile de observație; 

9. Indicarea medicației în foaia de observație, concordanța medicației prescrisă în foaia de 

observație cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente; 

10. Implementarea mecanismului managerial de evaluare a calității serviciilor medicale; 

11. Analiza indicatorilor comparativ cu nivelele medii în vederea identificării și soluționării 

problemelor; 
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12. Elaborarea raportului asupra calității serviciilor medicale furnizate ce va fi prezentat 

Consiliului medical/Comitetului director spre informare și propune măsurile corective ce 

trebuiesc luate în cazul neconformităților; 

13. Activitățile nucleului de calitate determină și coordonează politica generală a calității; 

14. Nucleul de calitate se va întruni ori de câte ori este nevoie dar nu mai puțin  o dată pe 

trimestru. Propunerile/măsurile consemnate în procesele verbale ale ședințelor ale 

Nucleului de calitate vor fi înaintate spre analiză/aprobare Consiliului medical/Comitetului 

director. 

(2)  Membrii Nucleului de calitate vor colabora cu persoanele responsabile cu îmbunătățirea 

calității sectorului de activitate, desemnate prin decizie a managerului, în vederea îmbunătățirii 

standardelor clinice, modelelor de practică și a calității serviciilor medicale implementate. 

Art.69. Principalele atribuții ale Nucleului de calitate sunt: 

1. Implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a 

condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie; 

2.  Desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor 

medicale desfăşurate în Spital ; 

3.  Analizează sugestiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a 

Spitalului; 

4. Analiza cazuisticii abordate; 

5. Analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de secții și pe întreg Spitalul; 

6. Analiza ratei de morbiditate; 

7. Analiza duratei medii de spitalizare; 

8. Analiza numărului de urgențe din totalul pacienților prezentați; 

9.  Analiza corectitudinii completării documentelor medicale justificative cerute de lege și 

existența lor; 

10. Evaluarea gradului de satisfacție al pacienților; 

11. Analiza numărului de infecții nozocomiale și frecvența infecțiilor nozocomiale și 

evaluează factorii de risc; 

12. Identifică, clasifică și determină indicatorii de calitate; 

13. Dezvoltă sistemele care asigură furnizarea serviciilor în sensul satisfacerii cerințelor 

pacienților; 

14. Asigură calitatea cu scopul ca serviciile să îndeplinească sau să depășească așteptările 

pacienților; 
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15. Desfășoară activitațile prevăzute în planul calității aprobat de catre Comitetul Director și 

se încadrează în cheltuielile aprobate pentru implementarea sistemului de management al 

calității; 

16. Coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune Managerului/ 

Comitetului Director, acțiunile corective; 

 

Secțiunea a V – a- Comisia de transfuzie și hemovigilență 

Art.70. Comisia de transfuzie și hemovigilență 

(1) Este înființată în baza deciziei interne a managerului Spitalului, funcționează cu respectarea 

prevederilor legale din : Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2006, pentru 

aprobarea normelor privind activitatea de tranfuzie sanguină în spitale , cu modificările și 

completările ulterioare; Ordinul M.S. nr. 1228/2006, pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului 

privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe 

legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane, cu modificările 

ulterioare. 

(2) Din Comisia de tranfuzii şi hemovigilenţă face parte personalul încadrat / delegat / împuternicit 

/ înlocuitorul legal pe următoarele funcții: 

a) Directorul medical; 

b) Delegatul Centrului Teritorial de Transfuzie Sanguină Vrancea nominalizat prin decizie a 

managerului; 

c) Medicul coordonator al Unităţii de transfuzie sanguine din spital nominalizat prin  decizie a 

managerului; 

d) Reprezentanţi ai personalului sanitar din spital, nominalizaţi prin decizie a managerului 

(reprezentanți ai principalelor secții utilizatoare de terapie transfuzională din spital, reprezentant 

al farmaciei etc.);  

e) Reprezentant/i ai personalului administrativ din spital, nominalizat/i prin decizie a managerului. 

(3) Comisia de tranfuzii şi hemovigilenţă se întruneşte de două ori pe an pentru evaluarea 

sistemului de hemovigilenţă sau ori de câte ori este necesar. 

(4) Prin coroborarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1224/2006, a Ordinului M.S. nr. 1228/2006 

şi Ordinului preşedintelui A.N.M.C.S. nr. 8/2018, Comisia de tranfuzii şi hemovigilenţă 

implementează regulile şi procedurile de hemovigilenţă şi urmăreşte respectarea lor, având 

următoarele responsabilităţi: 
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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 compartimentul de managementul calității 

din Spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din Spital şi la nivelul 

secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguine; 

(5) Asigură hemovigilenţa astfel: 

a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie al/a bolnavului cuprinde documentele 

menţionate în anexa nr. 2 şi, după caz, în anexa nr. 3 - partea A şi în anexa nr. 4 - partea 

A din OMS nr. 1228/2006; 

b) răspunde la sesizările în legătură cu orice probleme privitoare la circuitul de transmitere a 

informaţiilor pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei; 

c) verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea 

de transfuzie sanguină a Spitalului; 

d) întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite 

coordonatorului judeţean de hemovigilenţă; 

e) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă şi inspecţiilor sanitare de stat 

judeţene, conform anexei nr. 3 - partea A şi anexei nr. 4 - partea A din Ordinul M.S. nr. 

1228/2006; 

f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în 

producerea reacţiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs 

sanguin primitor); 

g) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă, autorităţilor de sănătate publică şi 

inspecţiilor sanitare de stat judeţene rapoarte, conform anexei nr. 3 - partea C şi anexei nr. 

4 - partea B din OMS nr. 1228/2006. 
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(6) Stabileşte documentele aferente activităţii de transfuzie sanguină în care se înregistrează 

procesul de la prescriere până la administrare sau returnarea produsului neutilizat, după caz. 

(7) Conform art. 2 din Anexa la Ordinul nr. 1.224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea 

Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, «medicul 

coordonator al unităţii de transfuzie sanguină din spital, care îndeplineşte funcţia de 

preşedinte.» 

Secțiunea a VI – a- Comisia de farmacovigilență și strategie terapeutică 

Art.71. Comisia de farmacovigilență și strategie terapeutică. 

(1) La nivelul Spitalului Comisia de farmaco-vigilență este stabilită prin decizie internă a 

managerului. 

(2) Atribuţiile Comisiei de Farmacovigilenţă: 

1. Analizează necesarul și consumul de medicamente și propune măsuri care să asigure 

tratamentul corespunzator al pacienților cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu 

această destinație; 

2. Monitorizarea cazurilor și a frecvenţei reacţilor adverse în tratamentul pacienţilor cu 

produse medicamentoase; 

3. Identificarea factorilor de risc la prescrierea anumitor medicamente; 

4. Evaluarea avantajelor administrării unor medicamente pentru pacienţii   internaţi; 

5. Evitarea întrebuinţării eronate şi abuzului de produse medicamentoase; 

6. Verifică prin sondaj modul de stabilire a medicaţiei pentru pacienţii internaţi și 

evidenţierea acesteia; 

7. Dispune elaborarea și aprobă protocoalele terapeutice; 

8. Efectuează și alte investigaţii privind asigurarea asistenţei medicale de urgentă; 

9. Întocmeşte rapoarte scrise în atenţia Comitetului Director privind realizarea sarcinilor de 

către Comisie și formularea unor propuneri de eficientizare. 

(3) Comisia se va întruni lunar și la solicitarea președintelui. În funcţie  de cazurile analizate 

vor fi convocate la sedinţă și alte persoane cu sarcini specifice şi responsabilități la 

propunerea preşedintelui Comisiei. 
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Secțiunea a VII – a- Comisia pentru stupefiante și psihotrope 

Art.72. Atribuţiile Comisiei pentru stupefiante și psihotrope 

(1) Comisia are următoarele atribuții: 

1. Trimestrial va verifica modul de păstrare a stupefiantelor, evidenţa, circuitul şi existenţa 

delegaţiilor la personalul care ridică şi transportă medicamentele. 

2. Conform planificării, prezintă conducerii Spitalului Municipal  Adjud , informări privind 

respectarea legislaţiei, evidenţa şi gestionarea stupefiantelor. 

3. Consemnează în procesul-verbal toate constatările făcute şi va informa conducerea 

Spitalului despre aceste constatări. 

4. Prescrierea se va face pe condici de prescripţie, specifice fiecărui pacient. 

5. Prescrierea pe condicile de aparat , se face de către medicul şef de secţie şi va  răspunde 

de utilizarea acestora pe fiecare secţie. 

6. Farmacia va aproviziona unitatea cu produse toxice şi stupefiante , atât pe baza analizei 

stocurilor , cât şi în baza referatelor de necesitate întocmite de către medicii prescriptori 

din cadrul Spitalului Municipal Adjud. 

(2) Comisia se va întruni o data pe trimestru sau la solicitarea președintelui Comisiei ori de câte 

ori este nevoie întocmind un proces-verbal, ce va fi prezentat spre avizare managerului Spitalului. 

Secțiunea a VIII – a- Comisia de monitorizare 

Art.73. Componența Comisiei, structura organizatorică. 

(1)  Comisia are umătoarea componență: 

a)  Președinte; 

b)  Vicepreședinte; 

c)  Secretariat tehnic format din trei persoane. 

(2)  Conducătorii serviciilor, birourilor, altor componente structurale din interiorul Spitalului 

Municipal Ajud, care nu se regăsesc în componenţa Comisiei, vor fi cooptaţi pentru desfăşurarea 

activităţilor derulate la nivelul Comisiei, în funcţie de specificul activităţii acestora. 

(3)  La şedinţele Comisiei poate fi invitat RMC, acesta putând aduce la cunoștinţă membrilor 

Comisiei recomandările sale neimplementate, care pot constitui potenţiale riscuri.  
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Art.74. Atribuțiile Comisiei, conform Regulamentului Comisiei. 

(1) Actualizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Spitalului, 

care cuprinde: obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare 

dezvoltării acestuia. 

(2)  Primeşte de la personalul compartimentelor, secțiilor, informări referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial, în raport cu 

programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare întreprinse. 

(3)  Îndrumă personalul compartimentelor, secțiilor din unitate în elaborarea şi actualizarea 

programelor, precum şi în alte activităţi legate de controlul managerial. 

(4)  Analizează concluziile rezultate în urma monitorizării performanţelor, pe baza indicatorilor 

asociaţi obiectivelor specifice şi a principalelor riscuri specifice activităţii. 

(5)  Selectează, analizează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale 

ale Spitalului . 

(6)  Dezbate şi aprobă propunerile de îmbunătăţire a gestionării riscurilor. 

(7)  Inventariază problemele apărute şi informează componenta structurală internă cu atribuţii de 

control din Spital în vederea organizării şi efectuării unor controale tematice pentru verificarea 

deficienţelor constatate în procesul de implementare a cerinţelor OMFP 600/2018, cu modificările 

ulterioare. 

(8)  Prezintă Managerului informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemelor proprii de control managerial în raport cu Programul adoptat la nivelul Spitalului, la 

acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică desfăşurate, precum şi la alte 

probleme apărute în legătură cu acest domeniu. 

(9)  Prezintă Managerului informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemelor proprii de control managerial în raport cu Programul adoptat la nivelul Spitalului, la 

acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică desfăşurate, precum şi la alte 

probleme apărute în legătură cu acest domeniu. 

(10)  Analizează, avizează și prezintă Managerului, spre aprobare, „Inventarul funcţiilor sensibile”, 

„Lista cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile” şi „Planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din 

funcţii sensibile”. 

(11)  Analizează, avizează și supune spre aprobare Managerului „Registrul general de riscuri” şi 

„Planul general privind implementarea măsurilor de management al riscurilor”. 
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(12)  Coordonează activitatea de stabilire a măsurilor de management al riscurilor și hotarăște 

măsurile adecvate de management al riscurilor. 

(13)  Monitorizează şi coordonează permanent activităţile de punere în aplicare a măsurilor de 

management al riscurilor. 

(14)  Avizează, la solicitarea conducătorilor compartimentelor, secțiilor, noi acţiuni sau revizuiri 

de termene, atunci când apar disfuncţii în implementarea măsurilor de management al riscurilor. 

(15) Hotărăște asupra modului de gestionare a riscurilor ce au fost raportate de conducătorii 

compartimentelor, secțiilor din Spital, ca fiind imposibil de controlat prin măsuri interne la nivelul 

fiecărui departament, stabilind mecanismele de gestionare a acestora pe cale ierarhică, până la 

nivelul ierarhic care poate asigura managementul acestora. 

(16) Analizează situaţiile semnalate de auditorul intern, ca reprezentând posibile riscuri, datorită 

neimplementării măsurilor propuse de acesta și hotărăște măsurile adecvate. 

(17) Coordonează sistemul de pregătire profesională a personalului din cadrul Spitalului, în 

domeniul controlului intern managerial. 

Art.75. Președintele Comisiei, secretariatul tehnic, atribuțiile conducătorilor secțiilor / 

compartimentelor 

(1) Organizarea ședințelor, mecanismul de luare a deciziilor, atribuțiile secretariatului Comisiei de 

monitorizare ale președintelui și ale conducătorilor de structuri sunt stabilite prin Regulamentul 

intern al Comisiei de monitorizare. 

Secțiunea a IX – a- Comisia de analiză a deceselor intraspitalicești 

Art.76. Comisia deceselor intraspitalicești. 

(1)  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, prin decizia managerului s-a constituit Comisia de analiză 

a deceselor intraspitalicești. 

(2)  În vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii, Comisia deceselor intraspitalicești va avea în vedere: 

a)  Obligatiile comisie deceselor intraspitalicești; 

b)  Necesitatea reducerii numărului de decese nejustificate din Spital; 

c)  Evitarea reclamațiilor în situații de malpraxis;  

d)  Creșterea calității actului medical. 
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Art.77. Atribuțiile Comisiei de analiză a deceselor intraspitalicești. 

(1)  Comisia deceselor intraspitalicesti are următoarele atribuţii: 

a)  analizeaza periodic, o data pe luna, sau de cate ori este nevoie, numarul deceselor 

înregistrate în activitatea Spitalului, astfel: 

1. Numarul deceselor în totalitate; 

2. Numarul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului; 

3. Numarul deceselor intraoperatorii; 

4. Numarul deceselor la 48 de ore de la interventia operatorie. 

b)  analizează motivele medicale care au dus la decesul pacienților, cuprinse în FOCG și 

Certificatul de deces; 

c)  în situația în care se constată un deces survenit ca urmare a acțiunii personalului medical 

(malpraxis) prezintă cazul conducerii Spitalului în vederea luării de măsuri necesare; 

d)  redactează un proces verbal de ședință în care consemnează rezultatele activității, 

prezentând conducerii rezultatele; 

e)  membrii comisiei deceselor intraspitalicesti sunt obligati sa participe la efectuarea 

necropsiei pacientului decedat in prezenta medicului curant si a sefului de sectie din care 

face parte medicul curant (sau inlocuitorul acestuia); 

f) în urma autopsiei se va recolta material bioptic care va fi însoțit obligatoiru de FIȘA DE 

ÎNSOȚIRE tip, semnată și parafată de medicul ce solicită examinarea; 

g)  poate solicita medicului curant justificarea acțiunilor medicale în cazul pacientului decedat; 

h)  răspunde la orice solicitare a conducerii Spitalului. 

Art.78. Consultarea Comisiei de analiză a deceselor intraspitalicești. 

(1)  La solicitarea conducerii Spitalului, Comisia deceselor intraspitalicești poate fi consultată în 

următoarele domenii: 

a)  elaborarea unei strategii de reducere a numarului de decese; 

b)  analiza activitatii din cadrul Morgii; 

c)  planificarea de actiuni in vederea cresterii calitatii actului medical. 

Art.79. Procedura de lucru a Comisiei deceselor intraspitalicești. 

(1)  Comisia deceselor intraspitalicesti se întruneşte în şedinţe ordinare lunare (dacă s-au înregistrat 

decese) şi în şedinţe extraordinare, de câte ori este nevoie. 
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(2)  Toti membrii comisiei au drept de vot. 

(3)  Materialele supuse analizelor vor fi prezentate Comisiei de secretarul acesteia care va redacta 

și procesele verbale, procedând la arhivarea documentelor Comisiei și gestionarea Registrului de 

Intrare / Ieșire. 

(4)  Comisia deceselor intraspitalicești este legal întrunită dacă sunt prezenti jumatate plus unul din 

totalul membrilor. 

(5)  Deciziile Comisiei deceselor intraspitalicești se iau cu majoritatea simplă (cel putin 3 membrii). 

(6)  Comisia deceselor intraspitalicești analizează justificările primite din partea medicilor curanți 

și prezintă conducerii Spitalului și medicului curant concluziile finale. 

(7)  În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la prezentarea concluziilor finale medicul 

curant poate prezenta o contestație justificată, contestație ce va fi analizată într-o comisie lărgită, 

la care va fi invitat un cadru universitar de specialitate.  

(8)  Comisia deceselor intraspitalicești colaborează cu celelalte comisii ale Spitalului în vederea 

creșterii calității actului medical. 

(9)  Punctele de vedere ale Comisiei deceselor intraspitalicești sunt adoptate în strategia de 

dezvoltare a Spitalului. 

(10) Comisia deceselor intraspitalicești este independentă, dar va prezenta trimestrial sau de câte 

ori este nevoie un Raport de activitate conducerii Spitalului. 

(11) Metodologia prezentata privind organizarea si functionarea Comisiei deceselor 

intraspitalicesti este adoptata de toti membrii comisiei și va face parte integrantă din Regulamentul 

Comisiei. Toate materialele elaborate, inclusiv rapoartele trimestriale vor fi gestionate de 

președintele Comisiei și arhivate conform legii. Comisia va avea un Registru în care se vor 

înregistra toate documentele primite și cele elaborate. 

Secțiunea a X – a- Comisia de coordonare a procesului de evaluare în vederea obținerii 

reacreditării/Ciclul II 

Art.80. Comisia de coordonare aprocesului de evaluare în vederea obținerii reacreditării. 

(1)  Prin decizia managerului s-a înființat în cadrul Spitalului comisia mai sus menționată, 

componența comisiei este stabilită prin decizia managerului. 

(2)  Comisia de Coordonare a activităților de pregătire în vederea obținerii acreditării și membri 

comisiei are /au următoarele atribuții: 

a)  Stabilesc misiunea și viziunea unității sanitare, în concordanță cu nevoia de servicii de 

sănătate a comunității și resursele existente sau potențiale; 
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b)  Susțin Structura de Management al Calității în atingerea obiectivelor: 

1. Reacreditarea Spitalului; 

2. Monitorizarea post acreditare;  

3. Implementarea și dezvoltarea continuă a „conceptului de calitate”. 

c)  Identifică procesele din Spital și problemele cu care se confruntă în desfășurarea acestora; 

d)  Analizează conținutul standardelor de acreditare și stabilește care sunt diferențele între 

indicatorii de structură, de proces și de rezultat din unitate și din standarde, care este drumul 

de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu standardele; 

e)  Stabilește obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu responsabiltăți; 

f)  Stabiliește obiectivele specifice proceselor pentru a atinge standardele de referință; 

g)  Stabilește modul de monitorizare și evaluare a derulării procesului de reacreditare; 

h)  Stabilește documentația necesară asigurării trasabilității proceselor eliminând documentele 

și înscrisurile redundante și inutile; 

i)  Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de reacreditare; 

j) Elaborează documentele conform procedurilor și metodologiei de acreditare; 

k)  Identifică activitățile pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau 

operaționale, pentru a asigura omogenitatea modului de acțiune; 

l) Organizează elaborarea procedurilor operaționale specifice activității desfășurate; 

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

n)  Asigură de instruirea, corectitudinea implementării, conștientizarea și asumarea 

procedurilor; 

o)  Se asigură de păstrarea confidenţialității celor dezbătute; 

p)  Pregătesc documentele necesare validării conformității cu cerințele din standard; 

q)  Raportează stadiul realizării obiectivelor specifice proceselor (inclusiv prelucrarea statistică 

a datelor cu privire la performanța proceselor) către conducerea instituției; 

r) Analizează și soluționează neconformitățile constatate și situațiile necorespunzătoare 

sesizate; 

s) Trasează plan de măsuri pentru neconformitățile, situațiile necorespunzătoare sesizate; 

t) Verifică eficacitatea acțiunilor corective dispuse; 

u)  Colaborează cu Comisia de Monitorizare în activitățile de identificare și analiză a riscurilor; 

v)  Menține continuitatea calității serviciilor medicale; 

w) Raportează periodic sau la cererea conducerii aspectele referitoare la standarde; 
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x)  Se întruneşte ori de câte ori este nevoie, fiecare întrunire se va consemna într-un Proces-

verbal; 

y)  Colaborează cu celelalte comisii ale Spitalului în vederea creșterii calității actului medical; 

z)  Participă la programul de evaluare; 

aa) Transmite documentele solicitate în format letric sau electronic comisiei de evaluare; 

bb) Membri comisiei participă la ședințele de deschidere, informare zilnică, de informare 

finală;  

cc) Membri comisiei gestionează și aplanează situațiile tensionate; 

Art.81. Atribuțiile membrilor comisiei care fac parte din structurile medicale / secții / 

compartimente ale Spitalului. 

(1) Personalul medical care face parte din comisia menționată  la art. 80 alin. (1) are în completarea 

atribuțiilor prevăzute la art. 80 alin. (2), următoarele atribuții: 

a)  revizuiesc protocoalele existente; 

b)  elaborează protocoale/algoritmi de stabilire diagnostic pe afecțiunile mai frecvente; 

c)  elaborează protocoale de prescriere medicamente/investigații costisitoare; 

d)  elaborează protocoale specifice secției/compartimentului unde își desfășoară activitatea 

medicală; 

e)  elaborează proceduri de îngrijire specifice; 

f)  elaborează protocoale/documente scrise între secții privind asistența medicală; 

g)  elaborează proceduri privind transferurile intra și interspitalicești, consulturi 

interdisciplinare. 

Secțiunea a XI – a- Comisia de cercetare disciplinară prealabilă 

Art.82. Constituirea Comisiei 

(1) Prin decizia managerului în cadrul Spitalului s-a înființat / se înființează comisia de cercetare 

disciplinară prealabilă . Componența Comisiei este stabilită prin decizia managerului. 

 Art.83. Atribuțiile Comisiei de disciplină / desfășurarea activității. 

(1)  Sunt atribuții următoarele: 

a) asigură prin activitatea desfăşurată respectarea legislaţiei în vigoare; 

b) respectă confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii; 

c) nu îşi exprimă public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare; 

d) analizează referatele cu propunere de sancţionare a oricărui angajat, salariat al Spitalului; 
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e) soluţionează cazurile de nerespectare a obligaţiilor de serviciu, a normelor de comportare şi 

a regulilor de disciplină, la solicitarea conducerii sau la reclamaţia unei persoane neutre; 

f) stabileşte împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

g) analizează gradul de vinovăţie al salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 

h) verifică eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 

i) efectuează cercetarea disciplinară prealabilă. 

(2)  Desfăşurarea activităţii Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă este prevăzută de 

Regulamentul intern al Comisiei și Regulamentul intern al Spitalului. 

Secțiunea a XII – a- Comitetul de sănătate și Securitate în muncă 

Art.84. Comitetul de sănătate și Securitate în muncă. 

(1)  Componenţa comitetului de sănătate și securitate în muncă este stabilită prin decizia 

managerului, se întrunește cel puțin odată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar şi are 

urmatoarele atribuţii: 

a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă ; 

b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării 

prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de 

muncă; 

c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 

sănătatea în muncă; 

d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de 

muncă; 

e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 

f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 

g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi 

sănătate în muncă; 

h) informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria 

unitate; 

i) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi 

face un raport scris privind constatările făcute; 

j) dezbate raportul scris, prezentat Comitetul de securitate şi sănătate în muncă de către 

conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

80 
 

muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi 

programul de protecţie a muncii pentru anul următor ; un exemplar din acest raport trebuie 

prezentat inspectoratului teritorial de protecţia muncii ; 

k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual 

de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi; 

l) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual 

de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi; 

m) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 

consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia 

constatării anumitor deficienţe; 

n) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a 

echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; 

o) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor 

sensibile la riscuri specifice; 

p) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 

sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari; 

q) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi 

evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în 

urma cercetării; 

r) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi 

face un raport scris privind constatările făcute; 

s) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de 

muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.   

(2) Organizarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă, atribuțiile membrilor și modul de 

lucru sunt prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de securitate și 

sănătate în muncă. 

Secțiunea a XIII – a- Comisia de alimentație și dietetică 

Art.85. Atribuțiile Comisiei de alimentație și dietetică. 

(1) Componența comisiei este stabilită prin decizia managerului. 

(2)  Comisia de alimentaţie şi dietetică are următoarele atribuții principale: 

a) analizează existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni; 
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b) analizează modul de întocmire a regimurilor alimentare; 

c) analizează calcularea valorilor calorice şi nutritive; 

d) analizează pregătirea şi distribuirea alimentelor; 

e) verifică modul de primire, recepţionare, depozitare a alimentelor; 

f) veifică respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar; 

g) analizează asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toatele etapele parcurse de alimente de la 

recepţie până la eliberarea către secţii; 

controlul stării de sănătate al personalului Blocului Alimentar Secțiunea a XIV – a- Comisia de 

monitorizare a evenimentelor adverse / santinelă / near-miss 

Art.86. Obiectivele Comisiei de monitorizare a evenimentelor adverse / santinelă/ near – 

miss.  

(1)  Creșterea calității serviciului medical, o bună gestionare, monitorizare, analiză și ramortare a 

evenimentelor adverse/santinelă/near-miss. 

(2)  Componența Comisiei este stabilită prin decizia managerului. 

Art.87. Atribuții. 

(1)  Atribuțiile Comisiei de analiză a evenimentelor adverse/santinelă/near-miss sunt: 

1. Raportarea acestor evenimente este obligatorie a fi făcută de către medicul pacientului în 

maxim 24 ore de la apariția lor la biroul managementul calității serviciilor medicale, 

conducerii Spitalului și trebuie urmată, în maxim 30 zile de la raportare, de un raport de 

analiză a cauzelor care au dus la apariția evenimentului și a măsurilor identificate pentru 

prevenirea repetării; 

2. Comisia colaborează cu personalul medical din secția/compartimentul în care a avut loc 

evenimentul advers; 

3. Analiza cauzelor rădăcină care au dus la apariția evenimentului advers; 

4. Comisia se întrunește în ședință de urgență în maxim 24 de ore de la anunțarea 

evenimentului advers. 

(2)  Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute se realizează prin: 

1. Evaluarea evenimentelor adverse: 

a) evenimentul advers va fi evaluat în funcție de impactul său potențial asupra actului medical 

și al siguranței pacientului din punct de vedere al calității actului medical, cost-eficiență, 

indicator de performanță; 
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b) evenimentele adverse se vor identifica și se vor consemna într-un formular electronic (după 

informarea prealabilă a conducerii a Biroului managementului calității serviciilor de 

sănătate și completarea în format letric); 

c) evenimentul advers se va evalua și încadra în funcție de categoria activității în care s-a 

identificat; 

d) fiecare eveniment advers va avea stabilit, după evaluare, măsuri imediate de remediere, de 

control și măsuri de prevenție; 

e) fiecare eveniment advers va fi consemnat în ,,Registrul de evidență a evenimentelor 

adverse, santinelă, pre-santinelă, accident, near-miss, incidentˮ. 

2.  Parcurgerea următoarelor etape: 

a) identificarea evenimentului advers; 

b) comunicarea internă imediată a evenimentului advers în termen de 24 de ore ; 

c) măsuri de control/avizul conducerii pentru comunicarea la BMCSS; 

d) comunicarea suspiciunii de eveniment advers către BMCSS- care va accesa aplicația 

CaPeSaRo; 

e) completarea formularului pe suport hârtie și electronic; 

f) analiza/evaluarea evenimentului advers – care se va finaliza cu un raport în termen de 30 

de zile de la anunțarea evenimentului; 

g) comisia se întrunește de urgență în termenul de 24 ore pentru analiza / evaluarea 

evenimentului advers și în termen de 30 de zile de la declararea evenimentului pentru 

finalizarea Raportului de analiză a evenimentului advers ; 

h)  analiza evenimentului advers se realizează în două etape: 

1. ETAPA INIȚIALĂ -  imediat după producerea evenimentului advers se anunță managerul, 

directorul medical, șeful Biroului mangementul calității serviciilor medicale. Se accesează 

aplicația CaPeSaRo pentru a introduce datele evenimentului. Formularul trebuie completat 

electronic și în format letric, împreună cu persoana din subordine implicată în eveniment, 

iar la final se încarcă în aplicația CaPeSaRo- în maxim 24 de ore de la producerea 

evenimentului. 

2. ETAPA ULTERIOARĂ- la maxim 30 zile de la producerea evenimentului advers. Fiecare 

eveniment advers trebuie analizat la nivelul structurii/compartimentului/secției ori a șefului 

de serviciu în termen de 30 zile de la producere. Analiza se realizează în cadrul comisiei 
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cu participarea medicului pacientului și se finalizează cu un Raport de analiză a 

evenimentului advers. Raportul se încarcă în aplicația CaPeSaRo. 

Secțiunea a XV – a- Comisia de analiză D.R.G. și revalidare a cazurilor invalidate 

Art.88. Comisia de analiză D.R.G. și revalidare a cazurilor invalidate. 

(1)  Comisia mixtă de analiză DRG și revalidare a cazurilor invalidate din Spitalul Municipal 

Adjud, s-a constituit în baza deciziei managerului. Comisia funcționează în temeiul dispozițiilor 

Ordinului nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor 

clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi 

de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al 

datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(2)  Componența Comisiei este stabilită prin decizia managerului. 

(3)  Membrii Comisiei mixtă de analiză DRG şi revalidare a cazurilor invalidate au următoarele 

obligaţii: 

a) să fie imparţiali în analiza cazurilor invalidate; 

b) să păstreze confidenţialitatea celor dezbătute. 

 

Art. 89. Atribuțiile Comisiei de analiză D.R.G. și revalidare a cazurilor invalidate. 

(1)  Atribuțiile comisiei sunt: 

a) evaluarea cazurilor invalidate de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și 

Perfecționare în Domeniul Sanitar București, denumită în continuare SNSPMPDSB în 

baza regulilor de validare în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulile prevăzute 

în anexele : Anexa nr.1. Regulile de confirmare clinică și medicală a cazurilor spitalizate 

în regim de spitalizare continuă și Anexa nr.2 Regulile de confirmare clinică și medicală a 

cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi. Anexa nr.3 Metodologia de evaluare a 

cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se 

solicită reconfirmarea, din Ordinul nr. 840/2018, cu modificările și completările ulterioare;  

b) trimestrial, în perioada 14-18 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite 

în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, 

precum și cazurile/serviciile neraportate din lunile anterioare. În perioada 10-14 decembrie, 

spitalele vor transmite în format electronic cazurile/serviciile neconfirmate pentru care se 

solicită reconfirmarea, precum și cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie. 
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Cazurile/Serviciile neconfirmate pentru care se solicită reconfirmarea, precum și cele 

neraportate până la sfârșitul anului pot fi raportate în perioada 14-18 ianuarie a anului 

următor. Raportările se vor realiza conform prevederilor legale în vigoare; 

c) analizează toate cazurile nevalidate, iar cele care pot fi revalidate sunt transmise secţiei / 

compartimentului în vederea remedierii deficienţelor şi transmiterii lor compartimentului 

de Statistică şi D.R.G. pentru raportarea acestora spre revalidare; 

d) solicitarea Comisiei CAS VRANCEA să participe la ședinţa de revalidare a cazurilor 

invalidate; 

e) aprobarea validării cazurilor în baza regulamentului de revalidare; 

f) analizarea cazurilor invalidate în baza regulilor de validare din grupa A și inițiere de 

măsuri de corecţie; 

g) analizează modul de codificare în vederea îmbunătăţirii indicelui de complexitate; 

h) solicitarea de justificare pentru cazurile invalidate medicului curant sau operatorului ce a 

transcris electronic FOCG 

i) instruirea permanentă a personalului medical implicat în codificarea în sistem D.R.G. ; 

j) urmărirea concordanței între indicele de concordanţă a diagnosticului la internare cu 

diagnosticul la externare; 

k) comisia mixtă de analiză D.R.G. şi revalidare a cazurilor invalidate a Spitalului Municipal 

Adjud se întruneşte ori de câte ori este nevoie, în situaţia în care există cazuri invalidate de 

către SNSPMPDSB; 

l) analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate 

aspectele, care au condus la invalidarea cazului și cine se face răspunzător; 

m) procesul-verbal va fi înaintat spre analiză coniliului medical, managerului spitalului, în 

vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

n) trimestrial, Comisia mixtă de analiză D.R.G. și revalidare a cazurilor invalidate va înainta 

conducerii spitalului un Raport informativ asupra activităţii Comisiei; 

(2)  Comisia mixtă de analiză D.R.G. și revalidare a cazurilor invalidate colaborează cu celelalte 

comisii ale Spitalului în vederea creşterii calităţii actului medical. 

Secțiunea a XVI – a- Comisia de prescriere a medicamentului antibiotic 

Art.90. Comisia de prescriere a medicamentului antibiotic. 

(1)  Comisia de prescriere a medicamentului antibiotic este înființată prin decizia managerului, în 

temeiul art. 5, alin. (1), pct.16., din Anexa nr.1 , la Ordinul nr. 1384/2010, privind aprobarea 
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modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 

managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare. 

(2)  Obligațiile membrilor Comisiei: 

a) să păstreze confidenţialitatea celor dezbătute; 

b) să se abţină de la deliberare şi votare când au un interes personal şi să  aducă această situație 

la cunoștință președintelui Comisiei. 

(3)  În vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii, Comisia de prescriere a medicamentului antibiotic 

va avea în vedere : 

1. Obligațiile Comisiei; 

2. Necesitatea reducerii cheltuielilor nejustificate din Spital ; 

3. Creșterea calității actului medical. 

(4)  Comisia are următoarele atribuții: 

a) analizează periodic, o dată pe lună, prin sondaj, câte 5 foi de observație din fiecare secție / 

compartiment a Spitalului; 

b) analizează justificarea tratamentului din FOCG alese și sesizează conducerea Spitalului asupra 

situațiilor de polipragmazie, recomandare abuzivă a uni medicament; 

c) în situația în care se constată un consum abuziv de medicamente, solicită medicului curant 

justificarea acestuia și analizează aceste justificări; 

d) participă la introducerea ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor terapeutice; 

e) elaborează criteriile de prescriere a antibioterapiei – PROTOCOL DE PRESCRIERE A 

ANTIBIOTICELOR; 

f) stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la 

nivelul Spitalului, în vederea utilizării judicioase a fondurilor Spitalului, prevenirii polipragmaziei 

și a rezistenței la medicamente; 

g) stabilește prioritățile în ceea ce privește politica de achiziții de medicamente/materiale sanitare; 

h) stabilește lista de medicamente de bază obligatorii, care să fie în permanență accesibile în 

farmacia Spitalului, specifice fiecărei secții, determinată pe raționalitatea incidenței cazuisticii 

generale pentru raționalizarea și eficientizarea utilizării lor în practica medicală; 

i) verifică  și aprobă planul  anual de achiziții  de medicamente; 

j) elaborează Fișa de prescriere a antibioticului; 

k) colaborează cu medicul epidemiolog pentru analiza rezistenței germenilor la antibioterapie; 
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l) comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii de secție privind administrarea de 

medicamente în funcție de incidența diferitelor afecțiuni și consumul de materiale sanitare; 

m)  analizează   și  face  propuneri   concrete   comitetului   director,  pentru   rezolvarea   situațiilor  

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

cu medicamente; 

n) monitorizează și evaluează activitatea de achiziție publică de medicamente, la nivelul  

Spitalului, în conformitate  cu necesitățile  reale ale activității  medicale; 

o) analizează și face propuneri concrete de optimizare  a  consumului de medicamente, păstrând 

raportul calitate/cost/încadrare în bugetul alocat; 

p) analizează și aprobă referatele de solicitare a medicilor, privind medicamentele și cantitatea 

solicitată, peste prevederile planului anual de achiziții de medicamente; 

q) comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când 

acel tratament se consideră inutil; 

r) analizează depășirile de medicamente și materiale sanitare la nivelul Spitalului, indentificând 

cauzele și modul de ameliorare; 

s) analizează oportunitatea introducerii unor medicamente noi în cadrul programelor terapeutice 

din spital la propunerea scrisă a medicilor șefi de secții sau farmacistului șef- în aceste situații va 

organiza  și analiza rezultatele  testelor  clinice pentru medicamentele  propuse. 

Art.91. Consultarea Comisiei de prescriere a medicamentului antibiotic. 

(1)  La solicitarea conducerii Spitalului, Comisia de prescriere a  medicamentului antibiotic poate 

fi consultată în următoarele domenii: 

a) elaborarea unei strategii de reducere a consumului de medicamente; 

b) analizarea consumului de medicamente pe fiecare secție, trimestrial și în dinamica, cu 

prezentarea rezultatului în ședință cu medicii din spital; 

c) analizarea justificării consumului de medicamente de către secțiile în care s-au constatat 

creșteri substanțiale; 

d) răspunde la orice solicitare a conducerii Spitalului. 

Art.92. Procedura de lucru a Comisiei de prescriere a medicamentului antibiotic. 

(1)  Comisia de prescriere a medicamentului antibiotic se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi în 

şedinţe extraordinare, la convocarea conducerii Spitalului. 

(2)  Comisia este legal întrunită dacă sunt prezente cel puţin două treimi din totalul membrilor. 

(3)  Deciziile Comisiei medicamentului se iau cu majoritatea simplă. 
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(4)  Comisia medicamentului analizează justificările primite din partea medicilor curanți și prezintă 

conducerii Spitalului și medicului curant concluziile finale. 

(5)  În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la prezentarea concluziilor finale medicul 

curant poate prezenta o contestație justificată, contestație ce va fi analizată într-o comisie lărgită, 

la care va fi invitat un cadru universitar de specialitate.  

(6)  Propunerea definitivă a Comisiei medicamentului asupra analizei făcute este transmisă în 

scris conducerii Spitalului. 

(7)  Comisia medicamentului colaborează cu celelalte comisii ale Spitalului în vederea creșterii 

calității actului medical. 

(8)  Punctele de vedere ale Comisiei medicamentului sunt adoptate in strategia de dezvoltare a 

Spitalului. 

(9)  Comisia de prescriere a medicamentului antibiotic informează în permanență conducerea 

Spitalului despre rezultatele activității , prin înaintarea unei copii a procesului-verbal întocmit la 

fiecare ședință. 

Secțiunea a XVII – a- Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 

Art.93. Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. 

(1)  Este înființat prin decizia managerului, în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind 

aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare.  

(2)  Vor face parte din Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate: șeful serviciului de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicul responsabil de politica de utilizare a 

antibioticelor, directorul medical, asistentul șef coordonator pe spital, după caz, farmacistul, 

microbiologul/medicul de laborator din laboratorul propriu , toţi şefii de secţie/compartimente. 

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

şi are obligaţia de a se întâlni trimestrial sau la nevoie pentru analiza situaţiei şi elaborarea de 

propuneri către Comitetul director. 

(4)  Principalele atribuţii ale Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

a) propune către manager achiziţia şi aprovizionarea tehnico-materială impusă de situaţia 

epidemiologică din unitate în vederea diminuării sau evitării situaţiilor de risc sau 

combaterii infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

b) supraveghează condiţiile de igienă privind cazarea pacienţilor în spital; 
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c) răspunde de comportamentul igienic al personalului, de respectarea regulilor de igienă 

aseptică şi antiseptică de către aceştia; 

d) organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţii periodice şi ori de 

câte ori este nevoie; 

e) instruieşte personalul privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea acestor 

măsuri; 

f) coordonează personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei pacienților; 

g) urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării şi 

predării lor; 

h) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform 

reglementărilor în vigoare; 

i) supraveghează şi controlează buna aplicare și punere în practică a procedurilor de 

dezinfecţie; 

j) controlează efectuarea decontaminării mediului din spital prin curăţare zilnică şi 

dezinfecţie. 

Secțiunea a XVIII – a- Comisia – Echipa de siguranță a alimentului 

Art.94. Comisia – Echipa de siguranță a alimentului. 

(1) Componența Comisiei - Echipa de siguranță a alimentului este stabilită prin decizia 

managerului și are următoarele atribuții: 

1. controlează și supervizează procesul de preparare a hranei, înregistrările parametrilor de 

calitate (gust, miros, aspect,...); 

2. întocmește registre și monitorizează igiena personalului, instruirea periodică a personalului 

privind normele de igienă și a condițiilor de preparare a hranei; 

3. elaborează registre de curățenie și monitorizează eficacitatea curățeniei, dezinfectanților; 

4. organizează , îndrumă și controlează încadrarea caracteristicilor, conform prescripțiilor 

igienico-sanitare, în vederea înlăturării factorilor microbiologici, chimici și biologici de 

risc; 

5. implementează, menține și îmbunătățește continuu siguranța alimentelor; 

6. urmărește formarea personalului din Blocul alimentar;  

7. identifică  riscuri care trebuie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil; 

8. identifică punctele critice; 

9. stabilește   limite critice peste care este necesară o intevenție; 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

89 
 

10. pune în aplicare executarea unor procedee eficace de monitorizare a punctelor  critice; 

11. pune în aplicare a  măsuri corective pentru cazurile în care  monitorizarea relevă că un 

punct critic nu este controlat; 

12. stabiliște  măsuri de autocontrol pentru a verifica eficacitatea măsurilor luate; 

13. definește evidențe care să indice aplicarea efectivă a acestor măsuri și să faciliteze 

controalele oficiale ale autorității competente. 

Secțiunea a XIX – a- Comitetul pentru situații de urgență – (Celula de urgență) 

Art.95. Comitetul pentru situații de urgență / Cadru general. 

(1) Desemnarea nominală a membrilor Comitetului pentru situaţii de Urgenţă se stabileşte de 

către Comitetul Director al Spitalului, iar numirea membrilor Celulei de Urgenţă se face prin 

decizie internă a Managerului. 

(2) Atribuțiile Comitetului pentru situații de Urgență stabilite sunt: 

a) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, 

dezastre, atacuri teroriste, epidemii, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

b) asigură managementul situaţiilor de urgenţă pe nivelul domeniului de competenţă, 

dispunând de infrastructura şi de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor 

medicale; 

c) ține legătura operațională cu Comitetul ministerial / Comitetul Municipiului Adjud pentru 

situații de Urgență / Inspectoratul General pentru situații de Urgență, în situații de Urgență 

în vederea gestionării acestora conform competenței; 

d) organizează și funcționează pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de Urgență, 

asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, fmanciare și de altă natură necesare 

restabilirii stării de normalitate; 

e) asigură managementul situațiilor de Urgență pe nivelul domeniului de competență, 

dispunînd de infrastructură și de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor 

medicale; 

f) identifică, înregistrează și evaluează tipurile de risc și factorii determinanți ai acestora, 

înștiințarea factorilor interesați, avertizarea populației, limitarea, înlaturarea sau 

contracararea factorilor de risc, precum și a efectelor negative și a impactului produs de 

evenimentele excepționale respective; 

g) acționează, în timp oportun, împreună cu structurile specializate în scopul prevenirii 

agravării situației de Urgență, limitării sau înlăturării, după caz, a consecințelor acesteia; 
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(3) Pe  durata  situațiilor   de  urgență  sau  a  stărilor  potențial   generatoare   de  situații  de  

urgență   se întreprind, în condițiile  legii, după caz, acțiuni și măsuri pentru: 

a) avertizarea populației, instituțiilor și agenților economici din zonele de pericol; 

b) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și de protecție specifice tipurilor de Risc; 

c) intervenția operativă în funcție de situație, pentru limitarea și înlăturarea efectelor  

negative; 

d) acordarea de asistență medicală de urgență; 

e) informează prin centrul operațional județean, privind stările potențial generatoare de 

situații de urgență și iminenta amenințării acestora; 

f) evaluează situațiile de urgență produse, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru 

gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor; 

g) informează comitetul județean și consiliul județean asupra activității desfășurate; 

h) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele 

abilitate. 

 

TITLUL II – FINANȚAREA / ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE MANAGERIALE ALE 

ȘEFILOR DE SECȚII , OBLIGAȚII / DREPTURILE PACIENȚILOR, OBLIGAȚII; 

RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII PACIENȚILOR ÎN 

ACORDAREA ASISTENȚEI MEDICALE / ACCESUL MASS-MEDIA LA NIVELUL 

SPITALULUI ŞI LA PACIENŢII INTERNAŢI ÎN CADRUL ACESTUIA 

CAPITOLUL I – Finanțarea Spitalului 

Secțiunea I – Dispoziții generale, surse de finanțare, aspecte privind bugetul 

Art.96. Cadrul general. 

(1) În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 ,republicată, privind reforma în domeniul 

sanatatii, Spitalul Municipal Adjud este finanţat integral din venituri proprii şi funcţionează pe 

principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele 

încasate pentru serviciile medicale prestate în baza contractului de furnizare de servicii medicale 

încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. 

(2) Contractul de furnizare de servicii medicale al Spitalului Municipal Adjud 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. 
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(3) 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 Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  

(4) Spitalele publice pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări 

de sănătate private. 

(5) Comisia de mediere prevăzută la alin. (3), soluționează divergențele conform prevederilor art. 

191 alin. (2) din Legea nr. 195/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, "în termen 

de maximum 10 zile soluţionează divergenţele". 

(6) Spitalul Municipal Adjud poate încheia contracte pentru implementarea programelor 

naţionale de sănătate curative cu casa de asigurări de sănătate, precum şi cu direcţia de sănătate 

publică. 

(7) 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.97. Alte surse de finanțare / venituri. 

(1) Spitalul Municipal Adjud poate realiza venituri suplimentare din : 

a) donaţii şi sponsorizări; 

b) legate; 

c) asocieri investiţionale în domenii medicale sau de cercetare medicală şi farmaceutică; 

d) închirierea temporară, fără pierderea totală a folosinţei, a unor spaţii medicale, dotări cu 

echipament sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale; 

e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private 

sau agenţi economici; 

f) servicii medicale,furnizate la cererea pacienţilor ori a angajatorilor; 

g) editarea  și difuzarea  unor publicații  cu caracter medical; 

h) servicii  medicale,  hoteliere  sau de altă natură, furnizate  la cererea unor terți; 

i) servicii  de  asistență  medicală  la  domiciliu,   acordate  la  cererea  pacienților   sau,  după  

caz,  în baza unui contract  de furnizare  de servicii  de îngrijiri  medicale  la domiciliu,  în 

condițiile  stabilite prin  contractul-cadru privind  condițiile  acordării  asistenței  medicale  

în cadrul  sistemului  de asigurări  sociale de sănătate; 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

92 
 

j) închirierea unor spații, în condițiile legii, pentru servicii de alimentație publică, servicii 

poștale, bancare, difuzare presă/cărți, pentru comercializarea produselor de uz personal și 

pentru alte servicii necesare pacienților; 

k) închirierea unor spații, în condițiile legii, pentru desfășurarea unor congrese, seminare, 

activități de învățământ, simpozioane, cu profil medical; 

l) închirierea unor spații, în condițiile legii, pentru desfășurarea unor activități cu specific 

gospodăresc și/sau agricol; 

m) contracte de cercetare; 

n) coplata pentru unele servicii medicale; 

o) alte surse, conform legii. 

(2) Închirierea spațiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), lit. j)-l) se va realiza fără afectarea circuitelor 

medicale și desfășurarea și organizarea activității medicale. 

(3) Întreg personalul Spitalului are obligația de a acționa responsabil, evitând pierderile materiale 

și bănești. Să lupte împotriva oricăror forme de risipă sau abatere, să contribuie la întărirea 

disciplinei financiare în mânuirea bunului public. 

Art.98. Prevedri privind bugetul de venituri și cheltueli, prevăzute de art. 201 din Legea nr. 

95/2006 (r1) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(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 

sănătății, și se publică pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al 

autorității de sănătate publică, pe sit-ul Spitalului și pe cel al Unității Administrativ Teritoriale a 

Municipiului Adjud, după caz, în termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui. 

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic 

superior, la propunerea managerului Spitalului. 

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secțiile și 

compartimentele din structura Spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de 

administrare, încheiat în condițiile legii. 

(4) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente se monitorizează lunar 

de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii 

aprobate prin ordin al ministrului sănătății. 
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(5) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial, unităților 

deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătății și, respectiv, ministerului sau 

instituției cu rețea sanitară proprie, în funcție de subordonare, și se publică pe site-ul Ministerului 

Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică sau pe site-urile 

ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii. 

(6) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar și trimestrial și consiliului local 

și/sau județean, după caz, dacă beneficiază de finanțare din bugetele locale. 

(7) Controlul asupra activității financiare a Spitalului se face, în condițiile legii, de către Curtea 

de Conturi, Ministerul Sănătații, Unitatea Administrativ teritoriala a Municipiului Adjud sau de 

alte organe abilitate de lege. 

Secțiunea a II – a Prevederi privind utilizarea fondurilor primite, scopul contractelor 

încheiate cu DSP, participarea Unității Administrativ Teritoriale la finanțarea Spitalului 

Art.99. Venituri realizate în baza contractelor Spitalului, utilizarea veniturilor. 

(1) În conformitate cu prevederile art. 192 din Legea nr. 95/2006 (r1), cu modificările și 

completările ulterioare, veniturile realizate de Spital în baza contractelor de servicii medicale 

încheiate cu casele de asigurări de sănătate pot fi utilizate și pentru: 

a) investiții în infrastructură; 

b) dotarea cu echipamente medicale. 

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate după asigurarea cheltuielilor de funcționare, 

conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile 

pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. 

(3) Spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale încheie contracte cu 

direcțiile de sănătate publică județene pentru: 

a) implementarea programelor naționale de sănătate publică; 

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul 

cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condițiile legii: cabinete de 

medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM; 

c) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfășoară activitatea de cercetare 

științifică în condițiile legii; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/73527
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/146555
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d) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare cabinetelor medicale de 

medicină sportivă, cabinete TBC, cabinete LSM, cuprinse în structura organizatorică a spitalului, 

aprobate în condițiile legii; 

e) asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 100 alin. (7) și, după caz, alin. (8) din Legea 

nr.95/2006 (r1), privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru CPU cuprinse în structura organizatorică a Spitalului, aprobate în condiţiile legii;   

f) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii I-VII. 

(4) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la alin. (3) lit. b), c), d) și f) se 

asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății. 

(5) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la alin. (3) lit. a) și e) se asigură din 

fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sănătății. 

Art.100. Alte sume primite de Spital conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 95/2006 

(r1), cu modificările și completările ulterioare. 

(1) Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot 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 judeţene şi a municipiului Bucureşti şi 

autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, 

pentru: 

a) finalizarea obiectivelor de investiții noi, de investiții în continuare, aflate în derulare și 

finanțate, anterior datei transferării managementului spitalelor publice, prin programele de 

investiții anuale ale Ministerului Sănătății; 

b) dotarea cu aparatură medicală, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale 

participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea 

acestora; 

c) reparații capitale la spitale, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale 

participă cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora; 

d) finanțarea obiectivelor de modernizare, transformare și extindere a construcțiilor existente, 

precum și expertizarea, proiectarea și consolidarea clădirilor, în condițiile în care 

autoritățile administrației publice locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri în 

cuantum de minimum 10% din valoarea acestora. 
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(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătății prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) și listele 

spitalelor publice beneficiare se aprobă prin ordine ale ministrului sănătății, după publicarea legii 

bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și sunt valabile pentru anul în curs. 

(3) Ordinele prevăzute la alin. (2) se aprobă în baza propunerilor făcute de structurile de 

specialitate ale Ministerului Sănătății în urma solicitărilor depuse la acestea. 

Art.101. Participarea Unității Administrativ Teritoriale la finanțare. 

(1) Autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și 

funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, 

reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale 

unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație 

în bugetele locale. 

(2) Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate din 

spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii 

minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației 

publice locale, în limita bugetului aprobat. 

Art.102. Fondul de dezvoltare. 

(1) Fondul de dezvoltare al Spitalului se constituie din următoarele surse: 

a) cotă-parte din amortizarea calculată lunar și cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al 

Spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar; 

b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum și din cele casate cu respectarea 

dispozițiilor legale în vigoare; 

c) sponsorizări cu destinația "dezvoltare"; 

d)  o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli înregistrat la finele 

exercițiului financiar; 

e) sume rezultate din închirieri, în condițiile 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 destinației prevăzute la alin. (2). 
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CAPITOLUL II - Atribuții și competențe manageriale ale șefilor de secții / Contractul de 

administrare / Atribuții / Obligații 

Secțiunea I - Responsabilitățile și competențele manageriale ale șefilor de 

secție/coordonatorilor de compartimente medicale/șefilor sectoarelor de activitate 

Art.103. Responsabilitățile   și   competențele   manageriale   ale   șefilor   de   

secție/compartiment. 

(1) Sunt responsbilități și competențe manageriale următoarele: 

a) stabilesc obiectivele secţiei/compartimentului în corelaţie cu obiectivele şi scopurile 

manageriale ale conducerii unităţii sanitare; 

b) fundamentează şi susţin în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli a 

secţiei/compartimentului; 

c) propun conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a bugetului de 

venituri și cheltueli al secţiei/compartimentului; 

d) organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea 

secţiei; 

e) fac propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei; propune şi justifică 

modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia; 

f) răspunde  de  utilizarea  eficientă  a  resurselor  de  care  dispune  secția/sectorul  pe  care  

îl coordonează; 

g) urmărește încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli alocat secției/sectorului pe care  îl 

coordonează; 

h) în cazul sectoarelor medicale cu paturi, urmărește realizarea indicatorilor de  performanță 

trasați secției/compartimentului și prevăzuți în contractul de administrare încheiat cu 

managerul Spitalului; 

i) coordonează activitatea medicală a secției/sectorului pe care îl coordonează; 

j) propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al 

secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat; 

k) evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau 

serviciului medical, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru 

desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare 

conducerii Spitalului; 

l) gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea unităţii sanitare. 
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Secțiunea a II – a Atribuțiile și responsabilitățile medicului șef de 

secție/compartiment/laborator / Contractul de administrare / Atribuții / Obligații 

Art.104. Contractul de administrare încheiat între medicul șef de secție/compartiment și 

manager, evaluarea performanțelor. 

(1) Șefii de secții/compartimente și laboratoare încheie cu managerul spitalului un contract de 

administare, act adițional la contractul individual de muncă. 

(2) Lista indicatorilor specifici de performanță ai secției/laboratorului/compartimentului, anexă la 

contractul de administrare a secției/laboratorului/compartimentului se propune de comitetul 

director și se aproba de managerul spitalului. 

(3) Evaluarea activităţii șefului de secție/compartiment/laborator pentru anul calendaristic 

precedent se face până la data de 31 martie a anului următor. Sunt evaluaţi șefii de 

secție/compartiment/laborator care au contractul de management în termen de valabilitate şi au 

condus secția/compartimentul/laboratorul respectiv pe o perioadă de cel puţin 6 luni în anul 

evaluat. 

(4) Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performanţă se face prin raportare la 

indicatorii de performanţă asumaţi prin contractul de management. 

(5) Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performanţă se face prin acordarea de către 

evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performanţă menţionat. 

(6) Evaluarea anuală a activităţii șefului de secție/compartiment/laborator şi/sau reevaluarea se 

fac de o comisie de evaluare formată din preşedinte, vicepreşedinte, 3 - 5 membri şi un secretariat 

format din 1 - 2 persoane, numită prin decizie a managerului Spitalului. 

(7) În baza calificativelor acordate de comisiile de evaluare menţionate la alin. (6), după 

soluţionarea eventualelor contestaţii, managerul Spitalului, va lua următoarele măsuri, după caz: 

a) menţinerea contractului de management pentru șefii de secție/compartiment/laborator care au 

obţinut calificativele Foarte bine şi Bine; 

b) emiterea actului administrativ de reevaluare, pentru șefii de secție/compartiment/laborator 

care au obţinut calificativul Satisfăcător; 

c) emiterea actului administrativ de încetare înainte de termen a contractului de management, 

pentru șefii de secție/compartiment/laborator care au obţinut calificativul Nesatisfăcător. 

(8) Șeful de secție/compartiment/laborator poate contesta în termen de 24 ore de la data luării la 

cunoştinţă a conţinutului fişei de evaluare, calificativul acordat de comisia de evaluare. Comisia 
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de soluționare a contestațiilor rezolvă contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării în 

evidenţă a acesteia. 

(9) Șeful de secție/compartiment/laborator poate contesta la Tribunal, în termen de 30 zile de la 

comunicare, calificativul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor . 

Art.105. Atribuțiile/obligațiile medicului șef de secție/compartiment/laborator. 

(1) Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment/laborator sunt: 

1. Îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul 

secţiei/compartiment/laborator respective şi răspunde de calitatea actului medical; 

2. Organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei/laboratorului sau 

compartimentului, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai 

secţiei/laboratorului sau compartimentului, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de 

administrare; 

3. Răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către 

personalul din secţie/laboratorului sau compartimentului și propune obiective pentru ameliorarea 

practicilor secției/compartimentului/laboratorului; 

4. Propune directorului medical Planul anual de furnizare de servicii medicale al 

secţiei/laboratorului sau compartimentului şi răspunde de realizarea planului aprobat; 

5. Elaborează Planul de îmbunătățire a serviciilor medicale  secție/compartiment/laborator și 

participă la elaborarea Planului strategic al Spitalului; 

6. Răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din 

cadrul secţiei/laboratorului sau compartimentului; 

7. Angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

8. Evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau 

compartimentului, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru 

desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii 

Spitalului; 

9. Aplică strategiile de dezvoltare ale Spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale 

specifice secţiei/laboratorului sau compartimentului; 

10. Înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

secţiei/laboratorului sau compartimentului, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-

financiar; 
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11. Întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai 

secţiei/laboratorului sau compartimentului, prevăzuţi în anexa la contractul de administrare; 

12. Elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării 

managerului Spitalului; 

13. Răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau compartimentului a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului intern al spitalului; 

14. Stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe 

care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

15. Face propuneri Comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de 

muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;  

16. Propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat 

în subordine, în vederea aprobării de către manager; 

17. Propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face 

vinovat de nerespectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului intern al 

Spitalului, a fișei postului;  

18. Supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice, 

a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei/ 

compartimentului;  

19. Aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor 

de urgenţă;  

20. Hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;  

21. Avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate 

în cadrul secţiei/laboratorului sau compartimentului; 

22. Evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului;  

23. Propune planul de formare şi perfecţionare a personalului propriu aflat în subordine, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; 

24. Coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medicosanitar 

din cadrul secţiei/laboratorului sau compartimentului;  

25. Răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a 

infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau compartimentului, în conformitate cu 

normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice;  
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26. Răspunde de îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere și a calității serviciilor medicale; 

27. Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar- 

economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din 

cadrul secţiei/laboratorului sau compartimentului, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare;   

28. Răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul 

medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

29. Decide împreună cu medicul curant și cu membrii Comisiei interdisciplinare, dacă este 

convocată, trimiterea cazurilor deosebite în alte unități sanitare sau avizează transferul în altă 

secție a Spitalului; 

30. Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare 

la activitatea secţiei/laboratorului sau compartimentului;  

31. Urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din 

subordine; 

32. În domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, 

conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare 

a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul Spitalului;  

33. Propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul 

secţiei/laboratorului sau compartimentului, cu aprobarea consiliului medical;  

34. Răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 

secţiei/laboratorului sau compartimentului; 

35. Propune managerului un înlocuitor pentru perioada cand lipsește din spital;  

36. Are obligaţia de a solicita consulturi interdisciplinare efectuate de medici specialişti din cadrul 

Spitalului sau din afara Spitalului în situaţia în care în spital nu există medic în specialitatea 

respectivă;  

37. Are obligaţia de a respecta dreptul pacientului la o a doua opinie (inclusiv a unui specialist din 

afara spitalului) atunci când pacientul o solicita. În această situaţie se va face corelarea 

consulturilor intra și extraspitalicesti; 

38. Este responsabil pentru monitorizarea și evaluarea activităţii medicale în cadrul secţiei; 
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39. Are obligația de a efectua controlul calității hranei servite pacienților în cadrul 

secției/compartimentului;  

40. Are obligația de a se implica în constituirea bazelor de date pentru pacienți și DRG; 

41. Organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii 

secţiei/compartimentului, conform planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale din unitatea sanitară; 

42. Are obligația de a participa la activitățile privind îmbunățirea calității serviciilor Spitalului; 

43. Preia pacienții medicilor curanți din secție, în perioada cât aceștia nu sunt prezenți în spital 

(concedii medicale, învoiri, participarea la congrese/conferințe/cursuri de perfecționare/zile 

medicale, concedii de odihnă/fară plată); 

44. Răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei. 

CAPITOLUL III - Drepturile pacienților, acordul informat, obligații / Respectarea 

principiului nediscriminării pacienților în acordarea asistenței medicale / Modalitatea în 

care pacientul poate solicita ”a doua opinie medicală” altor medici angajaţi ai Spitalului 

precum şi din afara acestuia, inclusiv  în legătură cu consultul medico-chirurgical de 

specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate / Respectarea principiului 

nediscriminării angajaților al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității umane 

Secțiunea I – Drepturile pacienților / Acordul informat  

Art.106. Cadru general. 

(1) Drepturile şi obligațiile pacienților sunt prevăzute în Legea nr. 46/2003 privind drepturile 

pacienților, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinul Ministrului Sănătății nr.1410/2016 

privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. 

(2) Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, 

în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. 

Art.107. Drepturile pacienților. 

(1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările 

și completările ulterioare, pacienții Spitalului au următoarele drepturi: 

a) pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi 

la modul de a le utiliza; 

b) pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de 

servicii de sănătate; 
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c) pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să 

le respecte pe durata spitalizării; 

d) pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale 

propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile 

propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, 

precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic; 

e) pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile 

prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă; 

f) informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea 

terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i 

se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta 

o altă formă de comunicare; 

g) dacă pacientul nu este cetăţean român, informaţiile i se aduc la cunoştinţă într-o limbă de 

circulaţie internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare; 

h) pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană 

care să fie informată în locul său; 

i) rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi 

tratament, cu acordul pacientului; 

j) pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală; 

k) pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor de la lit.h) și 

lit.i), are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, 

tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor 

investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată. 

Art.108. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală: 

1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, 

răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie 

explicate pacientului. 
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2. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de 

urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară 

a voinţei acestuia. 

3. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul 

reprezentantului legal nu mai este necesar. 

4. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat 

în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. 

Art.109. Refuzul reprezentatului legal privind intervenția medicală. 

(1)  În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul 

pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei 

comisii de arbitraj de specialitate. 

(2)  Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 

medici pentru pacienţii din ambulator. 

Art.110. Situații în care este obligatoriu consimțământul pacientului. 

(1)  Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor 

produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a 

tratamentului cu care acesta este de acord. 

(2)  Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical 

clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu 

sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul 

legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. 

(3)  Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, 

cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării 

suspectării unei culpe medicale. 

Art.111. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului: 

1. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 

2. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 

consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

3. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, 

implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 

4. Pacientul are acces la datele medicale personale. 
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5. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie 

clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după 

decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie. 

6. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care 

această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai 

cu consimţământul pacientului. 

7. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 

sănătatea publică. 

Art.112. Drepturile pacientului în domeniul reproducerii: 

1. Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și 

imediat pentru viața mamei. 

2. Pacientul are dreptul la educație, informare și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale 

normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare. 

3. Orice pacient are dreptul la planificare familială eficiente și lipsite de riscuri. 

Art.113. Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale: 

a) pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate 

sau până la vindecare; 

b) pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate; 

c) personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme 

de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decît prevăd reglementările 

de plată legale; 

d) pacientul poate oferi plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii. 

Art.114. Acordul informat. 

(1)  Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006, privind reforma 

în domeniul sănătății, (r1) cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină în mod 

obligatoriu cel puţin următoarele elemente: 

a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului; 

b) actul medical la care urmează a fi supus; 

c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, asistentul 

medical; 

d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical; 
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e) semnătura şi data exprimării acordului. 

Art.115. Tipuri de acorduri necesare în activitatea medicală. 

(1)  În activitatea medicală există următoarele tipuri de Consimţământ care se ataşează la 

F.O.C.G., funcţie de activitatea medicală desfăşurată: 

1. Consimţământul pacientului informat care va cuprinde şi avertizare expresă a pacientului 

cu privire la prelucrarea statistică a datelor sale din F.O.C.G. cât şi accesul ulterior în 

interes ştiinţific la baza de date. 

2. Consimţământul sau refuzul privitor la depistarea anumitor boli infecţioase sau genetice. 

3. Consimţământ pentru cazuri în care pacientul nu are discernământ. 

4. Consimţământ pentru cazuri în care pacientul poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate 

medicală. 

(2)  Acordul informat se anexsează la F.O.C.G.-ul pacientului. 

Secțiunea a II – a Obligațiile pacienților/vizitatorilor 

Art.116. Norme de comportare pentru pacienți. 

(1) Ca beneficiari ai actului medical, pacienții trebiue să respecte normele de comportare în 

unității sanitare după cum urmează: 

1. Pacienții trebuie să respecte ordinea de prezentare la medic conform programărilor făcute 

în prealabil și să aștepte chemare în cabinet. Pacienții au acces în Ambulatoriu integrat al 

Spitalului și cabinetele de specialitate cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau au 

bilet de trimitere de la un medic specialist, pe bază de programare prealabilă; 

2. Pacienții trebuie să respecte ordinea, curățenia și liniștea în sălile de așteptare; 

 

3. Este interzisă murdărirea pereților, degradarea mobilierului din sălile de așteptare sau 

secții, distrugerea de instalații sanitare și aparatură medicală ale Spitalului; 

4. Bolnavii internați sunt obligați să poarte pe toată durata internării ținuta de spital; 

5. Este interzisă circulația bolnavilor în alte secții decât cele de internare; 

6. Bolnavii internați nu pot părăsi unitatea în ținuta de spital, fiind interzisă circulația pe străzi 

sau în parcuri în astfel de ținută; 

7. Este interzis consumul de alcool și fumatul în incinta spitalului; 

8. Bolnavii sunt datori să respecte unitatea sanitară și pe ceilalți pacienți, în care sens se  vor 

abține de la tulburarea liniștii, de la producerea de murdărie sau degradare a bunurilor 

Spitalului; 

9. Să respecte Regulamentul intern al Spitalului Municipal Adjud (Regulamentul de ordine 

interioară a spitalului); 
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10. Introducerea în incinta Spitalului de aparaturi audio-video este permisă numai cu  acordul 

șefului de secție. 

Secțiunea a III – a Respectarea principiului nediscriminării pacienților în acordarea 

asistenței medicale / Modalitatea în care pacientul poate solicita ”a doua opinie medicală” 

altor medici angajaţi ai Spitalului precum şi din afara acestuia, inclusiv  în legătură cu 

consultul medico-chirurgical de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor 

efectuate 

Subsecțiunea 1. Respectarea principiului nediscriminării pacienților în acordarea asistenței 

medicale 

Art.117. Respectarea principiului nediscriminării pacienților. 

(1)  Spitalul trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare 

pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau 

antipatie personală. 

(2)  Personalul medical din cadrul Spitalului are obligația de a respecta principiul nediscriminării 

pacienților în acordarea asistenței medicale. 

(3)  Salariații Spitalului au în vedere în desfășurarea activității, pentru respectarea principiului 

nediscriminari, următoarele elemente definitorii: 

1. Respect pentru nevoile, preferințele, drepturile și valorile pacientului; 

2. Libera alegere și implicare – pacienții au dreptul și responsabilitatea de a participa ca 

partener în deciziile legate de sănătate care le afectează viața; 

3. Asigurarea accesului pacientului la un sistem de sănătate flexibil cu mai multe opțiuni 

pentru pacienți; 

4. Implicarea pacienților cu privire la drepturile lor; 

5. Acces și suport – la servicii potrivite, sigure, de calitate, la tratamente, prevenire și educație 

pentru sănătate; 

6. Informație - informația corectă, relevantă și comprehensivă este esențială pentru ca 

pacienții să ia deciziile proprii legate de sănătate; 

7. Accesibilitate - acces la servicii medicale în mod nediscriminatoriu; 

8. Responsabilizarea și educarea pacientului pentru grija propriei sănătăți. 

Art.118. Cadrul legal privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. 

(1)  Principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării sunt garantate în 

special în exercitarea următoarelor drepturi: dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate 

socială și la servicii sociale.  
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(2)  În conformitate cu art. 1 alin (2) lit. e) subpct. (iv) din Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 

august 2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială și la servicii sociale, este garantat. 

(3)  Art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, prevede următoarele: 

«"Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intră sub incidența legii 

penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenței acestora 

ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, 

categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului 

sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin": 

"b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - 

alegerea medicului de familie, asistență medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgență sau 

alte servicii de sănătate;"» 

(4)  Constituie circumstanțe agravante conform art. 77 lit. h) din Legea nr. 286/2009 privind  Codul 

Penal, cu modificările și completările ulterioare: " săvârșirea infracțiunii pentru motive legate de 

rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, 

avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori 

pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei 

persoane în raport cu celelalte." 

Subsecțiunea 2. Modalitatea în care pacientul poate solicita ”a doua opinie medicală” altor 

medici angajaţi ai Spitalului precum şi din afara acestuia, inclusiv  în legătură cu consultul 

medico-chirurgical de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate 

Art. 119. Cadru general. 

(1)  Reglementarea modalităţii în care pacientul poate solicita ”a doua opinie medicală” altor 

medici angajaţi ai Spitalului precum şi din afara acestuia, inclusiv  în legătură cu consultul medico-

chirurgical de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate, are ca principale 

scopuri:   

a) Asigură punerea în aplicare a prevederilor normative incidente în vigoare care privesc drepturile 

pacientului; 

b)   Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, 

în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale; 

c) Evitarea acționării în instanță a Spitalului în contextul nerespectării unora dintre drepturile 

pacientului instituite prin lege; 

d)  Deficit de imagine a spitalului în mass-media. 

 

Art.120. Modul în care solicitarea pacientului se aplică în cadrul Spitalului.  

(1)  Modul în care pacientul poate solicita ”a doua opinie medicală” altor medici angajaţi ai 

Spitalului precum şi din afara acestuia, inclusiv  în legătură cu consultul medico-chirurgical de 

specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate presupune derularea următoarelor 

activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 
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1. La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are 

obligația să aducă la cunoștința pacientului faptul că are dreptul de a cere şi de a obţine o 

altă opinie medicală, de la medici din cadrul Spitalului sau medici acreditaţi din afara 

Spitalului Municipal Adjud. 

2. În sensul celor menţionate la punctul31., medicul curant asigură completarea de către 

pacient/reprezentantul legal a rubricii ”Pacientul a fost încunoştinţat că are dreptul la o a 

doua opinie medicală” din formularul ”Acordul pacientului informat” – instituit de 

prevederile O.M.S. nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

titlului XVI Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și 

servicii medicale, sanitare și farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în  

domeniul sanătății, republicată, care se regăsește în F.O.C.G., prin bifarea căsuţei ”DA”, 

urmată de obținerea semnăturii pacientului. 

3. În situația în care pacientul își manifestă dorința de a avea acces la o “a doua opinie 

medicală” din partea unui medic din cadrul spitalului (inclusiv  în legătură cu consultul 

medico-chirurgical de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate), 

medicul curant îi va facilita pacientului obținerea acesteia prin asigurarea accesului 

medicului indicat de către pacient la acesta și la datele sale medicale, situaţie în care 

pacientul va achita la casieria unităţii contravaloarea serviciilor medicale prestate la cerere. 

4. În situația în care pacientul își manifestă dorința de a avea acces la o “a doua opinie 

medicală” din partea unui medic din cadrul Spitalului în legătură cu rezultatul 

investigațiilor efectuate, iar acest aspect presupune repetarea respectivelor investigații dar 

cu alte echipamente medicale decât cele utilizate în prima etapă, medicul curant îi va 

facilita pacientului obținerea acesteia situaţie în care pacientul va achita la casieria unităţii 

contravaloarea serviciilor medicale prestate la cerere. 

5. Exprimarea unei o “a doua opinii medicale” din partea unui medic din cadrul spitalului, 

este condiționată de acordul inițial al respectivului medic cât și de acordul șefului de secție 

căruia îi este subordonat medicul curant al pacientului care își manifestă dorința de a avea 

acces la o “a doua opinie medicală” (inclusiv  în legătură cu consultul medico-chirurgical 

de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate). 

6. În situația în care pacientul își manifestă dorința de a avea acces la o “a doua opinie 

medicală” din partea unui medic din afara unităţii (inclusiv  în legătură cu consultul 

medico-chirurgical de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate), 

medicul curant îi va facilita pacientului obținerea acesteia prin asigurarea accesului 

medicului indicat de către pacient la acesta și la datele sale medicale, cu aprobarea şefului 

de secţie, a managerului Spitalului ori a înlocuitorului acestuia și a directorului medical 

(prin parafarea F.O.C.G.). În condițiile în care medicul care a acceptat să ofere pacientului 

o ”a doua opinie medicală” nu este angajat/colaborator al Spitalului, șeful secției va aproba 

accesul acestuia la pacient în spital și la informațiile medicale disponibile, fără a permite 

efectuarea de acte medicale utilizând resursele Spitalului. 

 
3 În continuarea prezentului Regulament: pct. 
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7. În situația în care pacientul își manifestă dorința de a avea acces la o “a doua opinie 

medicală” din partea unui medic din afara unităţii (inclusiv  în legătură cu consultul 

medico-chirurgical de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate), iar 

acest lucru presupune deplasarea pacientului la o altă unitate sanitară publică, cu aprobarea 

şefului de secţie și a managerului ori a înlocuitorului acestuia și a directorului medical (se 

parafează F.O.C.G.), medicul curant îi va facilita pacientului obținerea acesteia prin 

asigurarea accesului medicului indicat de către pacient la acesta și la datele sale medicale. 

8. Pacienților care își manifestă dorința de a avea acces la o “a doua opinie medicală” din 

partea unui medic din afara unităţii (inclusiv  în legătură cu consultul medico-chirurgical 

de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate), li se facilitează accesul 

în limita convențiilor/contractelor/protocoalelor de colaborare încheiate de către Spitalul 

Municipal Adjud cu alte unități sanitare publice sau medici acreditați, care au ca subiect 

accesul pacienților la o “a doua opinie medicală”. 

9. Solicitarea de a avea acces la o “a doua opinie medicală” din partea unui medic din cadrul 

Spitalului sau din afara Spitalului (inclusiv  în legătură cu consultul medico-chirurgical de 

specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate), se poate formula de către 

pacient în scris. 

10. Exprimarea unei o ”a doua opinii medicale” de către medici încadrați în cadrul Spitalului 

Municipal Adjud se înscrie în F.O.C.G.-ul pacientului internat care a solicitat respectiva 

opinie, cu mențiunea că respectiva opinie este formulată la cererea expresă a pacientului. 

11. Exprimarea unei o ”a doua opinii medicale” de către medici acreditați încadrați în cadrul 

altor unități sanitare decât Spitalul Municipal Adjud, se înscrie pe documente medicale, 

după caz, care se atașează ulterior la F.O.C.G.-ul pacientului internat care a solicitat 

respectiva opinie, cu mențiunea că respectiva opinie este formulată la cererea expresă a 

pacientului. 

12. Plata serviciilor medicale acordate pacienților internați de către unități sanitare 

publice/medici acreditați din afara Spitalului Municipal Adjud se suportă integral de către 

pacienții care și-au manifestat dorința de a avea acces la o “a doua opinie medicală”, în 

baza tarifelor practicate de către respectivele unități sanitare publice/medici acreditați. 

13. În ultimul trimestru al fiecărui an, directorul medical va propune planificarea instruirilor 

periodice ale personalului cu privire la procedurile care asigură accesul pacientului la ”a 

doua opinie medicală”. 

14. Anual, de regulă în luna decembrie, sau cel mai târziu în prima decadă a lunii ianuarie,  

prin grija directorului medical, Consiliul medical va  analiza situaţia cazurilor pentru care 

a fost solicitată o ”a doua opinie medicală”, primită de la medici angajaţi ai Spitalului. În 

acest sens, lunar, în cadrul şedinţelor Consiliului medical se vor centraliza de către 

secretarul Consiliului medical situaţiile pentru care a fost solicitată o ”a doua opinie 

medicală”, primită de la medici angajaţi ai Spitalului. 

(2)  În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 14, Consiliul medical are în vedere analiza 

reglementării privind modul în care pacientul poate solicita ”a doua opinie medicală” unor alţi 
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medici angajaţi ai Spitalului precum şi medicilor care nu sunt angajaţi ai Spitalului, inclusiv  în 

legătură cu consultul medico-chirurgical de specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor 

efectuate , având în vedere următorii indicatori de eficiență (după caz) și eficacitate, aceștia sunt 

următorii: 

1. Asigurarea la cerere a accesului la o “a doua opinie medicală” din partea unui medic din 

cadrul spitalului (inclusiv  în legătură cu consultul medico-chirurgical de specialitate şi în 

legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate), tuturor pacienților care solicită acest lucru 

pe parcursul ultimului an calendaristic; 

2. Asigurarea la cerere a accesului la o “a doua opinie medicală” din partea unor medici 

acreditați din afara Spitalului (inclusiv  în legătură cu consultul medico-chirurgical de 

specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate), tuturor pacienților care 

solicită acest lucru pe parcursul ultimului an calendaristic; 

3. Număr de convenții/contracte/protocoale de colaborare încheiate de către Spitalul 

Municipal Adjud cu alte unități sanitare publice sau medici acreditați, care au ca subiect 

accesul pacienților la o “a doua opinie medicală”; 

4. Gradul de asigurare a accesului la o “a doua opinie medicală” din partea unor medici 

acreditaţi din afara Spitalului (inclusiv  în legătură cu consultul medico-chirurgical de 

specialitate şi în legătură cu rezultatul investigațiilor efectuate) în specialități medicale 

similare celor din Spitalul Municipal Adjud. 

Secțiunea a IV – a Respectarea principiului nediscriminării angajaților al înlăturării oricărei 

forme de încălcare a demnității umane 

Art.121. Prevederi generale. 

(1)  În conformitate cu prevederile Legii nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi 

de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu Hotărârea Guvernului nr. 262 din 24 aprilie 

2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 2 mai 2019, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați, (r3). În cadrul Spitalului Municipal Adjud este interzisă 

discriminarea directă sau indirectă pe criterii de sex, aplicându-se principiul egalității de șanse 

între femei și bărbați. 

(2)  În aplicarea art. 6-7 din Legea nr. 202/2002 (r3) privind egalitatea de șanse și de tratament între 

femei și bărbați este interzisă în cadrul Spitalului orice excludere, deosebire, restricţie sau 

preferinţă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, religie, 

opţiune socială, orientare sexuală, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 

apartenenţă ori activitate sindicală. 

(3)  Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de dreptul la plată egală pentru muncă, 

dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul împotriva concedierelor 

nelegale. 

(4)  Orice salariat beneficiază de respectarea demnității și a conștiinței sale. 

(5)  Conform prevederilor art. 3¹ din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, egalitatea de șanse și 

de tratament între femei și bărbați se realizează în conformitate cu următoarele principii: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/213376
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/213376
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203347
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a) principiul legalității, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituției și legislației 

naționale în materie, precum și prevederile acordurilor și altor documente juridice internaționale 

la care România este parte; 

b) principiul respectării demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată 

dezvoltarea liberă și deplină a personalității; 

c) principiul cooperării și al parteneriatului, potrivit căruia autoritățile administrației publice 

centrale și locale colaborează cu societatea civilă și organizațiile neguvernamentale pentru 

elaborarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea politicilor publice și a programelor privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum și pentru realizarea de facto 

a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați; 

d) principiul transparenței, potrivit căruia elaborarea, derularea, implementarea și evaluarea 

politicilor și programelor din domeniu sunt aduse la cunoștința publicului larg; 

e) principiul transversalității, potrivit căruia politicile și programele publice care apără și 

garantează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați sunt realizate prin colaborarea 

instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniu la toate nivelele vieții publice. 

 

Art.122. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. 

(1)  În baza art.7 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Prin egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă se înțelege accesul nediscriminatoriu la: 

1. Alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități; 

2. Angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale; 

3. Venituri egale pentru muncă de valoare egală; 

4. Informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare 

și recalificare profesională, inclusiv ucenicia; 

5. Promovare la orice nivel ierarhic și profesional; 

6. Condiții de încadrare în muncă și de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în 

muncă, conform prevederilor legislației în vigoare, inclusiv condițiile de concediere; 

7. Beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la sistemele publice și private de 

securitate socială; 

8. Organizații patronale, sindicale și organisme profesionale, precum și la beneficiile acordate de 

acestea; 

9.  Prestații și servicii sociale, acordate în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art.123. Obligațiile angajatorului. 

(1)  În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de 

sex, angajatorul are următoarele obligații: 

a) să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor 

de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor 

bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare și funcționare și în regulamentele interne 

ale unităților; 
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b) să prevadă în regulamentele interne ale unităților sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute 

de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii 

degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare, 

astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) și la art. 11 din Legea mai sus enunțată, Spitalul are 

prevăzute prin Regulamentul intern sancțiunile aplicabile și modalitatea de aplicare; 

c) să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor 

pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între femei 

și bărbați în relațiile de muncă; 

d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul 

respectării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. 

(2) Potrivit art. 9 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este interzisă discriminarea prin 

utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în 

legătură cu relațiile de muncă, referitoare la: 

a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru 

ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de 

serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; 

d)  stabilirea remunerației; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la securitate socială; 

f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, 

specializare și recalificare profesională; 

g) evaluarea performanțelor profesionale individuale; 

h)  promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta; 

k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare. 

(3)  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) locurile de muncă în care, datorită 

naturii activităților profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfășurate, o 

caracteristică legată de sex este o cerință profesională autentică și determinantă, cu condiția ca 

obiectivul urmărit să fie legitim și cerința să fie proporțională.  

 

Art.124. Se consideră discriminare . 

(1) Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept 

hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau efect: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectată; 

b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, 

remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, 

în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală. 

Art.125. Reprezentanții sindicali ai salariaților. 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

113 
 

(1) În temeiul art. 29 din Legea nr. 202/2000 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sindicatele au următoarele sarcini: 

1. Confederațiile sindicale desemnează, în cadrul organizațiilor sindicale din unități, reprezentanți 

cu atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la 

locul de muncă. 

2. Reprezentanții sindicali desemnați primesc de la persoanele care se consideră discriminate pe 

baza criteriului de sex sesizări/reclamații, aplică procedurile de soluționare a acestora și solicită 

angajatorului rezolvarea cererilor angajaților, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1). 

3. În unitățile în care nu există organizație sindicală unul dintre reprezentanții aleși ai salariaților 

are atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la 

locul de muncă. 

4. Opinia reprezentanților sindicali din unități, cu atribuții pentru asigurarea respectării egalității 

de șanse și de tratament între femei și bărbați la locul de muncă, se menționează în mod obligatoriu 

în raportul de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 202/2000. 

CAPITOLUL IV - Accesul mass-media la nivelul Spitalului şi la pacienţii internaţi în 

cadrul acestuia / Alte reglementări 

Secțiunea I -  Accesul mass-media la nivelul Spitalului şi la pacienţii internaţi în cadrul 

acestuia 

Art.126. Scopul reglementării. 

(1)  Reglementarea accesului mass-media la nivelul Spitalului şi la pacienţii internaţi în cadrul 

acestuia are ca principale scopuri: 

1. Se asigură comunicarea cu mass-media astfel încât să se asigure informarea publicului şi 

promovarea spitalului, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare; 

2. Stabilește modalitatea de acces al mass-mediei în instituţie şi la pacienţi; 

3. Evitarea următoarelor situații: 

a) accesul neautorizat al mass-media la date și informații cu caracter confidențial; 

b) accesul neautorizat al mass-media la pacienți internați în cadrul Spitalului Municipal 

Adjud, în condițiile inexistenței unei aprobări în acest sens a conducerii spitalului cât și 

obținerii anterioare a acordului pacientului; 

c) reclamații ale pacienților în legătură cu accesul neautorizat la aceștia al mass-media. 

 

Art.127. Modul de aplicare a reglementării în cadrul Spitalului. 

(1)  Realizarea accesului mass-media la nivelul Spitalului şi la pacienţii internaţi în cadrul acestuia 

presupun derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 

1. Managerul Spitalului Municipal Adjud  numește anual, de regulă prin decizie , o persoană 

responsabilă în relația cu mass-media (un salariat responsabil cu informarea și relații publice), 

precum și o persoană responsabilă de comunicarea cu mass-media în situații de criză. Este 
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responsabil cu elaborarea și prezentarea mesajelor în numele Spitalului Municipal Adjud și cu 

asigurarea informării în timp util atât a mass-mediei, cât și a populației. Responsabilul în relația 

cu mass-media este principala persoană de contact pentru mass-media. 

2. În cadrul Spitalului Municipal Adjud relația cu mass-media este asigurată numai prin 

intermediul persoanei responsabile de comunicarea cu mass-media. Excepție de la regulă fac 

următoarele cazuri:  

a) accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de manager, sau 

persoane numite prin decizie de către manager; 

b) accesul delegațiilor altor ministere, numai dacă aceștia își asumă răspunderea pentru 

reprezentanții mass-media care îi însoțesc. 

3. Spitalul Municipal Adjud prin responsabilul de relația cu mass-media are obligația să comunice 

din oficiu pe pagina proprie de web: (www.spitaladjud.ro) sau la sediul său informațiile de interes 

public prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare.  

4. În vederea asigurării accesului în spital, acreditarea reprezentanților mass-media se face pe baza 

aprobării managerului, la cererea instituției de presă al cărui angajat este ziaristul. În cererea pentru 

obținerea unei acreditări, instituția de presă solicitantă din România va prezenta următoarele 

documente: 

i.  Formularul de acreditare; 

ii. Fișa personală a ziaristului/ ziariștilor propuși pentru a fi acreditați;  

iii. Copie dupa cartea de identitate a ziaristului/ ziariștilor;  

iv. Copie dupa legitimația de presă;  

v. Motivația avută în vedere pentru solicitarea accesului în Spitalul Municipal Adjud. Dacă 

motivul pentru care solicită accesul mass-media în cadrul Spitalului este acela de a intervieva un 

pacient se vor menționa toate detaliile considerate necesare, acestea urmând a fi prezentate 

pacientului în vederea obținerii în prealabil a acordului scris al acestuia. 

5. În baza documentelor prezentate de către ziarist/instituția de presă solicitant/ă, Spitalul 

Municipal Adjud va elibera, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data depunerii actelor, 

acreditarea. Refuzul acordării acreditării și/sau retragerea acreditării unui ziarist se comunică în 

scris și nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru un alt ziarist. 

6. Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului Municipal Adjud se realizează numai de către 

manager, responsabilul de relații publice precum și de către alt personal din cadrul Spitalului care 

are aprobarea managerului în acest sens, cu respectarea următoarelor reguli: 

a) declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului;  

b) informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestată sau aflată în detenție 

se vor pune la dispoziția mass-media numai cu acordul scris al persoanei;  

c) nu va fi dezvaluită în nici un fel identitatea persoanei victimă a unei infracțiuni privitoare 

la viața sexuală cu excepția cazului în care aceasta și-a dat acordul scris;  

d) informațiile puse la dispoziția mass-media în cadrul interviului vor ține cont de dreptul la 

protejarea imaginii publice și a vieții intime, private și familiale ale pacientului în cauză;  

e) informațiile cu privire la persoanele aflate în tratament, date cu caracter personal sau 

privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în 

legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la 
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dispoziția reprezentanților mass-media numai cu consimțământul explicit al persoanei sau 

în cazul unei persoane care nu-și poate da consimțământul ori decedată, cu acordul familiei 

sau reprezentantului legal al acesteia. 

7. Responsabilul de relația cu mass-media va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care 

aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul își 

va da în prealabil acordul în scris pentru intervievarea sa și, asistă pacientul pe tot timpul 

interviului. Acordul în scris referitor la oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate, 

medicamentație, tratament sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă audio/video sau suite 

de poze, se vor da pe formularul acordul pacientului , după ce pacientului iau fost puse la dispoziție, 

informațiile prevăzute la alin. (1) pct. 4, subpct. v.  

8. În sensul celor menționate la pct.7, după obținerea acreditării, responsabilul de relația cu mass-

media va transmite jurnalistuluui acreditat acceptul pacientului de a acorda interviul solicitat în 

cadrul Spitalului, cu menționarea datei și intervalului orar în care pacientul a acceptat acest lucru. 

9. Responsabilul de relația cu mass-media nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu 

camera ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către 

reprezentanții mass-media, împotriva voinței pacientului/pacienților intervievat/ți.  

10. Reprezentanții mass-media au obligația de a se identifica la punctul de control-acces de la 

intrarea spitalului. Personalul de serviciu (portarul de serviciu) al spitalului va solicita cartea de 

identitate a reprezentanților mass-media, ordinul de serviciu/legitimația de serviciu și va anunța pe  

managerul spitalului, responsabilul de relația cu mass-media de prezența reprezentanților mass-

media în incinta spitalului. Accesul reprezentanților mass-media în spital se face numai pe baza 

legitimației de acreditare și a documentului de identitate, precum și cu acordul managerului 

spitalului. Portarul spitalului nu va permite intrarea reprezentanților mass-media în cadrul 

spitalului până când nu vor fi însoțiți de către responsabilul de relația cu mass-media. 

11. Regulile privind accesul reprezentanților mass-media în spital sunt următoarele: 

i. Toți reprezentanții mass-media care vor oferi informații înregistrate audio/video despre spital, 

personalul acestuia sau pacienții internați în cadrul Spitalului au obligația de a asigura informarea 

obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor; 

ii. În Spitalul Municipal Adjud accesul reprezentanților mass-media se face însoțit numai de 

responsabilul de relația cu mass-media, manager sau o altă persoană delegată de către manager; 

iii.  Reprezentanții mass-media vor purta pe parcursul vizitei în spital ținuta de protecție adecvată 

spațiilor medicale în care se realizează accesul și ecuson de identificare; 

iv. Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații 

susținând că sunt persoane angajate ale Spitalului Municipal Adjud; 

v. Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților din cadrul 

Spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestora; 

vi. Reprezentanții mass-media care vor obține și utiliza informații din cadrul spitalului folosind 

mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta 

consecințele acestora potrivit prevederilor legale incidente în vigoare. Utilizarea metodelor 

menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul spitalului cu alte ocazii pe termen 

nelimitat dar și posibilitatea acționării în instanță de către reprezentanții spitalului sau de către 

pacient;  

vii. Accesul reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul spitalului numai după asumarea 

prin semnătură a acestor reguli. 
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Secțiunea a II – a  Stabilirea limitei de competență a personalului în domeniul comunicării 

cu mass-media 

Art.128. Scopul reglementării. 

(1)  Reglementarea limitei de competență a personalului în domeniul comunicării cu mass-media 

are ca principale scopuri:    

1. Stabilirea unor reguli unitare care stabilesc competențele comunicării personalului cu 

mass-media; 

2.  Comunicarea cu mass-media asigură informarea publicului şi promovarea spitalului, cu 

respectarea prevederilor legale incidente în vigoare ; 

3. Prevenirea unor situații cum ar fi : 

a) accesul neautorizat al mass-media la date și informații cu caracter confidențial ale 

pacienților/angajaților; 

b) furnizarea de informaţii deformate/false cu privire la anumite situaţii cu impact asupra 

pacienţilor şi/sau instituiţiei, cât şi a Ministerului Sănătății. 

Art.129. Responsabilități și competențe.  

(1)  Relaţiile cu mass-media a personalului spitalului, sunt admise cu respectarea strictă a regulilor 

stabilite de conducerea Spitalului Municipal Adjud, prin procedura internă și Regulamentul intern. 

(2)   Acordarea de interviuri şi/sau declaraţii de presă, precum şi participarea personalului medical 

/ de conducere / administrativ / economic / tehnic, la emisiuni de radio sau de televiziune 

locale/naționale se aprobă de către managerul spitalului/înlocuitorul legal, în urma consultării 

personalului de informare şi relaţii publice (responsabilul de relația cu mass-media), fără a se 

solicita alte aprobări de la eşaloanele superioare (Unitatea Administrativ Teritorială/Ministerul 

Sănătății/D.S.P. Vrancea). 

(3) Personalul de informare şi relaţii publice se consultă, în ceea ce priveşte oportunitatea acordării 

de interviuri şi/sau declaraţii de presă, cu structurile de informare şi relaţii publice de la eşaloanele 

superioare (U.A.T., Ministerul Sănătății, D.S.P. Vrancea). 
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PARTEA a III – a 

TITLUL I - SERVICII MEDICALE SPITALICESTI, ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

PERSONALULUI ÎN SECȚIILE ȘI COMPARTIMENTELE MEDICALE 

CAPITOLUL I - Activitatea de urgenţă – Compartimentul de primiri Urgenţe-CPU 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.130.Cadru general. 

(1) Compartimentul de Primire a Urgenţelor (CPU) funcţionează în baza O.M.S. nr. 1706/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) C.P.U. este organizat ca și compartiment în structura Spitalului Municipal Adjud, destinată 

triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă al pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la 

spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe.  

(3) Compartimentul de Primire Urgenţe este deschis tuturor pacienţilor care solicită acordarea 

asistenţei medicale de urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni 

cronice.  

(4) Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest 

lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic din cadrul CPU şi stabilirea lipsei unei 

afecţiuni . 

(5) Activitatea   CPU  precum și a personalului   încadrat  în  acest  sector  va  fi  organizată   și 

controlată de un medic coordonator și un/o asistent/ă șef/ă. 

(6) CPU este organizat astfel încât să fie posibile primirea, trierea, investigarea de bază, 

stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă majorităţii pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau 

cu mijloacele proprii de transport, fiind necesară organizarea transferului unor pacienţi care 

necesită investigaţii complexe şi tratament definitiv de urgenţă la un spital de categorie superioară 

din judeţul respectiv sau din alt judeţ. 

(7)  CPU au următoarele spaţii minime funcţionale organizate şi dotate în conformitate cu 

dispoziţiile legale: 

 1. spaţiul de primire/triaj a/al pacienţilor;  

2. biroul de informare/documentare al CPU;  

3. camera de resuscitare; 

 4. spaţiul pentru evaluare şi tratament imediat;  

5. salon de observaţie;  

6. spaţiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;  

7. spaţii de depozitare;  
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8. spaţii de aşteptare;  

9. spaţiul de igienizare/deparazitare;  

10. spaţii administrative. 

Secțiunea a II – a Pesonalul CPU și atribuțiile 

Art.131. Atribuţiile Compartimentului de Primiri Urgenţe (CPU) 

1. triază urgenţele la prezentarea la spital;  

2. primeşte, stabileşte tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor cu prioritate urgenţe majore;  

3. asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru urgenţe majore şi echipele mobile de intervenţie;  

4. face investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului 

iniţial; 

 5. asigură consult de specialitate în echipa cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei 

în care urmează să se interneze pacienţii; 

 6. monitorizează, tratează şi reevaluează pacienţii care necesită internare;  

7. asigură tratament, stabilizarea şi reevaluarea pentru pacienţii care necesită internare;  

8. înregistrează, stochează, prelucrează şi raportează adecvat informaţia medicală;  

9. formează continuu personalul propriu şi formează în medicina de urgenţă alte categorii de 

personal medical. 

Art.132. Criterii de internare. 

(1) Prin CPU se asigură internarea de urgenţă a pacienţilor în urma triajului, evaluării şi 

tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la spital spontan sau 

care sunt transportaţi de ambulanţe, în funcţie de următoarele criterii de internare: 

1. pacientul este în stare critică;  

2. există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului;  

3. afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de urgenţă 

la nivel spitalicesc;  

4. pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă;  

5. simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi vârsta, sexul 

etc., pot fi cauzate de o afecţiune gravă, chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice nu dovedesc 

acest lucru la momentul efectuării lor;  

6. elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul 

respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;  

7. afecţiunea de care suferă pacientul nu permite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte singur şi 

este fără aparţinători;  
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8. alte situaţii bine justificate în care medicul din CPU sau medicul de gardă dintr-o secţie 

consideră necesară internarea pacientului. 

(2) Pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimişi de către medicul de familie pentru 

consult de specialitate vor fi consultaţi în ambulatoriile de specialitate din cadrul Spitalului. Aceşti 

pacienţi vor fi trimişi la CPU numai în cazul în care medicul care îi trimite consideră că aceştia 

constituie cazuri de urgenţă care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate. 

(3) La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din CPU sunt examinaţi de medicii de gardă din 

aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să 

fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar. 

(4) În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, în urma unei 

examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigaţiilor să fie 

disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul de examinare din cadrul CPU. 

(5) Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemaţi la consult după ce în cadrul 

CPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor 

efectuate, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică, în cazul cărora, după caz, chemarea 

medicilor specialişti din diferite secţii poate fi necesară încă din primul moment de la sosirea 

pacientului în CPU. 

(6) Medicii din cadrul CPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de 

investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea 

stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialităţi 

ori pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară. 

(7) Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la CPU, indiferent de ora 

solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din CPU consideră acest lucru necesar. 

(8) Toti salariații încadrați în CPU au obligația respectării prevederilor Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate, a normelor de aplicare a acestui contract și a clauzelor contractului de furnizare de servicii 

medicale încheiat cu CAS Vrancea. 

Art.133.Categorii de personal. 

În cadrul CPU îşi desfăoară activitatea următoarele categorii de personal:  

− medic şef 

− medici de urgenţă sau alte categorii de medici  

− asistent şef 

− asistent medical 

− registrator medical 

− Infirmier 

− brancardier  

− îngrijitoare 
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Subsecțiunea 1. Medicului şef C.P.U. 

Art.134. Atribuţiile Medicului şef C.P.U. 

(1) Medicul şef C.P.U. are următoarele responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii: 

1. conduce activitatea C.P.U. în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

2. asigură şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, inclusiv ale 

personalului aflat în subordinea acestuia;  

3. coordonează, asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în 

subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor 

etice şi deontologice;  

4. asigură respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului 

de funcţionare;  

5. îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

 6. asigură şi controlează completarea fişelor pacienţilor şi a tuturor formularelor necesare, în 

scris sau pe calculator, în cadrul C.P.U., în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1706/2007;  

7. este în permanenţă la dispoziţia personalului din cadrul C.P.U. în vederea rezolvării 

problemelor urgente apărute în cursul gărzilor şi al turelor. În cazul în care este indisponibil, 

desemnează o persoană care are autoritatea şi abilitatea să rezolve problemele din cadrul C.P.U.; 

8. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante pentru care deţine 

pregătire şi experienţă profesională în domeniu;  

9. poartă orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare, fiind obligat 

să anunţe modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de serviciu, cu excepţia perioadelor 

de concediu când va desemna o persoană care îl va înlocui;  

10. este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine 

şi despre problemele survenite în această privinţă;  

11. este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al gărzilor, 

mai ales în cazul în care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul 

unităţii;  

12. este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având 

obligaţia să investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul 

investigaţiei;  

13. are obligaţia de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime;  

14. are obligaţia să asigure funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, 

incluzând responsabilităţile şi modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal;  

15. asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (O.M.S.) şi altor prevederi legale în vigoare;  
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16. organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru cu tot personalul aflat în subordine sau 

deleagă o persoană în locul său;  

17. aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine;  

18. controlează efectuarea investigaţiilor şi urmăreşte stabilirea diagnosticului şi aplicarea 

corectă a indicaţiilor terapeutice, în conformitate cu protocoalele şi liniile directoare din domeniu; 

19. colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi ai altor secţii şi laboratoare, în vederea 

stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător;  

20. propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea 

acestora;  

21. asigură colaborarea cu alte instituţii medicale şi nemedicale implicate în asistenţa medicală 

de urgenţă şi semnează protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii Spitalului;  

22. stabileşte de comun acord cu personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea protocoalelor 

de tratament conform standardelor internaţionale;  

23. în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la CPU), 

coordonează personalul împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de 

tratament chiar şi în afara orelor de program. În cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a 

delega o persoană responsabilă cu preluarea acestor sarcini;  

24. răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului aflat în subordine şi 

de formarea continuă a acestuia;  

25. răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, instrumentarului şi 

întregului inventar al C.P.U. şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor;  

26. controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, răspunde, prin 

intermediul unei persoane special desemnate, de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor 

stupefiante;  

27. controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi 

comportamentul personalului din subordine în relaţiile cu pacienţii şi aparţinătorii acestora;  

28. informează periodic conducerea Spitalului asupra activităţii compartimentului şi 

reprezintă interesele personalului C.P.U. în relaţiile cu conducerea spitalului;  

29. coordonează, direct sau prin intermediul unei persoane desemnate, activitatea de 

intervenţie prespitalicească, respectiv SMURD, în conformitate cu prevederile legale; 

 30 colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în vederea operării 

SMURD ;  

31. colaborează cu serviciul de ambulanţă din judeţul respectiv în vederea îmbunătăţirii 

activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească şi a modului de desfăşurare a activităţii la 

interfaţa dintre C.P.U. şi prespital;  

32 întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine;  
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33. propune bibliografia şi tematica, tipul probelor, comisiile de concurs şi de soluţionare a 

eventualelor contestaţii pentru posturile vacante şi temporar vacante pentru care solicită scoaterea 

la concurs, precum şi pentru promovările în funcţie la personalul din subordine; 

 34. autorizează internarea obligatorie a pacienţilor într-o anumită secţie în conformitate cu 

prevederile legale; 

35. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv:  

a) controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe CPU;  

b) semnalează imediat directorului financiar contabil şi şefului serviciului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale.  

36. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, respectiv:  

a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii 

compartimentului, conform planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 

asistenței medicale din unitatea sanitară;  

b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului.  

37. respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi confidenţialitatea actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea nr. 46/2003; 

38. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare si Functionare şi altor prevederi legale în 

vigoare;  

39. respectă prevederile referitoare la confidentialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

40. toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele 

investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi 

după decesul acestuia.  

41. informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul 

în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres; 

 42. asigură respectarea dreptului pacientului la tratament şi îngrijiri medicale ;  

43. responsabilităţi generale: 

 a) respectă regulamentul de ordine interioară şi graficul de lucru întocmit lunar;  

b) respectă regulile de protecţia muncii şi PSI. ; 

c) respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003;  

44. responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii (SMC):  
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a) propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii;  

b) îndeplineşte prevederile din documentele SMC; 

 c) identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

 d) propune politici și obiective pentru domeniul calității;  

e) îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

f) identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

 g) cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

 h) cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă; 

 i) alocă cel puţin o oră pe săptămână pentru participare la activităţti de îmbunătăţire a 

serviciilor medicale;  

j) răspunde pentru monitorizarea activităţii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale; 

 45. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea Spitalului conform pregătirii 

profesionale. 

Subsecțiunea 2. Atribuţiile medicilor de urgenţă sau alte categorii de medici, care efectuează 

gărzi C.P.U. 

Art.135. Atribuțiile medicilor în activitate specifică. 

Medicii de urgenţă sau alte categorii de medici, care efectuează gărzi C.P.U. au următoarele 

responsabilităţi şi atribuţii: 

1. îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  

2. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

Regulamentului de Organizare și Funcţionare, de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de 

muncă, de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de protecţie 

a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;  

3. răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului-

şef sau a locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă 

asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste 

probleme au fost rezolvate sau nu;  

4. primeşte, împreună cu medicul responsabil de gardă, bolnavul în camera de reanimare sau 

la intrarea în CPU, îl asistă pe acesta în acordarea îngrijirilor medicale şi în supravegherea 

bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia. Îl 

însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat;  

5. primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi 

tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor. Decizia medicului poate fi contramandată de 

medicul-şef al CPU sau de locţiitorul acestuia; 
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 6. ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;  

7. reevaluează starea pacienților şi adaptează conduita terapeutică conform indicaţiilor 

medicului responsabil de tură şi ale specialiştilor din spital; 

8. informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se 

efectuează;  

9. completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în CPU şi 

completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator;  

10. asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor ;  

11. respectă regulamentul de funcţionare al CPU şi asigură respectarea acestuia de către restul 

personalului de gardă, respectând graficul de lucru aprobat lunar;  

12. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante , din unitate;  

13. poartă permanent pager-ul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de 

funcţionare;  

14. anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului 

cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, 

îmbolnăviri etc.);  

15. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare 

sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă din punct de 

vedere juridic;  

16. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului sau a medicul şef CPU conform 

pregătirii profesionale;  

17. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv:  

a) supraveghează modul în care se aplică procedura internă stabilită în sectorul lui de 

activitate; 

b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;  

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale.  

18. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, respectiv:  

a) protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 

infectat; 

b) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau 

suspectă;  

c) raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

125 
 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a 

transmiterii infecțiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri 

pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor. 

19. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform Legii 

nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

şi altor prevederi legale în vigoare;  

20. respectă dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale ; 

21. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul-şef, conform pregătirii profesionale. 

Art.136. Responsabilități. 

Responsabilităţi generale, ale medicului de urgenţă sau alte categorii de medici, sunt: 

1. Responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom şi 

delegat;  

2. Răspunde pentru prejudiciile cauzate pacienţilor în exercitarea actului medical; 

3. Respectă normele de protecţia muncii , PSI şi protecţia mediului ;  

4. Respectă ROI si ROF la nivel de unitate;  

5. Respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum 

şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003; 

Art.137. Responsabilități în domeniul calității. 

Responsabilităţi ale medicului de urgenţă sau alte categorii de medici privind Managementul 

Calităţii, sunt: 

1. participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii ( SMC); 

2. propune politici și obiective pentru domeniul calităţii;  

3. îndeplineşte prevederile din documentele SMC ;  

4. alocă cel puţin o oră pe săptămână pentru participare la activităţi de imbunătăţire a serviciilor 

medicale;  

5. răspunde pentru monitorizarea activităţii de imbunătăţire a calităţii serviciilor medicale; 

 6. participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă;  

7. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

 

Subsecțiunea 3. Atribuţiile asistentului şef C.P.U 

Art.138. Atribuții și responsabilități. 

Asistentul şef C.P.U., are următoarele responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii: 

1. îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii 

profesionale;  
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2. stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul 

medical şi auxiliar, cu excepţia medicilor şi a personalului subordonat direct medicului-şef, pe care 

le poate modifica, exceptând medicii, cu acordul medicului-şef al C.P.U. ;  

3. coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de 

muncă;  

4. asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine; 

5. informează medicul-şef despre toate disfuncţionalităţile şi problemele potenţiale sau 

survenite în activitatea C.P.U. şi propune soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor; 

 6. instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a normelor 

de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;  

7. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

regulamentului de funcţionare de către personalul aflat în subordine;  

8. respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau 

locţiitorul acestuia de către personalul aflat în subordine;  

9. răspunde de asigurarea şi respectarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului 

profesional şi a unui comportament etic faţă de bolnav;  

10. respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare; 

 11.participă la predarea-preluarea turei în C.P.U. şi respecfă graficul de lucru aprobat lunar; 

 12. organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru ale asistenţilor medicali, participă la 

raportul de gardă cu medicii;  

13. verifică zilnic condica de prezenţă şi o contrasemnează;  

14. verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale;  

15. asigură stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, 

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

16. controlează modul în care medicamentele, materialele şi soluţiile sunt preluate de la 

farmacie, păstrate, distribuite şi administrate, precum şi corectitudinea decontărilor; 

17. răspunde de aprovizionarea departamentului şi a unităţii mobile, unde este cazul, cu 

instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora 

conform normelor stabilite de unitate;  

18. realizează autoinventarierea periodică a dotării compartimentului, conform normelor 

stabilite, şi deleagă persoana care răspunde de aceasta faţă de administraţia instituţiei; 

19. participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine;  

20. evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea 

personalului din compartiment;  
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21. organizează împreună cu medicul coordonator testări profesionale periodice şi acordă 

calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii şi, după caz, a rezultatelor obţinute la testare;  

22. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, posturi 

pentru care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu ; 

23. participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs şi 

interviu;  

24. supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou-încadrat în vederea 

respectării sarcinilor din fişa postului şi a Regulamentului de Funcţionare;  

25.controlează activitatea medicală, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru 

categoriile de personal din subordine şi le comunică medicului-şef;  

26.organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea 

normelor de protecţie a muncii;  

27. coordonează organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai 

colegiilor universitare aflaţi în stagii practice în C.P.U.;  

28. coordonează organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul; 

 29. întocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea 

acestora şi asigură înlocuirea personalului din subordine pe durata concediului;  

30. aduce la cunoştinţă medicului-şef absenţa temporară a personalului, în vederea suplinirii 

acestuia potrivit reglementărilor în vigoare;  

31. coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi 

combatere a infecţiilor asociate asistenței medicale;  

32.în cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună cu medicul-şef, ore suplimentare, 

conform reglementărilor legale;  

33. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin încetarea contractului de muncă, detaşare sau 

demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;  

34. participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul 

subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;  

35. este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine; 

36. poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;  

37. răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la 

cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 

de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);  

38. controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi 

comportamentul personalului din subordine;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

128 
 

39. participă la şedinţe periodice cu medicul-şef;   

40. participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la C.P.U. sau deleagă o persoană în 

locul său;  

41. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv:  

a) răspunde de aplicarea procedurii;  

b) prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale 

pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;  

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale; 

42. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, respectiv:  

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor; 

 b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

compartiment;  

d) monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării; 

f) informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie 

la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;  

g) iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care 

prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil; 

 h) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, 

alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

i) menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente 

şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;  

j) identifică infecţiile asociate asistenței medicale;  

k) investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;  

l) participă la pregătirea personalului;  

m) participă la investigarea epidemiilor;  

n) asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul. 

43. respectă atribuţiile conf. Ordinului M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice 

privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei :  

a. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru : 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

129 
 

− dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;  

− dezinfecţia pielii intacte.  

b. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :  

− dezinfecţia suprafeţelor ;  

− dezinfecţia dispozitivelor medicale prin imersie ;  

− dezinfecţia lenjeriei.  

c. Cunoaşterea şi respectarea criteriilor de utilizare şi păstrare corectă a produselor 

dezinfectante.  

d. Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 

soluţiei de lucru, concentraţia şi timpul de acţiune al acestuia.  

44. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau CPU, conform 

pregătirii profesionale; 

45. recoltează la cererea poliţiei sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite 

de legislaşia în viguare; 

46. în situaţii deosebite (pacientul critic) însoţeşte pacientul la CT. 

Art.139. Responsabilitățile asistentului șef C.P.U. 

Responsabilităţi generale ale asistent şef C.P.U, sunt:  

1. respectă normele de protecţia muncii , PSI şi protecţia mediului ;  

2. respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare la nivel de 

unitate; 

3. respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea nr. 46/2003;  

4. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare;  

5. toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele 

investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi 

după decesul acestuia; 

 6. informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul 

în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres; 

 7. respectarea dreptului pacientului la tratament şi îngrijiri medicale . 

Art.140. Responsabilități în domeniul managementului calității. 

Responsabilităţi asistentului şef C.P.U privind Sistemul de Management al Calităţii, sunt: 

1. Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  
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2. Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă; 

3. Alocă cel puţin o oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de 

management al calităţii ( SMC);  

4. Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

Subsecțiunea 4. Atribuţiile asistentul medical C.P.U. 

Art.141. Activitățile și atribuțiile asistentului . 

Asistentul medical din cadrul C.P.U, are următoarele atribuţii: 

1. să acţioneze cu responsabilitate în cadrul urgenţelor; acordă primul ajutor în sistem de 

urgenţă şi cheamă medicul;  

2. să acţioneze cu responsabilitate în ceea ce priveşte acordarea îngrijirilor în funcţie de 

nevoile bolnavului pe parcursul staţionării în C.P.U.;  

3. are responsabilitatea luării deciziilor în ceea ce priveşte funcţia autonomă;  

4. să păstreze confidenţialitatea, să respecte şi să apere drepturile pacientului;  

5. îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii 

profesionale;  

6. îndeplineşte prompt şi corect sarcinile de muncă;  

7. manipulează şi administrează preparate cu substanţe stupefiante şi psihotrope înregistrând 

zilnic în registrul de evidenţă al compartimentului, pe bază de semnătură, mişcarea preparatelor 

stupefiante şi psihotrope care au fost administrate pacienţilor; administrarea acestor preparate se 

face în prezenţa medicului sau a unui alt cadru medical desemnat de acesta, care va contrasemna 

registrul de evidenţă al compartimentului, conform H.G. nr. 1915/2006 privind normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;  

8. consemnează datele pacienţilor în documentele specifice de îngrijire şi răspunde de 

corectitudinea lor; 

 9. respectă "Drepturile pacientului" conform Legii nr. 46/2003, privind drepturile pacientului;  

10. participă la predarea-preluarea turei în punctul de lucru în care îşi desfăşoară activitatea; 

11. participă la instruirile periodice organizate de unitate privind securitatea muncii;  

12. participă la instruirea elevilor şcolilor postliceale sanitare şi a colegiilor universitare aflate 

în stagii practice în Compartimentul de primiri urgenţe;  

13. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate;  

14. participă la instruirea voluntarilor;  
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15. poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

16. la începutul şi sfârşitul programului de lucru fiecare persoană este obligată să semneze 

condica de prezenţă;  

17. poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;  

18. aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea, indisponibilitatea pe o perioadă 

anume, minim cu 24 ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite cum ar fi deces în familie, 

îmbolnăviri, etc.);  

19. participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la C.P.U.;  

20. respectă codul de etică al Ordinului Asistenţilor Medicali; 

 21. respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, graficul de lucru aprobat lunar;  

22. nu va consuma băuturi alcoolice de nici un fel cu cel puţin 8 ore înaintea intrării în serviciu 

şi nici în timpul serviciului. În situaţia în care există suspiciunea consumului de alcool, medicul 

șef C.P.U. sau asistenta şefă are dreptul de a testa angajatul prin recoltarea de sânge în vederea 

determinării alcoolemiei;  

23. respectă prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012 privind depozitarea şi 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, aplică procedurile Spitalului şi 

metodologia de investigaţie-sondaj, pentru determinarea cantităţilor produse de tipuri de deşeuri 

în vederea completării bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor; 

24. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, respectiv: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;  

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  

c) menţine igiena, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

d) monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;  

e) informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie 

la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

 f) iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care 

prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;  

g) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, 

alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

h) menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente 

şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;  

i) identifică infecţiile asociate asistenței medicale;  
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j) investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;  

k) participă la pregătirea personalului;  

l) participă la investigarea epidemiilor;  

m) asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul. 

25. utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii;  

26. respectă şi aplică normele prevăzute în OMS nr. 961/2016 privind asigurarea curăţeniei, 

dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi materialelor sanitare, precum şi a 

normelor prevăzute în Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice 

privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenței medicale şi având următoarele 

atribuţii: 

 a) anunţă imediat asistenta responsabilă de tură, asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, de încălzire, etc.);  

b) respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igiena în special de spălarea şi 

dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise;  

c). răspunde de curăţenia încăperilor;  

d) supraveghează efectuarea dezinfecţiilor periodice (ciclice);  

e) respectă măsurile de izolare stabilite;  

f) declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă, precum şi bolile 

transmisibile apărute la membrii familiei sale;  

g) supraveghează menţinerea condiţiilor de igienă şi a toaletei bolnavilor imobilizaţi;  

h) participă la cursurile organizate de compartiment sau spital în vederea pregătirii 

profesionale continue şi periodic, participă la testările profesionale efectuate de şeful ierarhic în 

funcţie de necesităţi; 

 i) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare 

sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic, 

conform legii;  

j) răspunde de gestionarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe existente în C.P.U.,  

conform normelor în vigoare, respectiv, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009, 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi 

pasiv. 

27. asistenta medicală îşi desfăşoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice şi 

funcţionale;  
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28. se va supune măsurilor administrative, în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi 

întocmai a sarcinilor prevăzute în fişa postului;  

29. îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea Spitalului şi/sau a C.P.U.  

30. recoltează la cererea poliţiei sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite 

de legislaşia în viguare;  

31. în situaţii deosebite (pacientul critic) însoţeşte pacientul la CT;  

32. la bolnavii gravi (politraumatism, comă, stări de ebrietate) sau la bolnavii decedaţi, 

împreună cu brancardierul din compartiment va inventaria obiectele personale, le pune în pungi 

etichetate cu numele pacientului şi numărul de urgenţă, şi va întocmi procesul verbal de predare 

primire bunuri personale ale bolnavilor; 

33. Atribuțiile conf. Ordinului MSF. nr.961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind 

asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei :  

a. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :  

- dezinfecţia igienica a mâinilor prin spălare;  

- dezinfecţia pielii intacte.  

b. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :  

- dezinfecţia suprafeţelor ;  

- dezinfecţia dispozitivelor medicale prin imersie ;  

- dezinfecţia lenjeriei.  

c. Cunoaşterea şi respectarea criteriilor de utilizare şi păstrare corectă a produselor 

dezinfectante.  

d. Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepararii 

soluţiei de lucru, concentraţia şi timpul de acţiune al acestuia.  

34. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv:  

a) răspunde de aplicarea procedurior interne;  

b) prezintă medicului şef de compartiment sau coordonator planificarea necesarului de 

materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;  

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale.  

35. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 
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Art.142. Responsabilități generale. 

Responsabilităţi generale ale asistentului medical sunt: 

1. respectă normele de protecţia muncii , PSI şi protecţia mediului ;  

2. respectă ROI și ROF la nivel de unitate; 

 3. respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003;  

4. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare;  

5. toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele 

investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi 

după decesul acestuia.; 

6. informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul 

în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;  

7. respectarea dreptului pacientului la tratament şi îngrijiri medicale. 

Art.143. Asistentul responsabil de tură. 

(1) Responsabilitati, atributii și obligații: 

a) își   exercită   profesia    de   asistent    medical    în   mod   responsabil și conform   pregătirii 

profesionale; 

b) răspunde  de îndeplinirea  promptă și corectă a sarcinilor  de muncă; 

c) răspunde de calitatea  activității desfășurate  de personalul  aflat în subordine, de  

respectarea de către acesta a normelor de protecție a muncii, precum și a normelor etice și 

deontologice; 

d) răspunde   de  respectarea   deciziilor,   a  prevederilor   din  fișa  postului,   precum  și  a 

regulamentului   de funcționare; 

e) respectă deciziile luate în cadrul  serviciului  de medicul-sef  sau locțiitorul  acestuia  și de 

asistentul-șef  și asigură îndeplinirea acestora; 

f)  are responsabilitatea   păstrării  confidențialității   îngrijirilor  medicale; 

g) răspunde  de predarea  corectă a hainelor  și valorilor pacienților; 

h)  preia bolnavul în camera de reanimare și în celelalte spații ale CPU, îl  monitorizează, 

ajută  la efectuarea/efectuează manevrele invazive sau neinvazive  pe care le cere medicul; 

i) comunică permanent cu bolnavul și aparținătorii acestuia, anunțându-i    despre   manevrele   

ce   se efectueaza,  precum  și despre starea acestuia; 

j) efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul și examenele   paraclinice 

prescrise  de  către medic, îl anunță pe acesta despre evoluția bolnavilor și efectuează monitorizarea  

scriptică  în fișe de observație  speciale ale bolnavilor; 

k) efectuează  pregătirea  psihica  și fizică  a bolnavilor  pentru  examinările  necesare,  

organizează  transportul lor; 
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l) declară  imediat asistentului-șef orice îmbolnăvire pe care o prezintă personal sau 

îmbolnăvirile  survenite  la membrii  de familie care pot afecta activitatea  lui în cadrul CPU; 

m) respectă  drepturile  pacienților  conform prevederilor  OMS și altor prevederi  legale în 

vigoare; 

n) participă  la predarea-preluarea   turei și participă  cu medicul la   vizitele  periodice,  la 

intervale  maxime  de 3 ore, în tot compartimentul; 

o) răspunde   de  starea   aparaturii   medicale,   stocul   de  medicamente    și  materiale   de  

unica  folosință  și alte materiale,  precum  și de aprovizionarea  cu acestea; 

p) verifică   medicamentele, materialele, starea  de  funcționare   a  aparaturii   medicale   la  

preluarea   turei, consemnează  aceasta în condici speciale  și îl informează  pe asistentul-șef  cu 

privire  la acest lucru; 

q) cunoaște,  pe  baza  documentelor   de  urmărire  a  pacienților și  prin  implicarea   directă  

în procesul de evaluare și tratament, rulajul  pacienților din  cadrul  CPU:  orele  de  sosire  și 

plecare, cazuistica, conduita terapeutica efectuată,  în curs de efectuare  sau planificată  în vederea  

efectuării; 

r)  răspunde  de predarea  corectă a hainelor  și valorilor pacienților; 

s) răspunde  de păstrarea  și predarea  materialelor   folosite  în departament,  cum  ar fi 

lenjeria  de pat, paturi etc.; 

t) răspunde de folosirea și întreținerea corectă a materialelor specifice utilizate la cursurile de 

instruire din cadrul CPU și raportează imediat asistentului-șef orice defecțiune  survenită la 

acestea; 

u) răspunde  de informarea  corectă  și promptă  a asistentului-șef  sau, după caz, a medicului 

de gardă sau medicului-coordonator asupra  tuturor  problemelor ivite  în timpul  gărzii  și care  au  

influență asupra derularii normale a activitatii, inclusive cele legate de personal,  indiferent  dacă 

aceste probleme  au fost rezolvate  sau nu; 

v)  respectă  confidențialitatea   tuturor  aspectelor  legate  de locul  de muncă, indiferent de 

natura  acestora, iar în  cazul  părasirii serviciului  prin  desfacerea contractului de  munca, transfer, 

detasare sau demisie, orice declarație publică cu referire la fostul loc de muncă  este atacabilă 

juridic; 

w) participă la cursurile de perfecționare, la examenele finale și instruiește personalul 

subordonat, zilnic și cu ocazia cursurilor special organizate; 

x) aduce  la  cunoștința asietntului  șef  indisponibilitatea pe o perioada anume, cu  minimum 

24 de ore înainte (excepție fac situațiile deosebite, cum ar fi deces în familie,  îmbolnăviri  etc.); 

y)  îndeplinește  orice alte sarcini stabilite de conducerea  Spitalului  și/sau a CPU, care vor fi 

trecute în anexă la fișa postului. 

Art.144. Atribuțiile asistentului medical din CPU privind managementul calității. 

Responsabilităţile asistentului medical privind Sistemul de Management al Calităţii, sunt: 

1. cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

2. cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă;  

3. alocă cel puţin o oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de 

management al calităţii ( SMC);  
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4. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

Subsecțiunea 5. Atribuţiile registratorului medical 

Art.145. Atribuții responsabilități. 

Atribuţii - Registrator medical– C.P.U. - responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post: 

1. îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  

2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  

3. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 

 4. completează baza de date cu pacienţii la zi, în timp real cu sosirea pacienţilor;  

5. este singura persoană responsabilă şi autorizată cu realizarea copiilor fişelor pacienţilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

7. oferă informaţii tuturor celor care solicită, direcţionându-i la persoanele responsabile din 

incinta UPU; 

 8. se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale și răspunde de toate 

echipamentele IT și de programele de calculator utilizate  în CPU, asigură menținerea în funcțiune    

a echipamentului IT din cadrul CPU; 

9. anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar 

disfuncţionalităţi în exploatarea acestora;  

10. nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru 

medical specializat şi autorizat;  

11. păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a 

Spitalului;  

12. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

Regulamentului de funcţionare;  

13. participă la instruirile periodice ale întregului personal; 

 14. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 

natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin încetarea contractului de muncă, detaşare sau 

demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;  

15. participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la CPU;  

16. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv:  

a) aplică procedurile privind gestionarea deșeurilor;  

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale.  
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17. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S. nr.1101/2016 ; 

18. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare:  

 a) respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

 b) respectă dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale . 

19. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau CPU, care vor fi 

trecute în anexă la fișa postului de superiorul ierarhic (asistentul medical șef CPU) conform 

pregătirii profesionale; 

 20. respectă graficul de lucru întocmit lunar. 

Art.146. Responsabilitățile generale ale registratorului CPU. 

Responsabilităţi generale ale Registratorului medical sunt: 

1. respectă normele de protecţia muncii , PSI si protectia mediului ;  

2. respectă ROI si ROF la nivel de unitate; 

 3. respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003, cu modificările și 

completările ulterioare;  

4. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, cu modificările și completările ulterioare a prevederilor specifice în acest sens 

din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare;  

5. toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele 

investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi 

după decesul acestuia; 

6. informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul 

în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres, în acest sens, 

registratorul medical nu are voie să comunice date din F.O.C.G., redirecționând solicitarea către 

medicul CPU; 

 7. respectarea dreptului pacientului la tratament şi îngrijiri medicale . 

Art.147. Responsabilități în domeniul calității. 

Responsabilităţi ale Registratorului medical privind Sistemul de Management al Calităţii, sunt: 

1. Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

2. Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

138 
 

3. Alocă cel puţin o oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de 

management al calităţii ( SMC);  

4. Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

Subsecțiunea 6. Atribuţiile infirmierei 

Art.148. Atribuții responsabilități. 

Infirmiera are următoarele responsabilităţi şi atribuţii :  

1. îşi exercită profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

 2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  

3. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;  

4. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistenței medicale ;  

5. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

Regulamentului intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare;  

6. respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură 

îndeplinirea acestora;  

7. are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, are un comportament 

etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;  

8. ajută la organizarea transportului intraspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în toate 

cazurile;  

9. respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS sau altor prevederi legale în 

vigoare;  

10. participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;  

11. răspunde de materialele de unică folosinţă, precum şi de materiale cu care lucrează;  

12. răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;  

13. efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi 

deparazitarea lor;  

14. pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;  

15. efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor 

de igienă, ori de câte ori este nevoie;  

16. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, pentru 

posturile pe care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu; 

17. îi ajută pe pacienţii deplasabili să-şi efectueze zilnic toaleta;  

18. ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări;  
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19. ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea pacientului imobilizat;  

20. goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte 

produse biologice, după stabilirea bilanţului de către asistentul medical;  

21. după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi 

ajută la transportul acestuia la morga unităţii;  

22. îi ajută pe bolnavi să-şi efectueze nevoile fiziologice;  

23. nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor;  

24. asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în 

condiţiile prevăzute de conducerea unităţii;  

25. transportă lenjeria murdară, de pat şi a bolnavilor, în containere speciale, la spălătorie şi o 

aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor în vigoare; 

26. execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului;  

27. întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, 

pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;  

28. transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură curăţenia, dezinfecţia şi 

păstrarea lor în locurile şi în condiţiile stabilite de unitate;  

29. răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria 

de pat, pături;  

30. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin încetarea contractului de muncă, detaşare sau 

demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;  

31. participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate; 

 32. poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, păstrându-l în stare 

de funcţionare;  

33. răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la 

cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 

de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.); 

34. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv:  

a) aplică procedurile privind gestionarea deșeurilor, aplicabile în cadrul compartimentului și 

la nivelul Spitalului;  

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale.  

35. respectă prevederile Ordinului MS nr. 1101/2016 privind infecţiile asociate asistenței 

medicale;  
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a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;  

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  

c) menţine igiena, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

d) monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării; 

 e) respectă dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale . 

36. respectă atributiile conf. Ordinului MS. nr.961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice 

privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei : 

 a. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :  

− dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;  

− dezinfecţia pielii intacte.  

b. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru :  

− dezinfecţia suprafeţelor ; 

− dezinfecţia dispozitivelor medicale prin imersie ; 

−  dezinfecţia lenjeriei.  

c. Cunoaşterea şi respectarea criteriilor de utilizare şi păstrare corectă a produselor 

dezinfectante. 

d. Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 

soluţiei de lucru, concentraţia şi timpul de acţiune al acestuia.  

37. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau CPU conform 

pregătirii profesionale;  

38. respectă graficul de lucru întocmit lunar. 

Art.149. Responsabilități generale ale infirmierei din CPU 

Responsabilităţi generale ale infirmierei, sunt :  

1. respectă normele de protecţia muncii , PSI şi protecţia mediului ;  

2. respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate; 

3. responsabilitate privind efectuarea, întreţinerea curățeniei şi dezinfecţiei ;  

4. responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare ; 

5. responsabilitate în planificarea şi realizarea activităţii proprii;  

6. respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003;  
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7. este interzisă scoaterea din cadrul unităţii a echipamentelor de protecţie sau a oricăror 

bunuri de inventar, alimente sub orice formă, materiale sau produse aparţinând unităţii fără bonuri 

de ieşire eliberate de cei în drept pentru cazurile ce justifică aceasta. 

Art.150. Responsabilități infirmierei din CPU în domeniul calității. 

(1) Responsabilităţile infirmierei privind Sistemul de Management al Calităţii, sunt:  

1 . propune politici și obiective pentru domeniul calității;  

2. îndeplineşte prevederile din documentele managemetului calității;  

3. participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă;  

4. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

Subsecțiunea 7. Atribuţiile brancardierului 

Art.151. Responsabilități, atribuții și obligații. 

(1) Brancardierul are în principal următoarele responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii: 

1. îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  

2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  

3. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;  

4. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistenței medicale;  

5. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

Regulamentului intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;  

6. respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură 

îndeplinirea acestora;  

7. are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, cu un comportament 

etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;  

8. transportă bolnavii conform indicaţiilor primite;  

9. ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor şi efectuează transportul 

bolnavilor în incinta secţiei;  

10. ajută personalul de primire şi pe cel din secţii la mobilizarea bolnavilor în stare gravă, 

precum şi la imobilizarea bolnavilor agitaţi;  

11. transportă decedaţii la morgă;  

12. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, pentru 

posturile pe care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu ; 

13. asigură întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior etc;   
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14. poartă echipamentul de protecţie adecvat, conform Regulamentului de ordine interioară al 

Spitalului;  

15. respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor Legii nr. 46/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 16. participă la predarea-preluarea turei în tot compartimentul; 

 17. răspunde de starea aparaturii medicale în timpul transportului bolnavului;  

18. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin încetarea contractului de muncă, detaşare sau 

demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;  

19. nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor;  

20. participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate;  

21. poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare 

de funcţionare;  

22. aduce la cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, 

cu minimum 24 de ore inainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, 

îmbolnăviri etc.);  

23. participă la efectuarea gărzilor în cadrul CPU;  

24. participă la toate şedinţe de lucru ale personalului angajat la CPU; 

 25. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv: 

 a) aplică procedurile stipulate la nivelul Spitalului Municipal Adjud; 

 b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de procedurile interne ale Spitaluli. 

 26. respectă prevederile Ordinului MS nr. 1101/2016 privind infecţiile asociate ale asistenței 

medicale; 

 27. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare; 

28. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare;  

29. respectă dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale; 

 30. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea Spitalului şi/sau CPU (care vor fi 

trecute în anexă la fișa postului de superiorul ierarhic) conform pregătirii profesionale;  

31. respectă graficul de lucru întocmit lunar.   
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Art.152. Responsabilitățile generale ale brancardierului CPU. 

Responsabilităţile generale ale brancardierului , sunt : 

1. respectă normele de protectia muncii, PSI şi protecţia mediului ;  

2. respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate;  

3. responsabilitate privind efectuarea, întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei;  

4. responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare;  

5. responsabilitate în planificarea şi realizarea activităţii proprii;  

6. respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003; 

 7. este interzisă scoaterea din cadrul unităţii a echipamentelor de protecţie sau a oricăror 

bunuri de inventar, alimente sub orice formă, materiale sau produse aparţinând unităţii fără bonuri 

de ieşire eliberate de cei în drept pentru cazurile ce justifică aceasta. 

8. nu este abilitat să dea detalii despre starea sănătăţii bolnavului. 

Art.153. Responsabilități în domeniul calității. 

Responsabilităţile brancardierului privind Sistemul de Management al Calităţii, sunt: 

1. participă la dezvoltarea sistemului de management al calităţii ( SMC);  

2. propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii; 

3. îndeplineşte prevederile din documentele SMC ; 

 4 participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management 

şi a obiectivelor specifice locului de muncă;  

4. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

Subsecțiunea 8. Atribuţiile îngrijitoarei 

Art.154. Atribuțiile, responsabilitățile și obligațiile îngrijitoarei din CPU. 

Îngrijitoarea de curăţenie are următoarele responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii: 

1. îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  

2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  

3. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;  

4. efectuează curăţenie riguroasă în toate încăperile serviciului, cât şi în împrejurimile clădirii; 

5. efectuează curăţenia în timpul turei, în fiecare încăpere, ori de câte ori este nevoie;  

6. răspunde de spălarea lenjeriei murdare şi de recuperarea ei integral;  
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7. răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află; 

 8. răspunde de starea aparaturii cu care lucrează; 

 9. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, pentru 

posturile pe care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu ;  

10. respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-şef, locţiitorul acestuia sau de 

asistentul-şef şi asigură îndeplinirea acestora;  

11. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin încetarea contractului de muncă, detaşare sau 

demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;  

12. participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la CPU;  

13. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea Spitalului şi/sau CPU conform 

pregătirii profesionale;  

14. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respective:  

a) aplică procedurile aplicabile în cadrul compartimentului și la nivelul Spitalului; 

b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de procedurile specifice; 

 15. respectă atribuţiile conform Ordinului MS. nr.961/2016 pentru aprobarea normelor 

tehnice privind asigurarea curățeniei, dezinfecției : 

a. Cunoaşterea și respectarea utilizării produselor biocide de tipul celor utilizate pentru :  

- dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;  

- dezinfecţia pielii intacte.  

b. Cunoaşterea şi respectarea utilizării produselor biocide de tip II, utilizate pentru : 

 - dezinfecţia suprafeţelor ;  

- dezinfecţia dispozitivelor medicale prin imersie ;   

- dezinfecţia lenjeriei.  

 c. Cunoaşterea şi respectarea criteriilor de utilizare şi păstrare corectă a produselor 

dezinfectante.  

d. Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data prepărarii 

soluţiei de lucru, concentraţia şi timpul de acţiune al acestuia.  

16. respectă prevederile Ordinului MS nr. 1101/2016 privind infecţiile asociate asistenței 

medicale;  
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17. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare; 

 18. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare;  

19. respectă dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale; 

20. respectă graficul de lucru întocmit lunar. 

Art.155. Responsabilități generale. 

Responsabilităţi generale ale îngrijitoarei , sunt: 

1. respectă normele de protecţia muncii , PSI şi protecţia mediului ; 

2. respectă ROI şi ROF la nivel de unitate;  

3. responsabilitate privind efectuarea, întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei ;  

4. responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare ;  

5. responsabilitate în planificarea şi realizarea activitaţii proprii;  

6. respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003; 

 7. este interzisă scoaterea din cadrul unităţii a echipamentelor de protecţie sau a oricăror 

bunuri de inventar, alimente sub orice formă, materiale sau produse aparţinând unităţii fără bonuri 

de ieşire eliberate de cei în drept pentru cazurile ce justifică aceasta. 

Art.156. Responsabilități privind calitatea. 

Responsabilităţile îngrijitoarei privind Sistemul de Management al Calităţii, sunt: 

1.îndeplineşte prevederile din documentele SMC ;  

2.participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă;  

3. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

4. nu este abilitată să dea detalii despre starea sănătăţii bolnavului . 

Secțiunea a III – a Documentarea asistenței medicale de urgență în CPU 

Art.157. Dispoziții generale. 

(1) La  sosirea în CPU pacientului i se va întocmi  o fișă individuală  de urgență,  întocmirea  fișei  

va incepe la punctul de triaj și va continua concomitant cu investigarea, consultarea și tratamentul   

pacientului pâna la extemarea  acestuia din CPU în  vederea  internării   în spital,  transferului   

către  o  altă  unitate   sanitara  sau plecării  la domiciliu. 
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(2) Fișa  este  completată   de  asistenți și medici și parafată   de  medicii   care  participă   la  

acordarea   asistenței medicale  a pacientului,  inclusiv de medicii  care acordă  consultațiile  de 

specialitate, și este  contrasemnată   și parafată   de  medicul   responsabil   de  tură  înaintea   

plecării   definitive a pacientului din CPU.  

(3) Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fșă este obligatorie. 

(4) Fișele vor fi păstrate în CPU cel puțin un an, dupa care vor fi depuse în arhiva Spitalului, 

conform prevederilor art. 51 alin. (6) din Ordinul  nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind 

conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările 

și completările ulterioare. 

(5) În cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însoțit de o copie a fișei medicale 

din UPU, care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaților efectuate. 

(6) La fișa de bază se pot adăuga fișe de colectare de date specifice privind cazurile de traumă sau 

alte categorii de cazuri, cum sunt cazurile de infarct miocardic acut sau de accidente vasculare 

cerebrale, în vederea creării unor registre ori baze de date județene, regionale sau naționale. 

(7)  La sfârșitul fiecărei ture, în urma predării pacienților aflați în CPU echipei din tura următoare, 

se va întocmi un raport de tură care se semnează de către medicul și asistentul responsabili de tură 

din echipa care pleacă și de medicul și asistentul responsabili de tură din tura următoare. 

(8)  Compartimentul primiri urgenșe are obligația să utilizeze în acest scop modelul raportului de 

gardă prevăzut în anexa nr. 4, din Ordinul nr. 1706/2007, privind conducerea și organizarea 

unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare. 

(9) Rapoartele de gardă se contrasemnează de medicul-șef și asistentul-șef ai UPU sau CPU și se 

păstrează în UPU sau CPU cel puțin un an de la întocmire, conform prevederilor art. 52 alin. (3), 

din ordinul menționat mai sus. 

(10) Problemele deosebite raportate de echipele de gardă vor fi aduse la cunoștință conducerii 

Spitalului. 

(11) Medicul responsabil de tură și asistentul responsabil de tură sunt obligați să consemneze în 

raport toate problemele din timpul gărzii care afectează mersul normal al activității, indiferent de 

natura acestora. Medicul-șef/coordinator al CPU va fi informat telefonic dacă problemele apărute 

sunt sau au fost de natură să pună în pericol viața unui pacient sau să afecteze grav funcționalitatea 

CPU. 

(12) Echipajul de ambulanță sau echipajul SMURD care aduce pacientul la UPU sau CPU are 

obligația completării unei fișe de asistență de urgență prespitalicească, din care un exemplar va fi 

atașat fișei individuale de urgență din UPU sau CPU, devenind parte integrantă a acesteia. 

(13) Lunar, în prezența medicului-șef/coordonator al CPU ori a locțiitorului acestuia, se va realiza 

un raport de morbiditate și mortalitate în cadrul unității în prezența medicilor și a asistenților 

medicali din respectiva unitate. Datele întâlnirii, rezultatele și măsurile adoptate, dacă este cazul, 

vor fi documentate și semnate de medicul-șef sau locțiitorul acestuia. Participarea la asemenea 
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discuții este obligatorie, iar absența nemotivată poate fi sancționată în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

Secțiunea a IV – a Examinarea și investigarea pacienților în cadrul CPU 

Art.158. Reglementarea activității medicale în CPU, conform Ordinului 1706/2007. 

(1) La sosire, în urma efectuării triajului, pacienții din CPU sunt examinați de medicii de gardă din 

aceste structuri, care vor decide investigațiile necesare și medicii de specialitate care urmează să 

fie chemați în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar. 

(2) În zona de triaj pot fi recomandate unele investigații pacienților aflați în așteptare, în urma unei 

examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigațiilor să fie 

disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spațiul de examinare din cadrul CPU. 

(3) Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemați la consult după ce în cadrul 

CPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor și a investigațiilor 

efectuate, cu excepția pacienților aflați în stare critică, în cazul cărora, după caz, chemarea 

medicilor specialiști din diferite secții/compartimente poate fi necesară încă din primul moment 

de la sosirea pacientului în CPU. 

(4) Medicii din cadrul CPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de 

investigare și evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea 

stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialități 

ori pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară. 

(5) Medicii de gardă din spital sunt obligați să răspundă prompt chemării CPU, indiferent de ora 

solicitării, ori de câte ori medicul de garda/tură din CPU consideră acest lucru necesar. 

(6) În cazul pacienților aflați în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de 

specialitate imediat, medicii de gardă din spital sunt obligați să se prezinte în CPU în cel mult 10 

minute de la solicitarea lor. Excepție fac situațiile în care medicul chemat este implicat în acordarea 

asistenței medicale unui pacient aflat în stare critică în secție sau în sala de operații. În astfel de 

cazuri medicul solicitat va informa personalul din CPU despre situația respectivă și va primi 

telefonic date despre cazul aflat în CPU, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenței situației 

și modului de acțiune. 

(7) În cazul pacienților stabili care se află în CPU, medicii specialiști chemați din spital au obligația 

să răspundă chemării în cel mult 60 de minute. 

(8) Personalul de gardă în CPU este obligat să consemneze în fișa individuală a pacientului ora la 

care a fost chemat un medic din spital și ora la care s-a prezentat. 

(9) În cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare. 

(10) În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici, medicul-

șef/coordinator al CPU va informa conducerea Spitalului, care are obligația de a investiga și 

rezolva problemele respective . 
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(11) În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul 

CPU, este obligatorie prezența personală a medicului responsabil de gardă din secția de la care se 

solicită consultul, cu excepția situației în care acesta se află în sala de operații sau în imposibilitate 

de a efectua consultul, fiind implicat în acordarea asistenței medicale unui alt pacient aflat în stare 

critică în spital, situație în care consultul poate fi efectuat de un alt medic de gardă de pe secția 

respectivă, care va informa medicul responsabil de gardă despre starea pacientului și deciziile 

luate. Medicul responsabil de gardă este obligat să consulte pacientul personal în momentul în care 

se eliberează. 

(12) În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient care nu se află în stare critică, 

este obligatorie prezența unui medic specialist în specialitatea respectivă sau a unui medic rezident 

din specialitatea respectivă, care se află în a doua jumătate a perioadei de pregătire în rezidențiat. 

Medicul de gardă din CPU are dreptul de a solicita prezența medicului responsabil de gardă de pe 

secția respectivă, dacă consideră acest lucru necesar. 

Art.159. Scopul investigațiilor și ordinea de prioritate. 

(1) Investigarea pacienților în UPU sau CPU are ca scop stabilirea unui diagnostic corect și a unei 

conduite terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic și a investigațiilor paraclinice. 

(2) Investigațiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv în vederea 

stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum și în vederea luării unei decizii asupra 

necesității internării unui pacient. 

(3) Cazurile de urgență vor fi investigate adecvat înaintea internării lor, în vederea luării unor 

decizii corecte în privința tratamentului de urgență și internării într-o secție sau unitate sanitară 

corespunzătoare. 

(4) Medicii din CPU au dreptul de a solicita investigațiile pe care le consideră necesare pentru 

pacientul aflat sub responsabilitatea lor, fără avize și aprobări suplimentare din partea altor medici 

specialiști sau din partea conducerii unității sanitare. 

(5) Investigațiile și examinările minime obligatorii la care pacienții din cadrul CPU au acces sunt 

prevăzute în anexa nr. 1, din Ordinul nr. 1706/2007, privind conducerea și organizarea unităților 

și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare. Lista 

investigațiilor nu este limitativă, cererea unor investigații specifice pentru anumite cazuri fiind 

posibilă dacă astfel de investigații pot afecta decizia terapeutică.  

(6) Laboratoarele Spitalului, precum și serviciile de imagistică au obligația de a da prioritate 

investigațiilor solicitate din partea CPU. 

(7) Conducerea Spitalului va asigura existența unui sistem de comunicații funcțional care să 

permită acordarea asistenței medicale de urgență în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 

1706/2007, privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a 

urgențelor . Structura minimă a sistemului de comunicații este prevăzută în anexa nr. 1 din ordinul 

menționat anterior. 
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Secțiunea a V – a Internarea pacienților aflați în CPU, reținerea sub observație, transferul 

sau externarea lor conform Ordinului nr. 1706/2007 

Art.160. Prevederi privind internarea pacienților, criterii aplicabile. 

(1) Internarea de urgență a pacienților în spital se face doar prin CPU, în urma întocmirii unei fișe 

individuale de urgență, examinării și evaluării pacientului, cu excepția cazului în care Spitalul nu 

deține o asemenea secție. 

(2) Se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgențe cu indicații 

de internare clare prin UPU sau CPU. 

(3) În urma examinării și investigării pacientului, medicul de gardă din CPU cere, după caz, 

consulturile de specialitate, propunând inclusiv internarea pacientului dacă consideră acest lucru 

necesar.  

(4) Decizia de internare a pacienților aflați în CPU aparține, de principiu, medicilor de gardă din 

secțiile Spitalului, la propunerea medicilor de gardă din CPU, luând în considerare starea clinică a 

pacientului, antecedentele acestuia, probabilitatea agravării stării lui, existența unui diagnostic 

final cert, conduita terapeutică necesară și alți factori obiectivi de ordin medical și social care pot 

influența o asemenea decizie. 

(5) Criteriile de internare a pacienților din CPU sunt următoarele: 

1. pacientul este în stare critică; 

2. există posibilitatea apariției unor complicații care pot pune în pericol viața pacientului; 

3. afecțiunea pacientului necesită monitorizare, investigații suplimentare și tratament de 

urgență la nivel spitalicesc; 

4. pacientul trebuie să fie supus unei intervenții chirurgicale de urgență; 

5. simptomatologia și starea clinică a pacientului corelată cu alți factori, cum ar fi vârsta, sexul 

etc., pot fi cauzate de o afecțiune gravă chiar dacă testele și investigațiile paraclinice nu dovedesc 

acest lucru la momentul efectuării lor; 

6. elucidarea cazului necesită investigații suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul 

respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea; 

7. afecțiunea de care suferă pacientul nu permite autosusținerea, iar pacientul locuiește singur 

și este fără aparținători; 

8. alte situații bine justificate în care medicul din CPU sau medicul de gardă dintr-o secție 

consideră necesară internarea pacientului. 

(6) În cazul unor diferențe de opinie între medicul de gardă din CPU și un medic de gardă dintr-o 

altă secție a Spitalului privind necesitatea internării unui pacient în secția respectivă, medicul din 

CPU, bazându-se pe motive bine întemeiate pe care le va documenta în fișa individuală a 

pacientului, poate interna pacientul într-un salon de observație din cadrul CPU. În acest sens 
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medicul de gardă/tură din CPU va informa medicul-șef/coordonator al CPU sau locțiitorul 

acestuia. 

(7) Pacientul internat în salonul de observație va fi urmărit de personalul din cadrul CPU, care va 

solicita consulturi de specialitate ori de câte ori consideră acest lucru necesar, până la luarea unei 

decizii finale în privința internării sau externării pacientului. 

(8) În cel mult 24 de ore de la internarea pacientului în salonul de observație, o comisie mixtă 

alcătuită din reprezentanți ai CPU, secției/compartimentului de specialitate din cadrul Spitalului și 

direcțiunii Spitalului va decide asupra oportunității externării pacientului la domiciliu. Această 

comisie va fi formată în dimineața următoare internării pacientului, indiferent de timpul petrecut 

în salonul de observație.  

(9) În cazul internării pacientului, toate cheltuielile suportate în cadrul CPU pe durata internării în 

salonul de observație vor fi preluate de secția în care se internează pacientul. 

(10)  În condițiile îndeplinirii unuia sau mai multora dintre criteriile de internare prevăzute la alin. 

(5), medicul de gardă din CPU are dreptul de a interna pacientul într-o secție/compartiment de 

specialitate a Spitalului, în următoarele situații excepționale: 

a) medicul de garda/tură din CPU apreciază că trimiterea pacientului la domiciliu sau 

internarea acestuia într-un salon de observație din cadrul CPU este în detrimentul stării de sănătate 

a pacientului; 

b) medicul de gardă din secția de specialitate a spitalului nu se prezintă la consultul de 

specialitate solicitat de către medicul de gardă din UPU sau CPU, în condițiile prevăzute în 

prezentul ordin; 

c) starea pacientului necesită o abordare multidisciplinară și niciunul dintre medicii de gardă 

din secțiile de specialitate ale Spitalului nu dorește internarea acestuia în secția respectivă; 

d) orice altă situație bine justificată în care medicul de garda/tură din CPU consideră necesară 

internarea pacientului, cu acordul medicului șef/coordonator al UPU sau CPU și cu informarea 

conducerii Spitalului. 

(11) În situațiile prevăzute la alin. (10), în cazul lipsei temporare de locuri în secția de specialitate 

a Spitalului în care medicul de gardă din CPU consideră necesară internarea pacientului, acesta 

poate fi internat într-o secție cu profil înrudit, urmând a fi transferat în secția de specialitate 

corespunzătoare patologiei prezentate la eliberarea unui loc. În aceste situații, internarea se face 

cu informarea medicului de gardă din specialitatea în care se consideră necesară internarea 

pacientului. 

(12) În CPU pot fi reținuți pacienți sub observație pentru cel mult 24 de ore în următoarele situații: 

a) lipsa unui loc de internare potrivit în spitalul respectiv sau în alte unități sanitare de profil 

din orașul respective; 

b) necesitatea monitorizării temporare de scurtă durată fără să existe la momentul respectiv 

motive de internare într-o secție din spital; 
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c) necesitatea repetării unor analize sau investigații în vederea confirmării ori excluderii unui 

diagnostic și/sau stabilirii unei conduite terapeutice; 

e) alte cazuri care sunt considerate de către medicul responsabil de tură bine întemeiate și în 

favoarea pacientului, cu condiția menționării motivelor în scris în fișa individuală a pacientului. 

(13) Reținerea unui pacient sub observație în CPU se face cu acordul acestuia sau, după caz, cu 

acordul aparținătorilor acestuia. 

(14) În timpul în care pacientul se află sub observație în CPU, acesta se află sub directa 

responsabilitate a personalului din unitatea respectivă. 

(15)  Stabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observație se face, după caz, 

de comun acord cu medicii de gardă din spital. 

(16) Este interzisă reținerea unor pacienți sub observație în CPU dacă nu există personalul necesar 

îngrijiri acestor pacienți sau dacă nu există condițiile necesare și echipamentele necesare 

monitorizării pacienților respectivi. În astfel de situații observarea pacienților va avea loc în secțiile 

de profil. 

(17)  În această situație pacientului i se va întocmi o fișă de internare în secția respectivă, 

menționându-se în scris motivul pentru care pacientul rămâne în CPU. 

(18) Conduita terapeutică se stabilește în acest caz de medicul de gardă din secția în care se află 

internat pacientul, ea urmând a fi aplicată, de comun acord cu medicul responsabil de tură din 

CPU, de personalul aflat sub coordonarea acestuia. Astfel de pacienți vor fi preluați cu prioritate 

de secția în care sunt internați în momentul eliberării unor locuri. 

(19) Din momentul internării pacientului într-o secție a Spitalului, cheltuielile aferente 

tratamentului aplicat pacientului respectiv în CPU se decontează în fișa de internare a pacientului 

ca fiind cheltuieli ale secției respective, chiar dacă pacientul se află temporar sub observație în 

CPU.  

Art.161. Modul de acțiune în cazul pacienților critici. 

(1) Pacienții aflați în stare critică, necesitând monitorizare și ventilație, vor fi preluați de 

secțiile/compartimentul de ATI în urma stabilizării și investigării lor. 

(2) Internarea pacienților politraumatizați în primele 24 de ore se realizează, după caz, la secțiile 

de chirurgie generală sau la secțiile/compartimentul de ATI, prin secțiile de chirurgie generală. 

(3) În CPU în care există dotarea și resursele umane și materiale necesare, pacienții aflați în stare 

critică, ventilați pot fi reținuți temporar, pentru cel mult 6 ore, în următoarele condiții: 

a) lipsa temporară de locuri sau de resurse materiale, respectiv aparatură de ventilație și 

monitorizare, în secțiile de terapie intensivă; 

b) pacientul necesită ventilație de scurtă durată, după care poate fi extubat și internat într-o 

secție a Spitalului, alta decât aceea de terapie intensivă; 
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c) pacientul necesită ventilație neinvazivă pentru scurtă durată, după care se internează într-o 

secție a Spitalului care nu deține mijloacele pentru ventilația neinvazivă. 

(4) Pacienții aflați în stare critică ventilați la care se anticipează necesitatea ventilației mai mult de 

6 ore vor fi internați în secțiile de terapie intensivă imediat sau la eliberarea primului loc în secția 

de terapie intensivă. 

(5)  În cazul lipsei resurselor necesare îngrijirii pacienților intubați și ventilați în CPU, în urma 

stabilizării și finalizării investigațiilor, secțiile de terapie intensivă vor prelua cazurile respective 

chiar și pentru perioade scurte de ventilație.  

(6) Medicului de gardă dintr-o secție de terapie intensivă de profil sau dintr-o secție de terapie 

intensivă generală îi este interzis să refuze preluarea unui pacient aflat în stare critică ventilat, în 

condițiile existenței unei posibilități în acest sens. 

(7) În cazul lipsei de locuri de internare într-o secție de terapie intensivă se va proceda, după caz, 

la una din următoarele soluții: 

 a) reținerea temporară a pacientului în CPU până la eliberarea unui loc, cu condiția ca în CPU 

să existe resursele umane și materiale necesare îngrijirii pacientului sub îndrumarea medicului din 

secția de terapie intensivă; 

b) transferul pacientului către un spital care deține capacitatea necesară îngrijirii acestuia. 

(8)  În cazul lipsei de locuri și echipamente disponibile în secțiile de terapie intensivă, medicul 

responsabil de gardă din secția respectivă de terapie intensivă are responsabilitatea de a organiza 

transferul pacientului către o altă unitate sanitară care îl poate primi. 

(9) În cazul în care există pacienți aflați în stare critică ventilați, reținuți în CPU, secțiile de profil 

de terapie intensivă sau cele generale vor planifica preluarea pacientului cu prioritate în momentul 

în care se eliberează un loc. Costurile aferente tratamentului pacientului în stare critică aflat 

temporar în CPU sunt decontate de secția în care pacientul se află internat sau, după caz, de secția 

de ATI. 

(10) Este interzisă reținerea pacienților aflați în stare critică în UPU fără internare într-o secție de 

terapie intensivă prin secția de profil, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii pacientului în CPU, 

chiar dacă pacientul va fi reținut în CPU până la eliberarea unui loc în cadrul secției de terapie 

intensivă.  

(11) În cazul în care pacientul necesită transferul către o altă unitate sanitară, medicul responsabil 

de tură din cadrul CPU împreună cu medicul de gardă din secția de profil care a consultat pacientul 

vor organiza transferul în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(12) Decizia transferului pacientului aflat în stare critică este o decizie comună care este luată de 

medicii specialiști din spital împreună cu medicul responsabil de tură din CPU, în consultare, după 

caz, cu medicii de gardă din unitatea sanitară la care urmează a fi transferat pacientul respectiv. 
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Art.162. Externarea pacientului. 

(1) Externarea unui pacient din CPU se face doar cu acordul final al medicului responsabil de tură 

din cadrul CPU, care va semna și parafa fișa individuală a pacientului înaintea plecării acestuia 

din serviciul respectiv. 

(2) Externarea poate fi recomandată, în urma consultării pacientului respectiv și a rezultatelor 

investigațiilor efectuate, de un medic de gardă din spital sau, după caz, direct de un medic de gardă 

din cadrul CPU. 

(3) Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau după caz, a aparținătorilor acestuia, în 

urma semnării, în fișa individuală a pacientului, a refuzului de tratament sau de internare. 

(4) În cazul în care recomandarea de externare la domiciliu a unui pacient din CPU este a unui 

medic ori a unor medici de gardă dintr-o secție sau din diferite secții ale Spitalului, fișa individuală 

a pacientului va fi semnată și parafată inclusiv de medicii responsabili de gardă din secțiile 

respective. 

(5) În cazul externării la domiciliu, pacientul, la solicitarea acestuia sau dacă se consideră necesar, 

va primi o scrisoare medicală către medicul de familie, care explică rezultatele investigațiilor, 

tratamentul efectuat și recomandările medicului din CPU și ale medicilor specialiști din cadrul 

Spitalului. Scrisoarea poate fi înlocuită de o copie a fișei, adresată medicului de familie. Este 

recomandat ca scrisorile către medicii de familie să fie trimise prin poștă sau poștă electronică 

direct medicului respectiv. 

(6)  La externare pacientul va primi informațiile necesare privind afecțiunea lui și tratamentul 

necesar, inclusiv informațiile privind o eventuală apariție sau agravare a unor semne ori simptome 

care necesită revenirea de urgență la CPU. 

CAPITOLUL II – Primirea și externarea bolnavilor programați 

Secțiunea I - Biroul  de internări-externări 

Art.163. Atribuțiile biroului . 

(1) Biroul internări externări are următoarele atribuții: 

➢ înregistrează internările și ieșirele  bolnavilor  din spital; 

➢ asigură înregistrarea datelor de  indentitate   a  pacienților   la  internare în  Foaia   de  

Observație   Clinică generală; 

➢ înregistrază Foaia de Observație în Registrul de Internări; 

➢ efectuează "mișcarea zilnică a bolnavilor" în colaborare cu asistenții  șefi/coordonatori  de 

secție/compartiment; 

➢ ține evidența bolnavilor internați  pe fiecare secție și o transmite  zilnic  Statisticii  

Medicale; 

➢ ține registrul   de evidență  a  bunurilor  personale  ale  pacienților, depuse  în  seiful  unității,   

precum   și registrul  de evidențiere  a obiectelor  de vestimentație   a bolnavilor,  prin  grija 

garderobierei/infirmierei; 

➢ îndeplinește rolul de birou de informări la nivelul Spitalului; 
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➢ pune la dispoziția pacienților, spre consultare și informare, Ghidul Pacientului internat în 

spital, elaborat la nivelul Spitalului; 

➢ este responsabil de respectarea programului de vizită în unitatea sanitară; în acest sens, 

colaborează cu serviciul de pază al unității pentru aplicarea programului de vizite în Spital; cu 

respectarea următoarelor prevederi:  

- "Conducerea unităţii sanitare publice are obligaţia de a instrui angajaţii serviciului de pază 

propriu şi pe cei ai firmelor de pază, după caz, asupra programului de vizite, obţinând o 

declaraţie de la fiecare dintre aceştia prin care se angajează să respecte aplicarea 

programului respectiv şi să nu pretindă sau să primească niciun fel de atenţii în vederea 

permiterii accesului în afara programului de vizită. În cazul încălcării acestor prevederi se 

vor aplica sancţiuni administrative, până la desfacerea contractului de muncă pentru 

persoana care se face vinovată, sau încetarea contractului cu firma de prestări servicii de 

pază," conform prevederilor art. 8 din O.M.S. nr.1284/2012, privind reglementarea 

programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice; 

➢ distribuie echipamentul de protecție pentru vizitatori, pe baza procedurilor interne; 

➢ În timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protectie, primit   de la garderoba  

amenajată în acest scop. 

 

CAPITOLUL III – Activitatea în Secțiile și Compartimentele cu paturi 

Secțiunea I – Organizarea 

Subsecțiunea 1. Secția/Compartimentul cu paturi 

Art.164. Secția cu paturi. 

(1) Secţiile cu paturi se organizează pe profil de specialitate şi se organizează conform structurii 

aprobate de Ministerul Sănătății și a Consiliului Local Adjud, și funcționează pe profil și 

specialități în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor 

privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației 

sanitare de funcționare, cu modificări   ulterioare. 

(2) Secţia cu paturi asigură cazarea şi îngrijirea curentă a bolnavilor pe perioada internării în spital. 

(3) Secţia cu paturi este condusă de unul din medicii primari sau specialişti care îndeplineşte 

funcţia de medic şef secţie şi este ajutat de un asistent(ă) şef(ă). 

(4) În lipsa medicului şef de secţie conducerea secţiei este asigurată prin delegaţie de unul din 

medicii primari sau specialişti. Coordonarea activităţii de specialitate în cazul în care nu se poate 

organiza o secţie (neexistând numărul de paturi necesar), se asigură de unul din medicii desemnaţi 

de conducerea Spitalului. 

(5) Functia de medic șef secție  se ocupă în conformitate cu prevederile OMS nr. 1406/2006 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru  ocuparea funcției de  

șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitațile sanitare publice, cu modificările și 

completările ulterioare. Atribuțiile șefilor de secție/compartimente sunt precizate în prezentul 

Regulament de Organizare și Funcționare. 
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(6) Cu excepţia cazurilor de urgenţă, internarea bolnavilor se face pe baza biletelor de trimitere 

(de internare) emise de ambulatoriu de specialitate sau medicul de familie din teritoriu deservit de 

spital, a buletinului/cărţii de identitate, a unei dovezi a calitații de asigurat (adeverinţă de asigurat, 

adeverinţa de salariat, cupon de pensie, cupon de şomaj, etc), conform procedurii de internare, prin 

Biroul Internări. În timpul programului (în afara orelor de gardă) pentru cazurile de urgenţă care 

se prezintă direct, examinarea va fi asigurată de medicul de specialitate. 

(7) Internarea pacienţilor, cu excepţia cazurilor de urgenţă se aprobă de medicul şef de secţie. 

(8) Internările care nu au carcter de urgență medico-chirurgicală, se programează, listele de 

așteptare fiind întocmite și păstrate de către asistentul medical șef de secție/compartiment. 

(9) Primirea şi ieşirea bolnavilor se organizează pe spital. Pentru specialităţiile de 

obstetricăginecologie, pediatrie, primirea bolnavilor se organizează separat pentru fiecare din 

acestea, cu respectarea normelor de igienă şi antiepidemice. 

(10) Repartizarea bolnavilor pe secţiii, 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 intraspitaliceşti. 

(11) În cazurile deosebite se poate aproba internarea bolnavilor cu însoţitor, în secţia pediatrie, 

mamele pot fi internate în saloane separate, cu excepţia cazurilor care necesită prezenţa mamei în 

acelaşi salon. 

(12) Acordarea serviciilor medicale se face în mod nediscriminatoriu. 

(13) La 24 ore de la internare, şeful de secţie va analiza oportunitatea necesităţii continuării 

internării pentru toţi pacienţii internaţi. 

(14) Pentru internările la cerere costul serviciilor medicale se suportă de către solicitant, pe baza 

tarifelor pe zi de spitalizare stabilite de spital. 

(15) Serviciile spitaliceşti de care pacieţii pot beneficia în cadrul secţiei / compartimentului cu 

paturi constau din: 

a) consultaţii 

b) investigaţii 

c) tratament medical sau chirurgical 

d) îngrijire medicală, asigurarea medicamentelor şi materialelor sanitare, numai pe perioada 

internării, cazare şi masa. 

(16) 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 prevazute de lege. 
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(17) Pacienţii cu patologie de urgenţă care nu aparţin specificului unităţii vor primi obligatoriu 

primele îngrijiri medicale, fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate, în condiţii de siguranţă. 

(18) Bolnavul 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 și dacă este cazul, transportul. Este 

obligatorie respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile 

de trimitere în consulturi interdisciplinare. 

(19) În secţiile din specialităţile de bază se pot interna bolnavi cu afecţiuni din specialităţile 

înrudite în cazul în care nu există secţii pe aceste profile, asigurându-se asistenţă medicală 

corespunzătoare afecţiunii. 

(20) În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi completată obligatoriu în CPU, înainte de 

trimiterea pacientului în secţie, de către medicul de gardă care a consultat pacientul şi a decis şi 

vizat internarea. 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. 

(21) La terminarea tratamentului externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieşire, întocmit 

de medicul curant, a scrisorii medicale. La externare biletul de ieşire se înmânează bolnavului, iar 

foaia de observaţie cu epicriza se îndosariază, împreună cu formularul 2 al scrisorii medicale. Este 

obligatorie completarea prescriptiei medicale atunci cand este cazul pentru afectiunile acute, 

subacute sau cronice (initiale). Foaia de observaţie cu epicriza se arhivează și se predă la arhiva 

Spitalului după 2 ani de la constituire.  

(22) Bolnavul poate părăsi spitalul la cerere după ce în prealabil a fost încunoştiinţat de 

consecinţele asupra stării de sănătate. Acestea se consemnează sub semnătura bolnavului şi a 

medicului în foaia de observaţie, prevedere care nu se aplică în cazul bolilor infecţioase 

transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege. 

(23) Declararea decedaţilor în spital se face pe baza actelor de verificare a deceselor, întocmite de 

medicii din secţiile respective. Medicul curant/medicul de gardă are obligația ca în cele 2 ore cât 

decedatul stă în secție să contacteze aparținătorii persoanei decedate pentru a anunța decesul, cu 

respectarea reglementării: «"Modul de comunicare către aparținători a degradării stării 

pacientului şi accesul aparţinătorilor la pacientul aflat în stare terminală. Comunicarea către 

aparţinători în situațiile de deces al pacientului, inclusiv a informațiilor referitoare la etapele care 

trebuie parcurse după decesul pacientului"», din prezentul Regulament. 

(24) Declararea la organele de stare civilă a nou născutului şi a decedaţilor în spital se face pe baza 

actelor de constatare a naşterilor şi deceselor, întocmite de medicii din secţiile respective. Aceste 

acte se transmit organelor de stare civilă în termenul prevăzut de lege prin aparţinători sau în lipsa 

acestora prin curier. 

(25)  Este obligatorie, pentru toți angajații Spitalului Municipal Adjud, păstrarea confidențialității 

față de terți asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate 

pacienților/asiguraților. 
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(26) La ieșire din spital se pot elibera certificate de concediu medical și/sau rețete electronice, care 

vor fi completate conform instrucțiunilor prevăzute de legislația în vigoare. 

Art.165. Condițiile de cazare și spitalizare. 

(1) Spitalul va asigura, în funcţie de resursele existente, condiţii de spitalizare optime de cazare, 

igienă şi alimentaţie pentru confortul fizic şi psihic al bolnavilor internaţi. 

(2) Se permite de asemenea, implicarea aparținătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (copii 

(0-16 ani, pacienți cu nevoi speciale). 

Secțiunea a II – a Atribuţiile secţiei/compartimentelor cu paturi/Atribuțiile și 

responsabilitățile personalului medical 

Subsecțiunea 1. Atribuţii generale 

Art.166. Atribuţiile generale ale secţiilor şi compartimentelor cu paturi sunt: 

1. repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp în condiţiile aplicării măsurilor 

referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare; 

2. asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua 

internării; 

3. efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; 

 4. declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor 

în vigoare; 

 5. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), 

individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin 

aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale; indicarea, folosirea şi 

administrarea alimentaţiei medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii 

medicale, ergoterapiei, precum şi a protezelor, instrumentarului şi aparaturii medicale şi a 

mijloacelor specifice de transport; 

6. asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; Asistentii 

medicali pentru evaluarea, tramentul sau ingrijirea aceluiasi pacient isi asuma responsabilitatea 

individual prin aplicarea parafei profesionale/semnaturii in dreptul fiecarei manevre sau tehnici 

executate personal.    

7. asigurarea conform protocoalelor aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea 

tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzis păstrarea 

medicamentelor la patul bolnavului; 

 8. medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel moment 

în farmacie şi va fi scris în foaia de observaţie de medicul curant (sub strictă supraveghere a 

medicului curant); 

9. asigurarea însoţirii pacientului în cazul în care trebuie supus unor explorări /investigaţii 

realizate în alte secţii de către un cadru medical sau auxiliar; 

10. urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale; 

 11. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;  
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12. asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a pacientului 

îngrijit în secţie;  

13. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al 

bolii; 

 14. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă 

şi de servire a mesei, de igienă personală , de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu 

familia; 

 15. asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în secţiile de pediatrie şi nou- născuţi; 

16. educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor;  

17. afişarea la loc vizibil a drepturilor şi obligaţiilor pacientului; 

 18. asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în 

conformitate cu reglementările în vigoare;  

19. efectuarea de studii medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi 

tratament; 

20. respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară; 

21. transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru pacientii externaţi, 

unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie; 

22. externarea, în mod nediscriminatoriu, a pacienţilor care au fost internaţi în cadrul unităţii 

sanitare, dacă starea de sănătate a pacienţilor permite externarea acestora în bune condiţii şi nu le 

pune în pericol viaţa; 

23. externarea, în mod nediscriminatoriu, a pacienţilor care au fost internaţi în cadrul unităţii 

sanitare, la solicitarea expresă fie a pacientului, fie a părintelui / reprezentantului legal / tutorelui 

pacientului minor sau a tutorelui pacientului fără discernământ. În aceste situaţii, externarea se va 

face pe propria răspundere a pacientului / părintelui / reprezentantului legal / tutorelui, după ce în 

prealabil i s-au explicat (de către medicul curant sau în absenţa acestuia, de către un medic care 

este desemnat să îl înlocuiască) inconvenientele medicale ale externării pe proprie răspundere. În 

aceste condiţii, persoanei care solicită externarea i se va solicita de către cadrul medical prezent la 

faţa locului, confirmarea pe bază de semnătură pe FOCG/FSZ a solicitării de externare pe proprie 

răspunere şi a faptului că i s-au explicat în termeni clari şi inteligibili şi că a înţeles care sunt 

inconvenientele medicale ale externării pe proprie răspundere; 

Secțiunea a III – a Atribuţiile personalului din secţiile/compartimente cu paturi 

Subsecțiunea 1. Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment 

Art.167. Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment. 

(1) Medicul șef de secție/compartiment are atribuțiile privind competențele manageriale prevăzute 

la art. 104 - 106 din prezentul Regulament. 
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(2) Atribuţiile şi responsabilităţile medicului șef de secție/compartiment în raporturile juridice 

de muncă sunt următoarele: 

1. organizează şi răspunde de aducerea la cunoştiinţă întregului personal al 

secţiei/compartimentului a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului și a 

Regulamentului intern, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii Spitalului care au implicaţii 

asupra personalului din secţie/compartiment în raporturile de muncă ale acestora; 

2. verifică respectarea, de către întregul personal al secţiei/compartimentului, a sarcinilor de 

serviciu şi a normelor de comportare în unitate, stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al 

Spitalului4; controlează permanent comportamentul personalului secţiei/compartimentului; 

 3. controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii în 

secţie/compartiment, controlează permanent ţinuta corectă a personalului secţiei/compartiment; 

5. întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat în 

secţie/compartiment şi le comunică conducerii Spitalului;  

6. verifică şi răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul secţiei/compartimentului 

pe care o conduce; 

 7. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale, pentru asigurarea condiţiilor 

corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale a personalului 

din subordine; 

 8. adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea muncii în sectoarele pe care le are în subordine, 

organizează controlul tehnic al asistenţei medicale pe fiecare sector în parte, pe categorii de 

personal sanitar şi pe perioade diferite de timp; 

 9. se ocupă de soluţionarea sesizărilor cu privire la activitatea medicală din cadrul secţiei şi 

ia măsurile ce se impun pentru rezolvarea acestora; 

 10. aduce la cunoştinţă directorului medical neregulile şi deficienţele constatate cu privire la 

desfăşurarea activităţii medicale şi face propuneri pentru remedierea acestora;  

11. 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; 

12. răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine și de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică;  

13. controlează şi ia măsurile ce se impun pentru menţinerea stării de curăţenie în secţie, şi 

răspunde de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice din secţie;  

 
4 Denumit : Regulament Intern al Spitalului Municipal Adjud  2020 
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14. propune directorului medical planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii 

infecţiilor asociate asistenței medicale şi menţinerea stării de igienă;  

15. controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;  

16. coordonează activitatea în vederea controlării igienei bolnavilor şi însoţitorilor şi 

coordonează activitatea de educaţie sanitară a acestora; 

 17. controlează activitatea referitoare la organizarea şi supravegherea pregătirii saloanelor în 

vederea dezinfecţiilor periodice;  

18. urmăreşte în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare 

şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare;  

19. anunţă zilnic directorului medical locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a 

bolnavilor în funcţie de grupe de vârstă, infecţiozitate sau receptivitate; 

 20. urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor poliochimiorezistenţi;  

21. instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte 

aplicarea acestor măsuri;  

22. semnalează directorului medical cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul 

personalului;  

23. verifică şi controlează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie 

respectate de vizitatori;  

24. coordonează şi răspunde de activitatea privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, 

colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare , dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii poliochimiorezistenţi, 

transportul lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate; 

 25. urmăreşte şi controlează modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a 

depozitării lor, a modului de transport şi neutralizare a acestora;  

26. controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului 

igienic, cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune directorului medical 

măsuri disciplinare în caz de abateri. 

Subsecțiunea 2. Medicul primar/specialist din secțiile/compartimentele cu paturi 

Art.168. Medicul primar/specialist din secțiile/compartimentele cu paturi. 

Medicul de specialitate are în principal urmatoarele atribuții: 

1. se îngrijeşte de obţinerea consimţământului / a acordului informat din partea pacientului / 

aparţinătorului, după caz, pentru internare şi pentru continuarea servicilor şi procedurilor medicale; 

în acest context, oferă informaţii suplimentare la cererea pacientului / aparţinătorului, cu scopul de 

a clarifica conţinutul formularului de acord informat pe care pacientul îl va semna; 

2. examinează pacienţii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 

de ore, iar în cazuri de urgenţă foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator; 
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3. își desfașoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și 

cerințelor postului;  

4. examinează zilnic pacienţii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia, explorările de 

laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; 

5. prezintă medicului şef/coordonator de secţie/compartiment situaţia pacienţilor pe care îi are 

în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar; 

6. comunică zilnic medicului de gardă pacienţii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită 

supraveghere deosebită; 

7. medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar; 

8. în cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea 

medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite, şi efectuează 

controlul calităţii hranei pacienţilor şi personalului din gardă; 

9. întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru pacienţii pe care îi îngrijeşte; 

10. supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar 

la nevoie le efectuează personal; 

11. recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al pacienţilor; 

12. răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful 

secţiei/compartimentului; 

13. controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacienţilor desfăşurată de 

personalul mediu, auxiliar sanitar cu care lucrează; 

14. asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a 

normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 

15. raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; 

16. răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al pacienţilor 

pe care îi are în îngrijire; 

17. asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul 

şef/coordonator de secţie/compartiment sau în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia; 

18. recomandă externarea, în mod nediscriminatoriu, a pacienţilor care au fost internaţi în 

cadrul unităţii sanitare, dacă starea de sănătate a pacienţilor permite externarea acestora în bune 

condiţii şi nu le pune în pericol viaţa; 

19. asigură externarea, în mod nediscriminatoriu, a pacienţilor care au fost internaţi în cadrul 

unităţii sanitare, la solicitarea expresă fie a pacientului, fie a părintelui / reprezentantului legal / 

tutorelui pacientului minor sau a tutorelui pacientului fără discernământ. În aceste situaţii, 

externarea se va face pe propria răspundere a pacientului / părintelui / reprezentantului legal / 

tutorelui, după ce în prealabil i s-au explicat (de către medicul curant sau în absenţa acestuia, de 

către un medic care este desemnat să îl înlocuiască) inconvenientele medicale ale externării pe 
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proprie răspundere. În aceste condiţii, persoanei care solicită externarea i se va solicita de către 

cadrul medical prezent la faţa locului, confirmarea pe bază de semnătură pe FOCG/FSZ a solicitării 

de externare pe proprie răspunere şi a faptului că i s-au explicat în termeni clari şi inteligibili şi că 

a înţeles care sunt inconvenientele medicale ale externării pe proprie răspundere; 

20. întocmeşte formele de externare ale pacienţilor şi redactează orice act medical aprobat de 

conducerea Spitalului în legătură cu pacienţii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire; 

21. răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi 

secţie/compartiment şi alte secţii/compartimente şi colaborează cu toţi medicii din 

secţiile/compartimentele şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale 

a pacienţilor; 

22. asigură respectarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1101//2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

unitățile sanitare; 

23. asigură protecţia propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate 

fi infectat; 

24. aplică procedurile şi protocoalele din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

asociate asistentei medicale; 

25. asigură obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este 

prezentă sau suspectă; 

26. raportează cazurile de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi; 

27. consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 

28. instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri 

pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

29. se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la 

ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine; 

30. este responsabil de elaborarea protocoalelor medicale, a protocoalelor de practică, 

proceduri specifice activităţii secţiei sau compartimentului, de implementarea şi actualizarea 

acestora ori de câte ori se impune; 

31. participa la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte; 

32. participă la autopsii şi confruntările anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut în 

îngrijire; 

33. emite certificatul de concediu medical la externare; 

34. participă zilnic la raportul de gardă împreună cu medicii și asistenta șefă ; 
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35. Confirmă decesul în foaia de observaţie consemnând data şi ora producerii, precum şi 

diagnosticul clinic de deces şi dă dispozitie de transport a cadavrului la morgă după 2 ore de la 

deces, completează biletul de trimitere către serviciul de anatomie patologică (cu semnătură şi 

parafă ); 

36. respectă principiile de etică și deontologie profesională; 

37. obligativitatea cunoașterii și respectării prevederilor actelor normative în vigoare, 

aplicabile în domeniul sanitar; 

38. Este persoana responsabilă pentru intervențiile în caz de incendiu și a altor situații de 

urgență; 

39. atribuțiile se completează cu cele stabilite prin deciziile emise în baza prevederilor legale 

aplicabile. 

Subsecțiunea 3. Medicul șef de secție/compartiment, medicul primar și de specialitate din 

secțiile/compartimentele cu profil chirurgical 

Art.169. Medicul șef de secție/compartiment, medicul primar și de specialitate din 

secțiile/compartimentele cu profil chirurgical. 

(1) Medicul de specialitate din secţiile/compartimentele sau cabinetele cu profil chirurgical 

(Chirurgie Generală, Ortopedie-traumatologie, Obstetrică–Ginecologie) are în afara sarcinilor 

medicului de specialitate şi următoarele sarcini specifice:  

a) răspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea programului și a indicaţiilor 

operatorii; 

b) asigură condiţii de organizare și funcționare a blocurilor operatorii, blocurilor de naşteri și 

a celorlalte măsuri necesare desfăşurării activității în condiţii optime; 

c) face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor 

aflaţi sub îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul şef de secţie; 

d) răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia 

de observaţie a bolnavului; 

e) monitorizează strict evoluţia postoperatorie a pacientului şi supervizează manevrele 

postoperatorii efectuate după externarea pacientului; 

f) are obligativitatea trimiterii pentru diagnostic histopatologic în Serviciul de Anatomie 

Patologică a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienţi în cursul intervenţiilor 

chirurgicale şi a materialului bioptic împreună cu fişa de însoţire a materialului bioptic, respectând 

codul de procedură stabilit conform legislaţiei legale în vigoare; 

g) informează organele locale ale parchetului sau ale poliţiei asupra cazurilor de vătămare 

corporală care ar putea fi rezultatul unui act criminal. 

h) exercită orice alte sarcini dispuse, în litera legii, de conducatorul unității. 
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Subsecțiunea 4. Medicul specialist anestezie și terapie intensivă 

Art.170. Medicul anestezist. 

(1) Medicul de specialitate anestezie – terapie intensive are în afara sarcinilor medicului de 

specialitate şi următoarele sarcini specifice: 

a) participă la stabilirea planurilor operatorii ale secţiilor chirurgicale; 

b) verifică împreună cu colectivul medical al secţiei de chirurgie, cu ocazia şedinţei de 

programare a operaţiilor, modul în care este asigurată investigarea şi pregătirea preoperatorie a 

bolnavilor; 

c) asigură pentru bolnavii din compartimentul anestezie – terapie intensive pregătirea 

preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a acestor bolnavi pe perioada necesară eliminării 

efectelor anesteziei şi restabilirii funcţiilor vitale ale organismului; 

d) dă indicaţii generale cu privire la pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie 

a bolnavilor din alte secţii; 

e) îndrumă şi răspunde de toate problemele cu privire la organizarea şi funcţionarea punctului 

(Unitatea de transfuzie sanguine) de transfuzie; 

f) organizează și asigură cu concursul tuturor medicilor și în special al șefilor de secție 

recoltarea de sânge în spital de la aparținătorii bolnavilor în scopul acoperirii și depășirii cantității 

de sânge defalcând pe fiecare medic cantitatea de sânge ce urmează să se recupereze; 

h) exercită orice alte sarcini dispuse, în litera legii, de conducătorul unității. 

Subsecțiunea 5. Atibuțiile medicilor cu privier la prevenirea IAAM 

Art.171. Atibuțiile medicilor cu privier la prevenirea IAAM 

(1) Atribuțiile medicului curant (indiferent de specialitate), în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare: 

a) protejarea propriilor pacienți de alți pacienți infectați sau de personalul care poate fi infectat, 

cu respectarea ghidului/procedurii de izolare elaborate/ă de serviciul/compartimentul de prevenire 

a infecțiilor asociate asistentei medicale;  

b) aplicarea procedurilor și protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

c) obținerea specimenelor microbiologice necesare atunci cand o infecție este prezentă sau 

suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic și cu definițiile de caz și înainte de inițierea 

tratamentului antibiotic;  

d) răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale;  

e) consilierea pacienților, vizitatorilor și a personalului în legătură cu procedurile de prevenire 

a transmiterii infecțiilor;  
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f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecțiile pe care le au ei înșiși și implementarea 

măsurilor instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecții altor persoane, în special pacienților; 

 g) solicitarea consultului de boli infecțioase în situațiile în care consideră necesar și/sau 

conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, 

implementată în unitatea sanitara;  

h) respectă procedura de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborata de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate 

cu legislația în vigoare;  

i) după caz, răspunde de derularea activității de screening al pacienților în secții de terapie 

intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni 

multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control 

al infecțiilor asociate asistenței medicale și monitorizare a utilizării antibioticelor și a 

antibioticorezistenței; 

j) comunică infecția/portajul de germeni importanți epidemiologic la transferul pacienților săi 

în altă secție/altă unitate medicală. 

(2) Medicii din cadrul Spitalului au obligațiia declarării cazurilor de infecții ascociate asistenței 

medicale în termen de 24 de ore, conform normelor ANMCS. Conform reglementărilor în vigoare 

aceste cazuri constitue evenimente adverse asociate asistenței medicale. La nivelul Spitalului, 

evenimentele adverse sunt analizate de Comisia de analiză a  evenimentelor 

adverse/santinelă/near-miss, în ședință, conform regulamentului comisiei. 

Art.172. Responsabilităţile medicilor privind Sistemul de Management al Calităţii. 

(1) Medicii din cadrul Spitalului Municipal Adjud în privința calității serviciilor medicale au 

următoarele sarcini: 

1. Propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii; 

 2. Îndeplineşte prevederile din documentele SMC, 

 3. Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

4. Îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

5. Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

 6. Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

7. Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă; 

 8. Alocă cel puţin o oră pe săptămână pentru participare la activităţi de îmbunătăţire a 

serviciilor medicale; 

9. Răspunde pentru monitorizarea activităţii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale. 
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Subsecțiunea 6. Asistentul medical șef/coordonator 

Art.173. Asistentul medical șef/coordonator. 

(1) Funcția de asistent medical șef poate fi ocupată de asistentul/asistenta care are o vechime de 

cel puțin 5 ani și se ocupă prin concurs sau examen organizat de către spital, pentru o perioadă de 

3 ani. 

(2) Este cadrul responsabil de organizarea şi funcţionarea secţiei/compartimentului, de gestionarea 

îngrijirilor, de animarea şi încadrarea echipei de îngrijiri, conform politicii de îngrijiri. 

(3) Asistenta şefă din secţie este subordonată medicului şef de secţie şi directorului medical şi are 

relaţii funcţionale cu compartimentele din cadrul unităţii sanitare şi de colaborare cu asistenţii şefi 

din alte secţii ale Spitalului. Are în principal următoarele atribuţii: 

1) organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de îngrijire din cadrul 

secţiei/compartimentului; 

2) coordonează şi controlează activitatea asistenţilor medicali şi deleagă sarcini acestora, 

răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine şi de îndeplinirea 

atribuţiilor prevăzute în fişa postului; 

3) evaluează periodic activitatea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar şi face 

propuneri de îmbunătăţire a activităţii acestora; 

4) analizează împreună cu medicul şef/coordonator de secţie/compartiment activitatea 

personalului din subordine şi face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al 

reprezentantului sindical; 

5) întocmeşte graficul de activitate lunar pentru asistenţi şi personalul auxiliar şi urmăreşte 

respectarea acestuia, controlează zilnic condica de prezenţă pe care o contrasemnează; 

6) urmăreşte respectarea normativului de personal şi repartizarea cât mai corectă pe puncte de 

lucru în funcţie de necesitate, pentru a nu se periclita calitatea îngrijirilor medicale şi cere prin 

referate scrise completarea acestuia ori de câte ori este necesar; 

7) programează graficul concediilor de odihnă conform legislaţiei şi contractului colectiv de 

muncă, de comun acord cu angajatul, cu avizul sindicatului, al asistentului șef pe spital şi răspunde 

de respectarea acestuia fără a periclita activitatea medicală; 

8) se preocupă de procurarea materialelor sanitare necesare desfăşurării activităţii medicale, 

răspunde de folosirea raţională a acestora fără a periclita asistenţa medicală, urmărind respectarea 

normelor tehnice la aplicarea îngrijirilor medicale; 

9) organizează activitatea privind evidenţa mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate în folosinţă şi autoiventarierea periodică în vederea completării 

acesteia; 

10) controlează modul de operare al condicilor de medicaţie şi evidenţa aparatelor cu 

medicaţie de urgenţă din secţie/compartimentului, precum şi modul de păstrare, distribuire şi 

administrare a acestora; 
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11) raportează defecţiunile la instalaţii şi aparatura medicală şi se preocupă ca remedierea 

acestora să se facă în cel mai scurt timp pentru a nu periclita activitatea medicală; 

12) controlează modul cum se asigură pacienţilor internaţi regimul de odihnă, hrană, îngrijire 

şi răspunde de acordarea condiţiilor hoteliere cu respectarea normelor igienico- sanitare în vigoare; 

13) înainte de efectuarea unor tratamente cu potenţial de risc pentru pacient, se preocupă de 

obţinerea acordului scris al acestuia pentru exprimarea consimţământului informat, conform art. 

660 – 662 din Legea nr. 95/2006 - Republicata; 

14) asistentul medical şef va înmâna pacienţilor la externare formularul "Chestionarul de 

satisfactie al pacientului" în vederea monitorizării gradului de satisfacţie al pacienţilor internaţi, 

pe care aceştia îl vor depune în cutiile special amenajate; 

15) asigură izolarea pacienţilor infecto-contagioşi şi controlează respectarea măsurilor de 

izolare; 

16) răspunde de raportările statistice la nivel de secţie/compartiment privind situaţia 

pacienţilor internaţi şi a îngrijirilor medicale acordate, de toate evidenţele cerute conform 

dispoziţiilor şi deciziilor interne; 

17) prelucrează cu personalul din subordine Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor şi 

urmăreşte respectarea codului de procedură/procedura privind colectarea, selectarea, depozitarea 

şi transportul deşeurilor conform reglementarilor legale in vigoare; 

18) urmăreşte efectuarea curăţării mecanice şi a dezinfecţiei ciclice a: saloanelor, sălilor de 

tratament, sălilor de pansament, sălilor de operaţii şi a tuturor anexelor din secţie/compartiment şi 

păstrează evidenţa acestora; 

19) urmăreşte respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: pacienţii, personalul, 

instrumentarul, lenjeria, alimentele, rezidurile şi supraveghează modul în care personalul din 

subordine le respectă; 

20) urmăreşte şi respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistentei medicale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din secţie conform 

ordinelor în vigoare; 

21) participă cu echipa CPCIAAM la recoltarea probelor de mediu şi de sterilitate a 

materialelor şi instrumentelor; 

23) informează medicul şef/coordonator în cazul unor evenimente deosebite petrecute în 

secţie/compartiment; 

24) actele de indisciplină ale salariaţilor unităţii, constatate, este obligat să le comunice 

medicului şef/coordonator de secţie/compartiment, , managerului unităţii, medicului de gardă sau 

şefului gărzii pe unitate; 

 25) anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

conducerii secţiei şi unităţii, iar în cazul părăsirii secţiei/compartiment de către pacient urmăreşte 

aplicarea codului de procedură/procedurii stabilit/e de unitate; 
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26) colaborează cu OAMGMAMR5 în vederea realizării de programe de perfecţionare pentru 

asistenţii medicali în cadrul programului de educaţie medicală continuă şi urmăreşte activitatea de 

educaţie pentru sănătate desfăşurată de asistenţii medicali în cadrul îngrijirilor acordate; 

27) organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate şi se preocupă de 

actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicală 

continuă; 

28) cunoaşte şi respectă codul de etică şi deontologie profesională, prevederile legale privind 

exercitarea profesiei de asistent medical; 

29) efectuează controlul medical periodic, urmăreşte efectuarea acestuia de către personalul 

din subordine conform programărilor, ţine evidenţa concediilor medicale şi a îmbolnăvirilor 

autodeclarate pentru care ia măsuri de înlocuire; 

30) respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, normele generale de PSI, prevederile 

RI și ROF; 

31) cunoaşte şi respectă confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale ale 

angajaţilor, legea drepturilor pacientului, precum şi normele de aplicare a legii pentru toate cazurile 

sociale adulte şi pentru copii aflaţi în dificultate; respectă demnitatea şi intimitatea pacienţilor; 

32) urmăreşte, creează şi menţine un climat de linişte şi colaborare în cadrul echipei medicale; 

33) poartă echipamentul de protecţie prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de câte ori este 

nevoie, controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului 

igienic personal; 

34) în perioada de concediu sau situaţii neprevăzute, deleagă un alt asistent medical prin cerere 

scrisă aprobată de medicul şef/compartiment , care va prelua toate sarcinile prevăzute în fişa 

postului; 

35) are obligaţia de a se prezenta în serviciu în deplină capacitate de muncă; 

36) este interzisă venirea în serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi 

consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă; 

37) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

38) respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi 

intimitatea şi demnitatea acestora; 

39) respectă drepturile pacienţilor; 

40) cunoaşte, respectă şi poate îndeplini toate atribuţiile, obligaţiile şi competentele din fişa 

postului a asistentului medical de profil; 

 
5Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România  
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41) asigură primirea pacienţilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor 

Regulamentului de ordine interioară a Spitalului, referitor la drepturile şi îndatoririle pacienţilor 

internaţi; 

42) semnalează medicul şef/coordonator de secţie/compartiment de aspectele deosebite cu 

privire la evoluţia şi îngrijirea pacienţilor; 

43) participă la raportul de gardă atunci când sunt solicitaţi de medicul director medical al 

Spitalului sau când medicul şef de secţie lipseşte motivat de la serviciu; 

45) ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei/compartimentului 

şi transmite situaţia locurilor libere la CPU (camera de garda); 

46) asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului 

potrivit indicaţiilor medicale; 

47) organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; 

48) răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în 

condiţii corespunzătoare; 

49) îndeplineşte orice alte atribuţii în limita competenţei; 

50) este responsabil de elaborarea protocoalelor de practică, proceduri specifice activităţii 

secţiei sau compartimentului, de implementarea şi actualizarea acestora ori de câte ori se impune; 

51) participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte; 

52) controlează și răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului și a tuturor măsurilor de 

asepsie și antisepsie necesare prevenirii transmiterii infecțiilor interioare ; 

53) organizează și controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din 

subordine, întocmeste graficul de lucru al acestuia, programarea concediilor de odihnă, controlează 

predarea serviciului pe ture și asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii;  

Subsecțiunea 7. Atribuțiile și responsabilitățile asistentei șefe/coordonatoare în privința 

IAAM 

Art.174. Atribuțiile și responsabilitățile asistentei șefe/coordonatoare în privința IAAM. 

Atribuțiile asistentei șefe/coordonatoare de secție/compartiment în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 1101/2016: 

a) prelucrează procedurile și protocoalele de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale cu personalul mediu și auxiliar din secție și răspunde de aplicarea acestora;  

b) răspunde de aplicarea precauțiunilor standard și specifice de către personalul secției;  

c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor 

de tehnică aseptică de către acesta;  
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d) controlează respectarea circuitelor funcționale din secție;  

e) răspunde de starea de curățenie din secție;  

f) transmite asistentei coordonatoare pe Spital necesarul de materiale de curățenie, 

consumabile, dezinfectanți, elaborat în concordanță cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecțiilor asociate asistenței medicale;  

g) controlează respectarea măsurilor de asepsie și antisepsie;  

h) supravegheaza și controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, prepararea 

și distribuirea alimentelor, în special la bucătaria dietetică, biberonerie etc.; 

 i) supraveghează calitatea prestațiilor efectuate la spălatorie și sesizează asistentului 

coordonator orice deficiențe constatate (în cazul unităţii noastre, sesizează directorul medical); 

 j) verifică igiena pacienţilor și a însoțitorilor și face educația sanitară a acestora;  

k) urmărește efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite pacienţilor și 

însoțitorilor și le îndepartează pe cele necorespunzatoare, situație pe care o aduce la cunoștința 

directorului de ingrijiri în cazul Spitalului Municipal Adjud, aduce la cunoştinţa directorului 

medical);  

l) constată și raportează directorului de ingrijiri (în cazul unităţii noastre, sesizează directorul 

medical) deficiențe de igienă (alimentare cu apa, instalații sanitare, încălzire);  

m) coordonează și supraveghează operațiunile de curațenie și dezinfecție;  

n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienței curațeniei, dezinfectiei si sterilizarii 

impreuna cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei 

medicale; 

o) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de 

unică folosință) și coordonează în permanență respectarea de catre personal și însoțitori a măsurilor 

de izolare și controlează prelucrarea pacienţilor la internare; 

p) anunță la serviciul de internări/CPU locurile disponibile, urmărește internarea corectă a 

pacienţilor în funcție de infecțiozitate sau receptivitate;  

q) coordoneaza și verifică aplicarea măsurilor de izolare a pacienţilor cu caracter infecțios și 

a măsurilor pentru supravegherea contacților, în conformitate cu ghidul/procedurii de izolare 

elaborat de șeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate 

îngrijirilor medicale; 

 r) instruiește personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor și urmărește 

aplicarea acestor măsuri;  

s) semnalează medicului șef de secție și/sau directorului de îngrijiri (în cazul unității noastre 

director medical) cazurile de boli transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului; 
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 t) instruiește și supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care 

trebuie respectate de vizitatori și personalul Spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerarii 

in saloane);  

u) verifică și răspunde de modul de manipulare a lenjeriei pacienţilor, colectarea și păstrarea 

lenjeriei murdare, dezinfecția lenjeriei de la pacienţii infectiosi, transportul lenjeriei murdare, 

transportul și păstrarea lenjeriei curate;  

v) verifică și răspunde de modul de colectare a deșeurilor infecțioase și neinfecțioase, de 

depozitare a lor pe secție, de modul de transport la depozitul central;  

w) controlează și instruiește personalul din subordine asupra echipamentului de protecție și 

comportamentului igienic, precum și asupra respectării normelor de tehnică aseptică și propune 

directorului medical măsuri disciplinare în cazurile de abateri;  

x) răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor 

asociate asistenței medicale pe secție, în funcție de manevrele și procedurile medicale identificate 

cu risc pentru pacienți, și se asigură de implementarea acestora;  

y) răspunde de întocmirea și completarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale pe secție;  

z) răspunde de întocmirea și completarea registrului de expunere accidentala la produse 

biologice pe secție/compartiment; 

Subsecțiunea 8. Asistentul medical cu studii superioare din Spitalul Municipal Adjud 

Art.175. Asistentul medical cu studii superioare din Spitalul Municipal Adjud. 

(1) Pe lângă atribuțiile specifice asistentului medical generalist prevăzute la art. 357 din prezentul 

Regulament, corespunzătoare locului de muncă, asistentul medical cu studii superioare are 

următoarele atribuții suplimentare: 

1. Poate începe resuscitarea cardio-pulmonară – suportul avansat al vieții (în absența 

medicului); 

2. Elaborează Planul de îngrijiri, astefel: 

a) analizează nevoile de sănătate individuale și de grup; 

b) participă la vizită cu medicul și notează recomandările acestuia; 

c) planifică intervențiile nursing; 

d) se întânlește cu echipa de îngrijiri și repartizează sarcinile conform indicațiilor primate la 

vizită; 

e) implementează conduita față de pacient; 

f) notează în planul de îngrijiri anamneza. 

3. Consemnează procedurile medicale efectuate pentru fiecare pacient în fişele tip, utilizând 

sistemul informatic şi introducând la timp şi corect datele culese; 
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4. Participă la elaborarea şi implementarea procedurilor operaţionale în domeniul calităţii 

serviciilor medicale; 

5. Identifică necesitatea şi propune cursuri de formare profesională pentru personalul mediu 

sanitar de la locul său de muncă; 

6. Desfăşoară activităţi de cercetare în nursing; 

7. Participă la îndrumarea şi supravegherea cursanţilor/elevilor în timpul stagiilor de practică 

medicală; 

8. participă la campanii susţinute de Spital cu privire la acţiuni de educaţie în domeniul 

sănătăţii. 

(2) Prevederile prezentului articol, se aplică pentru toți asistenții medicali cu studii superioare din 

Secțiile și compartimentele Spitalului Municipal Adjud. 

Art.176. Gestionarea deșeurilor medicale de personalul medical. 

(1) Atribuţii conform Normelor tehnice ale Ordinului M. S. nr. 1226/2012 privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activitățile medicale: 

1. controlează modul în care se aplică codul de procedură/procedura stabilit/ă pe secţie; 

 2. semnalează imediat directorului financiar contabil şi şefului biroului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale. 

Subsecțiunea 9. Medicul de gardă din secțiile/compartimentele cu paturi 

Art.177. Medicul de gardă din secțiile/compartimentele cu paturi. 

Medicul de gardă/șef de gardă are în principal următoarele atribuții: 

1. Răspunde de buna funcționare a secției și de aplicarea dispozițiilor prevăzute în 

Regulamentul Intern, precum și a sarcinilor date de managerul Spitalului, pe care îl reprezintă în 

orele în care acesta nu este prezent în spital; 

2. Controlează la intrarea în gardă prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, existența 

mijloacelor necesare asigurării asistenței medicale curente și de urgență precum și predarea 

serviciului de cadre medii și auxiliare care lucreaza în ture; 

3. Supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii și auxiliare, iar la nevoie 

le efectuează personal; 

4. Supraveghează cazurile grave existente în secție sau internate în timpul gărzii, menționate 

în registrul special al medicului de gardă; 

5. Înscrie în registrul de consultații orice bolnav prezent la CPU, completează toate rubricile, 

semnează și parafează în registru pentru fiecare bolnav; 

6. Internează bolnavii prezentați cu bilet de trimitere precum și cazurile de urgență care se 

adresează spitalului;  
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7. Răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la 

ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemîndu-l la nevoie de la domiciliu; 

 8. Răspunde la chemările care necesită prezenta sa în cadrul Spitalului și cheamă la nevoie 

alți medici ai Spitalului necesari pentru rezolvarea cazului; 

 9. Intocmește foaia de observație a cazurilor internate de urgență și consemnează în foaia de 

observație evoluția bolnavilor internați și medicația de urgență pe care a administrat-o;  

10. Acordă asistența medicală de urgență bolnavilor care nu necesita internarea;  

11. Asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvați în spitalul respectiv, 

dupa acordarea primului ajutor;  

12. Anunță cazurile de implicații medico-legale, medicului șef de secție sau managerului 

Spitalului după caz; de asemenea anunță și alte organe în cazul în care prevederile legale impun 

aceasta;  

13. Confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observație și dă dispoziții de 

transportare a cadavrului la morgă după doua ore de la deces, aplicând prevederile reglementării 

«"Modul de comunicare către aparținători a degradării stării pacientului şi accesul 

aparţinătorilor la pacientul aflat în stare terminală. Comunicarea către aparţinători în situațiile 

de deces al pacientului, inclusiv a informațiilor referitoare la etapele care trebuie parcurse după 

decesul pacientului"», din prezentul Regulament.;  

14. Asistă , prin sondaj, la distribuirea alimentelor, alături de personalul desemnat; 

 15. Efectuează controlul calitatii hranei (organoleptic, cantitativ și calitativ), refuză 

alimentele alterate și sesizează aceasta conducerii unității;  

16. Sesizează conducerii spitalului orice deficiențe în asigurarea calității hranei și procesul de 

distribuție a alimentelor de la magazia unității;  

17. Verifică modul de servire a mesei de seară la bolnavi facând cunoscute, conducerii 

Spitalului sau șefilor de secție respectivi problemele apărute;  

18. Controlează calitatea mincărurilor pregătite înainte de servirea mesei de dimineață, prînz, 

cină;  

19. Refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând observațiile în 

condica de la blocul alimentar, aplicând după caz, prevederile din prezentul Regulament de 

Organizare și Funcționare; verifică reținerea probelor de alimente; 

 20. Anunță prin toate mijloacele posibile conducerea Spitalului și autoritățile competente în 

caz de incendiu sau alte calamități ivite în timpul gărzii și ia măsuri imediate de intervenție și prim 

ajutor cu mijloacele disponibile;  

21. Urmăreste disciplina și comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită dacă acestea sunt 

aprobate de conducerea spitalului și seful de secție și ia măsurile necesare;  
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22. Întocmește la terminarea serviciului raportul de gardă în condica destinată acestui scop, 

consemnând activitatea din secție pe timpul gărzii, măsurile luate, deficiențele constatate și orice 

observații necesare;  

23. Prezintă raportul de gardă;  

24. Răspunde de aplicarea măsurilor de igienă și antiepidemice pentru prevenirea și controlul 

infecțiilor nozocomiale în timpul gărzii;  

25. Controlează igiena bolnavilor și însoțitorilor precum și starea de curățenie, ventilația, 

căldura saloanelor, grupurile sanitare, etc, și dispune măsurile de remediere a lipsurilor constatate; 

26. Controlează comportamentul igienic și respectarea tehnicilor aseptice de către personalul 

din subordine pe toată durata gărzii și propune măsuri disciplinare;  

27. Anunță imediat pe medicul șef de secție, sau după caz pe managerul spitalului despre 

deficiențele de igienă constatate în timpul gărzii și pe care nu le poate rezolva; 

28. Răspunde de corectitudinea completării F.O.C.G. în conformitate cu prevederile legale şi 

de întocmirea lunară a raportului de activitate al secţiei către Consiliul Medical; 

29. Medicul care asigură serviciul de gardă răspunde prompt la solicitările medicilor din 

C.P.U. și celelalte secții ale Spitalului în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se 

consideră necesar, în termen de maxim 10 minute de la solicitare pentru pacienții aflați în stare 

critică (cu excepția cazului în care medicul este implicat intr-o altă urgență în secție sau blocul 

operator) sau de 60 minute de la solicitare în cazul pacienților stabili; 

Secțiunea a IV – a Atribuțiile specifice medicului coordonator al serviciului de gardă / 

Atribuțiile și responsabilitățile medicilor specialiști cu privier la: consulturile 

interdisciplinare, pacienții transferați în ATI / Alte activități și atribuții ale personalului 

medical 

Subsecțiunea 1. Atribuțiile specifice medicului coordonator al serviciului de gardă 

Art.178. Asigurarea serviciului de garda în cadrul spitalului. 

(1) În  cadrul  Spitalului Municipal Adjud funcționează  2 linii de  gardă, având următorul program 

de lucru: 

a) o linie de gardă pentru specialitatea medicină generală: între orele 14ºº – 8ºº; 

b) o linie de gardă pentru specialitatea chirurgie : între orele 14ºº – 8ºº. 

(2) Garda pe Spital este condusă de medicul de gardă coordonator, stabilit de conducerea Spitalului 

pentru fiecare zi de gardă din lună, din rândul medicilor angajați ai Spitalului care sunt incluși în 

linia de gardă, de regulă coordonatorul echipei de gardă este medicul cu cel mai mare grad 

profesional în specialitatea chirurgie generală. Medicul coordonator al serviciului de gardă 

reprezintă directorul medical pe perioada serviciului de gardă, coordonând și răspunzând de 

activitatea celorlalți medici de gardă, componenți ai echipei de gardă; 

(3) Atribuțiile medicului coordonator al serviciului de gardă: 
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1) Controlează la intrarea în gardă prezența personalului medico-sanitar la serviciu, existența 

mijloacelor necesare asigurării asistentei medicale curente și de urgență, precum și predarea 

serviciului de cadrele medii și auxiliare care lucrează în ture și consemnează toate acestea în 

raportul de gardă; 

2) Indică și supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii; 

3) Răspunde de buna funcționare a spitalului pe perioada serviciului de gardă și de aplicarea 

dispozițiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al spitalului, precum și de 

dispozițiiIe date de către managerul spitalului; 

4) Controleaza la intrarea în gardă prezența cadrelor medicale de gardă, starea psihofizică, 

aspectul lor fizic, vestimentar; 

5) Coordoneaza întreaga echipă de medici de gardă în caz de incendiu sau alte calamități ivite 

în timpul gărzii și ia măsuri imediate de intervenție și de prim ajutor, cu mojloacele disponibile; 

anunță în cel mai scurt timp managerul spitalului și directorul medical; 

6) Comunică managerului spitalului, directorului medical actele de indisciplină ale salariaților 

constatate în perioada de coordonare a gărzii; 

7) Comunică conducerii, secției/compartimentului, actele de indisciplină ale pacienților , în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

8) Controlează calitatea hranei pregătite înainte de servitul mesei din punct de vedere 

organoleptic, cantitativ și calitativ, refuză servitul felurilor de mâncare necorespunzătoare, după 

caz, aplică prevederile art. 254 pct. 5. din prezentul Regulament, consemnând observaţiile în 

condica de observație existentă la blocul alimentar, verifică reţinerea probelor de alimente; 

9) Răspunde de activitatea medicală de urgență a întregului spital și soluționează toate 

problemele ivite, în colaborare cu medicii din C.P.U.; 

Subsecțiunea 2. Atribuţiile medicului de specialitate solicitat pentru consulturi 

interdisciplinare 

Art.179. Medicul de specialitate solicitat pentru consulturi interdisciplinare. 

(1) Este obligat să răspundă solicitării pentru consult interdisciplinar în cel mai scurt timp posibil 

şi să consemneze consultul şi recomandările în foaia de observaţie clinică. În cazul unor divergenţe 

de opinii, se efectuează un consult la care participă medicii şefi / coordonatori de la ambele sectii 

/compartimente, sau după caz directorul medical, care vor hotărî de comun acord conduita 

terapeutică adecvată, respectând procedura operaţională privind consultul interdisciplinar. 

Subsecțiunea 3. Obligațiile medicilor de alte specialități care au transferat pacienți în 

Compartimentul ATI 

Art.180. Obligațiile medicilor. 

Medicii de alte specialități care au transferat pacienți în compartiment ATI sunt obligați să 

răspundă ori de câte ori este nevoie solicitărilor medicului curant și/sau de gardă de a vizita 

pacienții respectivi. 
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Subsecțiunea 4. Atribuțiile asistenților din secțiile Spitalului/Compartimente care 

administrează sângele total sau componentele sanguine 

Art.181. Atribuții principale. 

(1) Au în principal următoarele atribuții: 

a) iau cunoștință de indicația de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor; 

b) recoltează eșantioanele pretransfuzionale, completează și semnează formularul "cerere de 

sânge" pentru unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea efectuării probelor 

pretransfuzionale; 

c) efectueaza controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului; 

d) efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă și supraveghează pacientul pe toată durata 

administrării și în urmatoarele ore; 

e) înregistrează în foaia de observație rezultatele controlului ultim pretransfuzional și toate 

informațiile relevante privind procedura efectuată; 

f) în caz de reacții transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgență și solicită 

sprijinul medicului prescriptor sau de gardă; 

g) returnează unității de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau componente 

sanguine transfuzate, precum și unitațile netransfuzate. 

Subsecțiunea 5. Medicul primar de specialitate din secțiile cu profil chirurgical 

Art.182. Alte responsabilități și atribuții. 

(1) Medicul primar de specialitate din secțiile cu profil chirurgical, are în afara sarcinilor prevăzute 

la art.170 din prezentul Regulament, următoarele obligații : 

1. Se îngrijeşte de obţinerea consimţământului / a acordului informat din partea pacientului / 

aparţinătorului, după caz, atunci când introduce în tratamentul pacientului o nouă procedură 

specifică pentru care se necesită consimţământ şi pentru care pacientul nu şi l-a exprimat iniţial la 

internare; în acest context, oferă informaţii suplimentare la cererea pacientului / aparţinătorului, 

cu scopul de a clarifica conţinutul formularului de acord informat pe care pacientul îl va semna; 

(2) Atribuţiile medicului primar/specialist chirurg în conformitate cu prevederile Ordinului M.S 

nr. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia 

semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 
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e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul șef de secție şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, 

alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

(3) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

1. Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

2. Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă;  

3. Alocă cel puţin o oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de 

management al calităţii ( SMC); 

4. Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

CAPITOLUL IV – Competențele și activitățile desfășurate de personalul medical și 

auxiliar 

Secțiunea I - Asistentul medical din secţiile/compartimentele cu paturi  

Art.183. Atribuțiile și sarcinile asistentului medical generalist. 

(1) Are atribuţii ce decurg din competenţele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare a 

parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscut de lege. 

(2) În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat. 

(3) În secţiile/compartimetele cu paturi lucrează asistenţi medicali din următoarele specialităţi: 

asistent medical de pediatrie, asistent medical de obstetrică-ginecologie, asistent medical 

generalist, asistent medical neonatologie, asistent medical îngrijiri paliative. 

(4) Sarcini generale: 

1) îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului; 

2) respectă Regulamentul de ordine interioară;  

3) preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 

personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon; 

4) acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 

5) participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 
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6) prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia 

de la internare şi pe tot parcursul internării, observă simptomele şi starea pacientului, le 

înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul; 

7) întocmeşte și implementează fără discriminare planul de îngrijire pentru pacienţii internaţi, iar 

în acest sens are următoarele responsabilităţi: 

a) identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării; 

b) asigură şi participă la îngrijiri generale pentru toaletă, schimbarea poziţiei în pat, dezbrăcarea 

şi îmbrăcarea, servirea la pat, schimbarea lenjeriei ori de cate ori este nevoie; 

c) monitorizarea, consemnarea şi raportarea valorilor funcţiilor vitale, vegetative ale pacientului 

(temperatura, puls, TA, respiraţie, diureza, scaun, vărsături, expectoraţie, greutate corporală, talie) 

în foaia de temperatură.; 

d) supravegherea comportamentului pacientului; 

e) participarea la vizita și contravizita medicală şi notează recomandările făcute de către medic 

în caietul de vizită al secţiei / compartimentului cu privire la îngrijiri medicale; 

f) informarea medicului curant /medic de gardă despre modificarea stării pacientului ori de câte 

ori este nevoie; 

g) monitorizarea, consemnarea şi raportarea către medicul curant/de gardă, a apariţiei de 

manifestări patologice, reacţii secundare ale substanţei medicamentoase administrate; 

h) pregăteşte pacientul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi 

tratament; 

i) pregăteşte pacientul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii 

chirurgicale, organizează transportul pacientului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe 

timpul transportului; 

j) recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului; 

k) răspunde de îngrijirea pacienţilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a 

toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 

fiziologice, schimbării poziţiei pacientului; 

l) observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, 

supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie;  

m) administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, 

conform prescripţiei medicale; 

8) pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor; 

9) asigură pregătirea preoperatorie a pacientului, în funcţie de tipul de secţie / compartiment unde 

ocupantul postului este încadrat; 

10) asigură îngrijirile postoperator, în funcţie de tipul de secţie / compartiment unde ocupantul 

postului este încadrat; 

11) semnalează medicului orice modificări depistate; 

12) participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru 

acordarea acestora, în funcţie de tipul de secţie / compartiment unde ocupantul postului este 

încadrat;  
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13) supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform Regulamentului de 

ordine interioară;  

14) efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 

raportului de tură; 

 15) pregăteşte pacientul pentru externare; 

 16) în caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul 

acestuia la locul stabilit de conducerea Spitalului;  

17) utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

 18) poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

19) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistentei medicale;  

20) respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;  

21) respectă şi apără drepturile pacientului;  

22) se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 

de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 

 23) răspunde de introducerea corectă a datelor în sistemul informatic , în limita nivelului de 

competență; 

24) verifică existenta benzii/semnului/brățării de identificare a pacientului. 

(5) Atributiile asistentei medicale responsabile de salon în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 1101/2016: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienților în vederea limitării infecțiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor și aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienților; 

c) menține igiena, conform politicilor Spitalului și practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul șef de secție în legătură cu apariția 

semnelor de infecție la unul dintre pacienții aflați în îngrijirea sa; 

e) inițiaza izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile și anunță 

imediat medicul curant și serviciul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței 

medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, 
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alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului curant existența elementelor sugestive de infecție asociată asistenței 

medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 

(6) Participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte; 

(7) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

1. participă la proiectarea , realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

(SMC);  

2. propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii;  

3. îndeplineşte prevederile din documentele SMC ;   

4. alocă cel puţin o oră pe săptămână pentru participare la activităţi de îmbunătăţire a 

serviciilor medicale; 

 5.răspunde pentru monitorizarea activităţii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale; 

6. participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă;  

7. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

Secțiunea a II – a Competențele asistenților / Activitatea personalului auxiliar 

Subsecțiunea 1. Competențele medicale ale asistentului 

Art.184. Competențele asistentului medical. 

(1) Stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire. 

(2) Efectuează următoarele tehnici: 

1. tratamente parenterale; 

2. transfuzii; 

3. puncții arterio-venoase; 

4. vitaminizări; imunizări; 

5. testări biologice; 

6. probe de compatibilitate; 

7. recoltează probe de laborator; 

8. sondaje și spălături intracavitare; 

9. pansamente și bandaje; 

10. tehnici de combatere a hipo și hipertermiei; 

11. clisme în scop terapeutic și evacuator; 
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12. intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor, (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibraţie, 

tapotări, frecţii,etc);  

13. oxigenoterapie; 

14. resuscitarea cardio-respiratorie; 

15. aspirația traheobronșica; 

16. instituie și urmăreste drenajul prin aspirație continuă; 

17. îngrijește bolnavul cu canula traheo-bronșică; 

18. băi medicamentoase, prișnițe și cataplasme; 

19. mobilizarea pacientului; 

20. măsurarea funcțiilor vitale; 

21. pregătirea pacientului pentru explorări funcționale; 

22. pregătirea pacientului pentru investigații specifice; 

23. îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, bucale, etc; 

24. prevenirea și combaterea escarelor; 

25. montează sonda vezicală iar la bărbați numai după ce sondajul inițial a fost efectuat de 

medic; 

26. calmarea și tratarea durerii; 

27. urmărește și calculează bilanțul hidric; 

28. supaveghează nou-născutul aflat în incubator; 

29. stimulează tactil nou-născutul, etc.; 

30. măsurători antropometrice; 

31. verifică și răspunde de existența benzii (brățara) de identificare a pacientului. 

 

Subsecțiunea 2. Atribuțiile și responsabilitățile infirmierei/infirmierului 

Art.185. Atribuțiile infirmierei/infirmierului. 

(1) Infirmiera se subordonează medicului şef, asistentului şef, medicului de gardă, asistentului de 

tură şi conducerii Spitalului. 

(2) Atribuțiile infirmierei din secțiile/compartimentele cu paturi: 

1. îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea 

asistentului medical din secţie;  

2. planifică activitatea de îngrijire a persoanei îngrijite corespunzător vârstei şi regimurilor 

recomandate cu respectarea normelor igienico-sanitare;  

3. estimează perioada de timp necesară derularii activităţilor în funcţie de starea şi evolutia 

persoanei îngrijite; 

 4. stabileşte corect necesarul de materiale pentru o activitate fluentă;  

5. efectuează igienizarea spaţiilor în care se află persoana îngrijită (camera şi dependinţe);  

6. camera persoanei îngrijite şi dependinţele sunt igienizate permanent pentru încadrarea în 

parametrii ecologici prevăzuţi de normele igienico-sanitare specifice;  

7. activitatea de igienizare şi curăţenie este efectuată conform normelor igienico-sanitare;  
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8. igienizarea camerei este efectuată periodic prin utilizarea materialelor de igienizare 

specifice;  

9. igienizarea circuitelor funcţionale este respectată cu stricteţe pentru prevenirea transmiterii 

infecţiilor;  

10. îndepărtarea rezidurilor şi resturilor menajere este efectuată cu conştiinciozitate, ori de 

câte ori este necesar;  

11. rezidurile şi resturile menajere sunt depozitate în locuri special amenajate;  

12. răspunde de curăţenia şi dezinfecţia sectorului repartizat;  

13. răspunde de utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a ustensilelor folosite ce le are personal 

în grijă, precum şi a celor ce se folosesc în comun şi le depozitează în condiţii de siguranţă; 

14. efectuează îngrijiri de igienă corporală a persoanei îngrijite;  

15. îngrijirile corporale sunt efectuate cu îndemanare conform tehnicilor specifice;  

16. baia totală/parţială este efectuată periodic cel puţin o dată pe săptămână sau ori de câte ori 

este necesar prin utilizarea produselor adecvate;  

17. îngrijirile corporale sunt acordate cu conştiinciozitate pentru evitarea infecţiilor şi a 

escarelor;  

18. îmbrăcarea /dezbrăcarea persoanei îngrijite este efectuată cu operativitate conform 

tehnicilor specific; 

19. menţine igiena lenjeriei persoanei îngrijite;  

20. lenjeria bolnavului este schimbată la un interval de 3 zile sau ori de câte ori este necesar 

prin aplicarea tehnicilor specifice; 

 21. efectuează schimbarea lenjeriei patului ocupat/neocupat ori de cate ori este nevoie; 

22. schimbarea lenjeriei este efectuată cu îndemânare pentru asigurarea confortului persoanei 

asistate;  

23. accesoriile patului sunt adaptate cu operativitate la necesităţiile imediate ale persoanei 

îngrijite;  

24. colectează şi transportă lenjeria şi rufele murdare;  

25. respectă modul de colectare şi ambalare a lenjeriei murdare în funcţie de gradul de risc 

conform codului de procedură/procedurii interne;  

26. lenjeria murdară se colectează şi ambalează la locul de producere, în aşa fel încât să fie 

mai puţin manipulată şi scuturată, în scopul prevenirii contaminării aerului, a personalului şi a 

pacienţilor ;  

27. controlează ca lenjeria pe care o colectează să nu conţină obiecte înţepătoare-tăietoare şi 

deşeuri de acest tip ; 
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28. depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe secţie/compartiment în spaţii în care 

pacienţii şi vizitatorii nu au acces;  

29. nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport până la momentul predării la 

spălătorie;  

30. asigură transportul lenjeriei la spălătorie;  

31. preia rufele curate de la spălătorie;  

32. lenjeria curată este transportată de la spălătorie la secţie în saci noi; 

 33.depozitarea lenjeriei curate pe secţie se face în spaţii speciale destinate şi amenajate, ferite 

de praf, umezeală şi vectori;  

34. depozitează şi manipulează corect, pe secţie, lenjeria cutată, respectând codurile de 

procedură privind igiena personală şi va purta echipamentul de protecţie adecvat; 

 35. ţine evidenţa la nivel de secţie a lenjeriei predate şi a celei ridicate de la spălătorie; 

36. transportă alimentele de la oficiu sau bloc alimentar la patul persoanei îngrijite respectând 

regulile de igienă;  

37. distribuirea alimentelor se face respectând dieta indicată;  

38. pregăteşte persoana îngrijită dependentă pentru alimentare şi hidratare prin aşezarea într-

o poziţie confortabilă pentru a putea fi hranită şi hidratată, corespunzător recomandărilor şi 

indicaţiilor specialiştilor;  

39. ajută persoana îngrijită ( cea care are nevoie) la satisfacerea nevoilor fiziologice;  

40. însoţeşte persoana îngrijită la toaletă în vederea satisfacerii nevoilor fiziologice;  

41. deserveşte persoana imobilizată cu urinare, bazinete, tăviţe renale, etc., conform tehnicilor 

specifice;  

42. efectuează mobilizarea conform tipului şi timpului stabilit de echipa medicală;  

43. comunică cu persoana îngrijită folosind forma de comunicare adecvată şi utilizând un 

limbaj specific; 

44. ajută la transportul persoanelor îngrijite utilizând accesoriile necesare transportului 

conform programului de îngrijiri;  

45. însoţeşte persoana îngrijită în vederea efectuării unor investigaţii; 

 46. pregăteşte persoana îngrijită în vederea transportului (îmbrăcăminte corespunzătoare);  

47. preia foaia de observaţie de la asistenta medicală, fişa ce va însoţi pacientul şi pe care o 

va preda la cabinetul de consultaţie , iar la finalizarea consultaţiei se va asigura de returnarea 

acesteia; 

48. transportarea persoanei îngrijite se face cu grijă, adecvat specificului acesteia; 
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49. aşteptarea finalizării investigaţiilor persoanei îngrijite se face cu corectitudine şi răbdare; 

50. după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi 

ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei; 

 51. respectă comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 

 52. să aibă permanent o ţinută corespunzatoare şi să poarte ecusonul; 

 53. execută alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical şi a medicului,conform 

pregătirii profesionale;  

54. respectă circuitele funcţionale (deşeuri, lenjerie, etc.);  

55. va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita 

în scris orice schimbare a graficului de prezenţă; 

 56. are obligaţia să predea şi să preia pacienţii la schimbarea de tură şi nu va părăsi locul de 

muncă până la venirea persoanei care urmează să intre în tură;  

57. dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara secţiei va avea grijă ca măcar una 

dintre infirmiere/îngrijitoare să rămînă pe secţie pentru activităţi specifice;  

58. participă la instruiri periodice efectuate de asistentul şef privind normele de igienă şi 

protecţia muncii;  

59. efectuează sub supravegherea asistentului medical igiena individuală a pacienţilor gravi; 

60. asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului din primire;  

61. primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în 

grijă; 

62. efectuează aerisirea periodică a încăperilor;  

63. execută orice alte sarcini de servici trasate de asistenta şefă şi medicul şef de secţie în 

limita competenţelor;  

64. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, posturi 

pentru care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu;  

65. respectă reglementările Ordinului M.S. nr. 1101/2016 privind prevenirea, controlul şi 

combaterea infecţiilor asociate asistenței medicale;  

66. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de asistentul şef şi medicul şef de secţie , conform 

pregătirii profesionale;  

67. respectă graficul de lucru întocmit lunar; 

 68. asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare; 

69. transportă pacienţii nedeplasabili cu căruciorul (targa) la investigaţii şi înapoi; 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

185 
 

70. goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical, pungile care colectează urina sau alte 

produse biologice, după ce s-a facut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în 

documentaţia pacientului;  

71. respectă Legea nr. 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Normele 

Metodologice de aplicare a legii HG. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

72. respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi Legea nr. 

481/2004 privind protecţia civilă, republicată în M.OF. nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările 

și completările ulterioare; 

73. respectă prevederile din Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale 

74. respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului; 

(3) Responsabilități aplicabile infirmierei din cadrul Spitalului privind : 

a) respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea nr. 46/2003; 

b) este interzisă scoaterea din cadrul unităţii a echipamentelor de protecţie sau a oricăror 

bunuri de inventar, alimente sub orice formă, materiale sau produse aparţinând unităţii fără bonuri 

de ieşire eliberate de cei în drept pentru cazurile ce justifică aceasta; 

c) participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte; 

d) participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă; 

e) îndeplineşte prevederile din documentele SMC ; 

f) nu este abilitată să dea detalii despre starea sănătăţii bolnavului; 

g) identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

Subsecțiunea 3. Atribuțiile și responsabilitățile îngrijitoarei 

Art.186. Îngrijitoarea 

(1) Îngrijitoarea de curăţenie se subordonează medicului şef, asistentului şef, medicului de gardă, 

asistentului de tură şi conducerii Spitalului. 

(2) Are în principal următoarele atribuții: 

1. Răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; 

2. Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

3. Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 

4. Efectuează zilnic în condiţii corespunzătoare curăţenia spaţiilor repartizate şi răspunde de 

starea de igienă a saloanelor, sălilor de tratament, coridoarelor, oficiilor, grupurilor sanitare 
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scărilor, uşilor, ferestrelor, conform graficelor de lucru şi orarelor de curăţenie stabilite fiind 

responsabil de calitatea acesteia; 

5. Efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare, ploştilor, 

urinarelor şi păstrarea lor corespunzătoare;  

6. Curăţă şi dezinfectează zilnic şi ori de câte ori este nevoie băile, WC-urile cu materiale şi 

ustensile folosite numai în aceste locuri;  

7. Transportă pe circuitul stabilit rezidurile solide din secţie la rampa de gunoi sau crematoriu, 

curăţă şi dezinfectează recipientele de transport;  

8. Efectuează aerisirea periodica a saloanelor; 

9. Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii şi 

dezinsecţie;  

10. Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe 

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

11. Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit pe care îl schimbă ori de căte ori 

este nevoie;  

12. Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie pe care le are personal 

în grijă, precum şi a celor care se folosesc în comun;  

13. Transportă cadavrele în încăperea destinată acestora şi ajută la dezbrăcarea, etichetarea lor 

pentru a putea fi trimise la morgă în condiţiile cerute, sub supravegherea asistentei medicale;  

14. Nu are dreptul să dea informaţii şi relaţii aparţinătorilor sau bolnavilor despre boala şi 

tratamentul acestora;  

15. Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical, pungile care colectează urina sau alte 

produse biologice, după ce s-a facut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în 

documentaţia pacientului;  

16. După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi 

ajută la transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea Spitalului; iar în cazul pacienților 

decedați din cauza virusului Covid-19, respectă prevederile Ordinului nr. 436/2020 pentru 

aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu 

noul coronavirus (SARS-CoV2), cu modificările aduse de Ordinul nr. 570/2020 privind 

modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului 

specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-

CoV2) ; 

17. Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o 

aduce curată, în containere speciale, cu respectarea circuitelor;  

18. Transportă gunoiul la rampa amenajată pentru colectarea gunoiului şi deşeurile rezultate 

din activitatea medicală la locul de colectare respectând prevederile legale privind gestionarea 

deşeurilor;  

19. Execută la indicaţia asistentului medical, curăţenia şi dezinfecţia zilnică a saloanelor şi a 

tuturor spaţiilor din secţie, precum şi a mobilierului din saloane şi din celelate spaţii ale clinicii; 

20. Pregateşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este 

necesar; 

21. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia şi întreţinerea cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi 

a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare;  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223811
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223812
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223812
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22. Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor 

pentru a se deplasa;  

23. Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat;  

24. Transportă alimentele de la bucătărie pe secţii, cu respectarea normelor igienico-sanitare; 

25. Distribuie alimentele aduse de la bucatarie către bolnavi, fie în sala de mese sau la nevoie 

la patul bolnavului;  

26. Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare; 

27. Respectă dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale; 

28. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de asistentul şef şi medicul şef de secţie , conform 

pregătirii profesionale;  

29. Respectă graficul de lucru întocmit lunar. 

(3)  Responsabilitățile privind efectuarea, întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei: 

1. respectă prevederile Ordinului MS nr. 1101/2016 privind infecţiile asociate asistenței medicale; 

2. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv: 

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;  

b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură. 

(4) Responsabilități aplicabile ingrijitoarei din cadrul Spitalului: 

1. Respectă Legea nr. 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Normele 

Metodologice de aplicare a legii HG. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile 

și completările ulterioare şi Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă – Republicată; 

3. Este interzisă scoaterea din cadrul Spitalului a echipamentelor de protecţie sau a oricăror 

bunuri de inventar, alimente sub orice formă, materile sau produse aparţinând Spitalului fără 

bonuri de ieşire eliberate de cei în drept pentru cazurile ce justifică aceasta; 

4. Nu este abilitată să dea detalii despre starea sănătăţii bolnavului. 

(5) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

1. participă la proiectarea , realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii ( SMC); 

2. îndeplineşte prevederile din documentele SMC ;  

3. participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă; 

 4. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 
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Subsecțiunea 4. Atribuțiile și responsabilitățile brancardierului 

Art.187. Brancardierul. 

(1) Brancardierul se subordonează medicului şef, asistentului şef, medicului de gardă, asistentului 

de tură şi conducerii Spitalului. 

(2) Are în principal următoarele atribuţii: 

1.  îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a unui 

medic curant; 

2. se ocupă de transportul pacienţilor spre secţiile Spitalului; 

3. ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor şi transportul bolnavilor în incinta 

camerei de gardă ; 

4. face dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior; 

5. nu are dreptul să dea informaţii privind pacientul sau decedatul; 

6. poartă echipamentul prevăzut de Regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de 

câte ori va fi nevoie;  

7. participă la instruirile periodice efectuate de asistentul coordonator privind normele de igienă 

şi protecţia muncii ; 

8. respectă reglementările privind prevenirea controlul şi combaterea infecţiilor asociate 

asistenței medicale; 

9. respectă circuitele funcţionale; 

10. răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de respectarea normelor de protecţia muncii, de 

etică şi deontologie ; 

11. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

12. la transportul cadavrelor va folosi obligatoriu un alt echipament special de protecţie (un halat 

de protecţie, mănuşi de cauciuc, mască, etc.) , în cazul pacienților diagnosticați cu Covid 19 , 

respectă procedura privind «Managementul în caz caz de deces al pacienților infectați cu noul 

coronavirus (SARS-COV2) Cod: PO-210-27» și Ordinul nr. 436/2020 pentru 

aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu 

noul coronavirus (SARS-CoV2), cu modificările aduse de ordin nr. 570/2020 ; 

13. respectă prevederile Ordinului MSF nr. 1101/2016 privind infecţiile asociate asistenței 

medicale; 

14.respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223812
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conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv: 

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură; b) asigură transportul deşeurilor pe 

circuitul stabilit de codul de procedură; 

15. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice 

în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

16. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform Legii 

nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

şi altor prevederi legale în vigoare;; 

17.respectarea dreptului pacientului la tratament şi îngrijiri medicale; 

18. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de asistentul şef şi medicul şef de secţie, conform pregătirii 

profesionale; 

19. respectă graficul de lucru întocmit lunar. 

(3) Responsabilităţi generale ale brancardierului: 

1. respectă normele de protecţia muncii , PSI şi protecţia mediului ; 

2. respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate; 

3. responsabilitate privind efectuarea întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei ; 

4. responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare; 

5. responsabilitate în planificarea şi realizarea activităţii proprii; 

6. respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum 

şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea nr. 46/2003; 

7. este interzisă scoaterea din cadrul Spitalului a echipamentelor de protecţie sau a oricăror bunuri 

de inventar, alimente sub orice formă, materiale sau produse aparţinând unităţii fără bonuri de 

ieşire eliberate de cei în drept pentru cazurile ce justifică aceasta. 

(4) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

1. participă la proiectarea , realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii (SMC); 

2. îndeplineşte prevederile din documentele SMC ; 

3. participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă; 

4. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 
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Secțiunea a III – a Atribuțiile și activitățile asistentei sociale din cadrul Spitalului 

Art.188. Sarcinile și activitățile asistentei sociale. 

(1) Asistenta socială are în principal următoarele atribuții:   

1. Întreprinde acţiuni pentru reducerea numărului de abandonuri în rândul vârstnicilor sau 

copiilor; 

2. Întreprinde acţiuni pentru reducerea abuzurilor asupra copiilor, femeilor, vârstnicilor, etc.; 

3. Depistează cazurile sociale: familii numeroase, gravide, mame singure, copii abandonaţi, 

vârstnici singuri, persoane din alte grupuri de risc și ia măsuri pentru instituţionalizarea acestora 

în centre specializate;  

4. Pregăteşte familia pentru primirea nou născutului, discută despre importanța declarării 

acestuia, obţinerea actelor de identitate etc. ;  

5. Identifică mamele/familiile care prezintă potenţiale riscuri de abandon în spital a nou 

născutului, copiilor ;  

6. Verifică imediat declaraţiile date de mama în cazul în care aceasta nu posedă act de 

identitate la internare sau există suspiciuni privind autenticitatea celui prezentat ; 

 7. Ajută mamele care nu au acte de identitate să intre în legalitate ;  

8. Informează mamele/familiile asupra drepturilor și obligaţiilor pe care le au față de copii ;  

9. Colaborează cu asistenţii sociali din teritoriu și participă la investigaţiile efectuate în teren 

pentru identificarea mamelor/familiilor care și-au abandonat copii în instituţii spitaliceşti sau alte 

instituţii ;  

10. Colaborează cu autorităţile pentru obţinerea actelor de identitate pentru copii 

abandonaţi/părăsiţi ;  

11. Ajută familiile în obţinerea drepturilor ce le revin, obţinerea actelor de identitate;  

12. Colaborează cu autorităţile pentru declararea deceselor în cazul copiilor 

abandonat/părăsiţi; 

13. Facilitează internarea mamelor cu probleme sociale în centrele de ocrotire maternale ; 

 14. Facilitează internarea în centre pentru minori sau centre de ocrotire a copiilor abandonaţi 

în spital ;  

15. Colaborează la realizarea investigaţiilor în vederea integrării copilului în propria familie 

sau după caz în plasament în altă familie;  

16. Colaborează cu familiile pentru realizarea activităţilor ce se impun în vedere acţiunilor de 

încredinţare sau plasament;  
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17. Păstrează și actualizează în permanență evidența copiilor abandonaţi în compartimentul 

de nou născuţi, în secţia de pediatrie, femei gravide cu probleme deosebite, persoane cu handicap, 

vârstnici singuri etc.;  

18. Colaborează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu alte servicii guvernamentale în 

vederea transferării copiilor cu spitalizări prelungite;  

19. Întocmeşte documentaţia necesară, anchete sociale etc. pentru internarea vârstnicilor, a 

femeilor cu probleme sociale deosebite etc. în instituţii de ocrotire, cămine spital, instituţii pentru 

vârstnici;  

20. Sprijină indivizii sau familiile cu probleme sociale deosebite pentru obţinerea unor 

ajutoare băneşti, materiale, sociale, pensii etc;  

21. Efectuează investigaţiile necesare în cazuri de abandon pentru identificarea aparţinătorilor 

persoanelor abandonate și pregăteşte reintegrarea acestora în propria familie sau instituţii de 

ocrotire;  

22. Participă la luarea deciziilor privind încadrarea pe grupe de probleme a persoanelor care 

necesită protecţie socială și la stabilirea modului de soluţionare a problemelor identificate;  

23. Informează pe cei în cauză sau aparţinătorii acestora asupra drepturilor de care beneficiază 

conform legislaţiei în vigoare precum și asupra unităţilor de ocrotire socială existente;  

24. Organizează și participă la evaluarea rezultatelor programelor de protecţie socială și 

comunică autorităţilor și instituţiilor implicate rezultatele obţinute; 

25. Identifică cazurile care necesită asistență socială și consiliere în cadrul C.P.U., indiferent 

de natura lor; 

26. Intocmește proiectele de intervenție pentru fiecare caz social; 

(2) Își exercită profesia de asistent medico-social sau de asistent social în mod responsabil și 

conform pregatirii profesionale. 

(3) Responsabilităţi generale ale asistentei sociale: 

1. Respectă Legea nr. 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Normele Metodologice 

de aplicare a legii H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile și 

completările ulterioare şi Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă – Republicată; 

3. Responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare; 

4. Responsabilitate în planificarea şi realizarea activităţii proprii; 

5. Respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum 

şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea nr. 46/2003; 

6. Este interzisă scoaterea din cadrul Spitalului a echipamentelor de protecţie sau a oricăror bunuri 
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de inventar, alimente sub orice formă, materiale sau produse aparţinând unităţii fără bonuri de 

ieşire 

eliberate de cei în drept pentru cazurile ce justifică aceasta; 

7. Respectă Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Nu este abilitată să dea detalii despre starea sănătăţii bolnavului. 

(4) Responsabilităţile asistentei sociale privind sistemul de management al calităţii, sunt 

următoarele: 

a. Participă la proiectarea , realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al 

calităţii ( SMC), întocmește și elaborează sub coordonarea șefului managementului calității, 

procedurile specific activității; 

b. Îndeplineşte prevederile din documentele SMC ; 

c. Participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management 

şi a obiectivelor specifice locului de muncă; 

TITLUL II – ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE STRUCTURILE MEDICALE / 

COMPETENȚELE MEDICALE 

CAPITOLUL I - Compartimentul Anestezie şi Terapie Intensivă 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.189. Prevederi generale. 

(1) Compartimentul Anestezie şi Terapie Intensivă, este organizat în conformitate cu Ordinul M.S. 

nr. 1500/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Conform structurii organizatorice aprobată, la nivelul Spitalului Municipal Adjud există un 

comartiment de anestezie și terapie intensivă , avănd aprobat un nr. de 10 paturi. 

(3) Prin sintagma anestezie şi terapie intensivă, denumită în continuare A.T.I., se înţelege 

specialitatea medicală care asigură: 

a) condiţiile necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie şi 

terapia durerii, alte proceduri diagnostice şi/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice şi tehnice 

specifice; 

b) suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor şi/sau 

leziunilor acute de organ care ameninţă viaţa.  

(4)  Activitatea de anestezie şi terapie intensivă este desfăşurată de o echipă medicală complexă, 

formată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar şi alte categorii de personal pregătit şi 

autorizat, conform reglementărilor în vigoare. 

(5) Compartimentul A.T.I. este condus de către un medic coordonator, ajutat de o asistentă 

medicală şefă din personalul mediu existent. 
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Secțiunea a II – a Activitatea Compartimentului A.T.I. , respectarea cerințelor / Atribuții  

Subsecțiunea 1. Activitatea Compartimentului A.T.I. , respectarea cerințelor 

Art.190. Activitatea în A.T.I. 

(1) Activitatea A.T.I. se poate desfășura în : 

1. În spital:  

a) în blocul operator: în sala de operaţie şi în sala de preanestezie; 

b) în afara sălii de operaţie; 

c) în componenţa cu paturi a Compartimentului A.T.I. situată într-un amplasament definit şi 

destinat exclusiv acestei activităţi. 

2. Activitatea de A.T.I. în afara sălii de operaţie se referă la asigurarea condiţiilor necesare 

desfăşurării unor manevre diagnostice şi/sau terapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie şi 

care se desfăşoară în:  

− laboratorul de radiologie şi imagistică medicală (unitatea de tomografie computerizată, 

etc.) 

− laboratoare/compartimente de explorări funcţionale (cardiorespiratorii, a funcţiilor 

digestive); 

− alte structuri în care se justifică (de exemplu C.P.U). 

Art.191. Cerințe minime obligatorii. 

(1) Activitatea în cadrul Compartimentului A.T.I. trebuie să respecte cel puţin următoarele cerinţe: 

a. Evaluarea personalizată a fiecărui pacient în parte de către echipa de medici şi asistenţi, atât 

la admisia, cât şi la externarea din secţie;  

b. La prezentarea în compartiment pacientul să fie însoţit de toate documentele medicale (foaie 

de observaţie unică, analize, radiografii, etc.);  

c. Rudele pacientului şi medicul curant să fie imediat informaţi în legătură cu transferul 

pacientului;  

d. Afişarea la loc vizibil a listei echipei de gardă la nivelul compartimentului, precum şi a 

Spitalului;  

e. Întocmirea şi completarea la zi a unei fişe de întreţinere pentru fiecare aparat, pe care sunt 

înregistrate data reparaţiei şi a controlului tehnic;  

f. Existenţa unui spaţiu distinct, propriu, pentru depozitarea medicamentelor şi materialelor 

necesare asigurării activităţii de urgenţă specifică. Medicamentele cu regim de stupefiante să fie 

păstrate în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile legale; 

g. Compartimentul A.T.I trebuie să dispună de mijloace adecvate pentru transportul 

intraspitalicesc al pacienţilor critici în condiţii de maximă securitate: (brancard special dotat cu 
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butelie de oxigen, ventilator de transport, monitor de transport, suport pentru perfuzii/seringi 

automate şi pompe de perfuzie. 

Subsecțiunea 2. Desfășurarea activității  

Art.192. Desfășurarea activității în ATI , internarea. 

(1) Admisia/Internarea bolnavilor se face la propunerea medicilor de altă specialitate (sau ai 

compartimentului ATI), cu acordul şefului compartimentului anestezie şi terapie intensivă ori, 

după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia sau al medicului de gardă din compartiment A.T.I. 

(2) Transferarea în aceast compartiment a unui bolnav grav din spital, se face la propunerea 

medicului care are în îngrijire acest bolnav cu acordul şefului compartimentului de A.T.I. 

(3) Decizia de internare/admisie în TI6 se bazează pe criteriile de prioritate, diagnostic şi pe 

parametrii obiectivi (Anexa nr. 2 din Ordinul 1500/2009, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din 

unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare.). 

(4) Internarea/admisia pacienţilor internaţi, pe paturile destinate pentru terapia acută 

monospecialitate din secţiile de profilul respectiv, în secţiile/compartimentele A.T.I, se face atunci 

când pacientul necesită mai mult decât terapia specializată a suferinţei acute a unui organ şi se 

impune: fie monitorizarea invazivă cu scop terapeutic complex, fie protezarea unei funcţii vitale 

(suport ventilator avansat), fie suferinţa a devenit pluriorganică şi pune în pericol imediat viaţa 

pacientului. Transferul se face, după caz, cu acordul medicului de salon A.T.I, al medicului şef de 

scompartiment ATI/înlocuitorului de drept sau al medicului de gardă A.T.I. 

(5) Pacienţii cu disfuncţii vitale sunt internaţi/admişi cât mai rapid posibil în terapie intensivă 

pentru a beneficia la maximum de posibilităţile speciale ale compartimentului. În aceste condiţii, 

pacientul poate fi internat direct în terapie intensivă (C.P.U.) sau transferat din orice secţie a 

Spitalului la solicitarea medicului curant sau a şefului secţiei respective. 

(6) În situaţiile de internare/admisie, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de directorul 

medical al unităţii sau, în absenţa acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia şi este necesară 

informarea comisiei de etică a Spitalului. 

(7) Nu pot fi internaţi în compartimentul A.T.I. pacienţii care declară în scris că nu doresc aceasta. 

(8) Nu pot fi utilizate pentru decizia de internare/admisie în TI scorurile de severitate (de exemplu: 

APACHE sau SAPS) care estimează mortalitatea intraspitalicească a unor grupuri de pacienţi. 

(9) Consultaţia preanestezică este efectuată de medicul anestezist și este obligatorie. 

(10) Medicul chirurg şi medicul anestezist vor consemna în foaia de observaţie sau fişa de 

anestezie riscul operator şi anestezic al cazului pe care îl rezolvă împreună. 

(11)  Investigarea bolnavului şi terapia preoperatorie, va fi asigurată de către secţia din care provine 

bolnavul. 

 
6 Terapie intensivă 
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(12) Tipul de anestezie va fi stabilit în comun de medicul de anestezie-terapie intensivă cu medicul 

chirurg, ţinând cont de rezultatul tututor investigaţiilor clinice şi de laborator. 

(13) Completarea fişei de anestezie se face de către medicul anestezist, pentru toate anesteziile 

efectuate de către acesta. 

(14) Terapia de reanimare intra-operatorie este asigurată de către medicul de A.T.I. care 

administrează anestezia. 

(15) Terapia post operatorie, este asigurată de către secţia în care este spitalizat bolnavul. 

(16) După aplicarea tratamentului intensiv, bolnavul este transferat în secţia/compartimentul de 

unde a provenit, la propunerea şi cu acordul medicului curant. 

(17) Bolnavii transferaţi din secţii ale Spitalului, vor fi însoţiţi de foaia de observaţie, ţinută la zi, 

care va fi returnată secţiei de provenienţă odată cu bolnavul, fişa de anestezie rămâne la fişierul 

compartimentului A.T.I. 

(18) Medicii de alte profile care au transferat sau internat bolnavul în compartimentul A.T.I. sunt 

obligaţi să facă zilnic şi ori de câte ori este nevoie vizita acestor bolnavi stabilind împreună şi de 

comun acord cu medicul de A.T.I. conduita terapeutică. 

(19) Organizarea activitatii în saloanele de terapie intensivă se face sub îndrumarea medicului şef 

de compartiment A.T.I. 

(20) Medicul de A.T.I. răspunde în comun cu medicii de alte specialităţi, care au transferat bolnavii 

în compartimentul de anestezie, de indicaţiile terapeutice făcute de fiecare în domeniul propriei 

specialităţii. 

(21) Urmărirea aplicării terapiei, aparţine personalului medico-sanitar din secţia în care este 

internat bolnavul. 

(22) Activitatea de transfuzie şi de recuperare a sângelui consumat, se desfăşoară în cadrul Unitatii 

de Transfuzie din spital în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de Ministerul 

Sănătății. 

Art.193. Transferul/Externarea din Compartimentul A.T.I. 

(1) Transferul/Externarea din Compartimentul ATI se efectuează , după cum urmează: 

1. transferul/externarea din compartimentul ATI al/a pacientului care nu mai necesită terapie 

de specialitate ATI în orice altă secţie se face la propunerea medicului ATI curant, cu acordul 

şefului de compartiment ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului 

de gardă din compartiment ATI, după anunţarea prealabilă a medicului curant din secţia din care 

provine pacientul, cu acordul şefului secţiei respective sau, după caz, al înlocuitorului de drept al 

acestuia ori al medicului de gardă din secţia respectivă; 

2. decizia de transfer/externare din compartimentul ATI (TI şi TIIP) se bazează pe criteriile 

cuprinse în anexa nr. 8 la Regulamentul din 24 noiembrie 2009 de organizare și funcționare a 

secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin 

Ordinul nr. 1.500 din 24 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare; 
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3. în situaţiile de transfer/externare, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de 

directorul medical al unităţii sau, în absenţa acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia şi 

este necesară informarea comisiei de etică a Spitalului; 

4. pentru eficientizarea calităţii îngrijirii medicale şi optimizarea cheltuielii resurselor, fiecare 

secţie/compartiment ATI are obligaţia să îşi evalueze de cel puţin două ori pe an performanţele şi 

să prezinte datele respective consiliului medical, administraţiei Spitalului şi Ministerului Sănătăţii 

- Direcţia generală sănătate publică, asistenţă medicală şi programe; 

Subsecțiunea 3. Atribuțiile personalului din Compartimentul A.T.I. 

Art.194. Medicul șef A.T.I. atribuții . 

(1) În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Ordinul nr. 1.500 din 24 noiembrie 2009 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de 

anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare, 

secția/compartimentul A.T.I. este condusă/s de către un medic șef de secție/compartiment, care are 

în principal următoarele atribuții: 

a) coordonează întreaga activitate a comp. din punct de vedere medical, administrativ și 

educațional; 

b) se implică direct în îngrijirea pacienților din secție/compartiment (în sala de operație și în 

compartimentul cu paturi); 

c) răspunde de elaborarea, adoptarea și actualizarea protocoalelor și procedurilor terapeutice 

specifice; 

d) coordonează activitatea de educație medicală continuă a personalului medical; 

e) răspunde de asigurarea calității actului medical; 

f) asigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii secției, 24 de ore pe 

zi 7 zile pe săptămână, pentru probleme medicale și/sau administrative; 

g) repartizează medicii compartimentului pe sectoare de activitate: săli de operație, săli de 

investigații, componenta cu paturi(TI, TIIP, SPA), circulație extracorporeală etc.; 

h) desemnează medici responsabili de un anumit sector de activitate al comp. (anestezie, 

terapie intensivă, terapie intermediară etc.), după caz; 

i) întocmește referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele 

medicale, aparatura necesară comp., precum și cu privire la întreținerea și repararea acestora; 

j) în secțiile clinice, răspunde și coordonează activitatea medicală din cadrul procesului de 

învățământ care se desfășoară la nivelul secției/compartimentului; 

k) propune calificativele anuale, premiile și salariile de merit pentru personalul din subordine; 

l) propune conducerii spitalului sancționarea administrativă a personalului din subordine; 

m) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din compartiment; 
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n) participă activ la activitatea din cadrul societății academice de profil: Societatea Româna 

de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI) la nivel național sau local și, eventual, în societățile 

academice de profil internaționale; 

o) participă la programele de educație medicală continuă în domeniul ATI (la nivel național 

și/sau internațional); 

p) participă activ la evaluarea utilizării adecvate a resurselor compartimentului ATI în spital. 

(2) Alte atribuții ale medicului șef de compartiment A.T.I. sunt prevăzute la art.106 din prezentul 

Regulament. 

Art.195. Alte responsabilități ale medicului șef A.T.I. 

(1) Medicul șef de compartiment A.T.I. are în completarea tribuțiilor prevăzute mai sus 

următoarele responsabilități: 

1. Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, respectiv: 

a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform 

planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate astenței medicale din unitatea 

sanitară;  

b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului. 

2. Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice 

în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

3. Respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform Legii 

nr. 46/2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

şi altor prevederi legale în vigoare; 

4. În cazul în care este necesar transferul de urgenţă al pacientului în alt spital, medicul de gardă 

este obligat să ia legatură cu medicul de gardă al spitalului respectiv, ocupându-se totodată atât de 

modul în care se face transportul cât şi de îngrijirile indispensabile (dacă este cazul) pentru ca 

pacientul să poată suporta transportul; 

5. Confirmă decesul consemnând în foaia de observaţie şi dă dispoziţie de transport a cadavrului 

la morgă, după 2 ore de la deces, aplicând după caz, prevederile reglementării : «"Modul de 

comunicare către aparținători a degradării stării pacientului şi accesul aparţinătorilor la 

pacientul aflat în stare terminală. Comunicarea către aparţinători în situațiile de deces al 

pacientului, inclusiv a informațiilor referitoare la etapele care trebuie parcurse după decesul 

pacientului"», din prezentul Regulament. 

6. Anunţă prin toate mijloacele posibile managerul Spitalului şi autorităţile competente, în caz de 

incendiu sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor 

cu mijloacele disponibile; 

7. Urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor, precum şi prezenţa ocazională a altor 

persoane străine în spital şi ia măsurile necesare; 
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8. Răspunde de întocmirea lunară a raportului de activitate al compartimentului către Consiliul 

Medical; 

(2) Atribuţii/responsabilități conform Ordinului M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor 

tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei:    

a) Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tipul celor utilizate pentru : 

− dezinfecţia igienica a mâinilor prin spălare; 

− dezinfecţia pielii intacte. 

b) Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru : 

− dezinfecţia suprafeţelor ; 

− dezinfecţia dispozitivelor medicale prin imersie. 

(3) Responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii: 

1.propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii; 

2.îndeplineşte prevederile din documentele SMC; 

3 .identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

4 .propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii; 

5.îndeplineşte prevederile din documentele SMC; 

6. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

7. cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

8.cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă; 

9. alocă cel puţin o oră pe saptămână pentru participare la activităţi de îmbunătăţire a serviciilor 

medicale; 

10. răspunde pentru monitorizarea activităţii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale. 

Art.196. Medicii specialiști/primari din Compartimentul A.T.I. 

(1) În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordinul nr. 1.500 din 24 noiembrie 2009 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de 

anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare, 

medicii specialiști/primari din secția/compartimentul ATI au în principal următoarele atribuții: 

a) asigură îngrijirea perioperatorie a pacienților chirurgicali (examen preanestezic și pregătirea 

preoperatorie specifică, administrarea anesteziei și terapia intensivă intraoperatorie, urmărirea 

postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de SRATI și adoptate de secție; 

b) completează fișa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii, 

inclusiv consumul de medicamente și materiale; 
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c) verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcționarea 

aparaturii trebuie semnalat în scris administrației spitalului; 

d) examinează pacienții din secț./comp. cu paturi ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin de 

două ori pe zi; 

e) la internarea sau transferul pacienților în secțiile/comp. ATI, medicul ATI de salon sau de 

gardă completează toate evidențele primare necesare, care conțin obligatoriu cel puțin: datele 

personale esențiale ale pacientului, diagnosticul principal și bolile asociate, motivul internării sau 

transferului în comp. ATI și consemnează starea prezentă. Foaia de observație clinică întocmită de 

secția care transferă pacientul în comp. ATI va rămâne în compartimentul ATI până la retransferul 

pacientului în secția de origine; 

f) consemnează în foaia de observație toate recomandările terapeutice necesare pacienților 

internați în compartiment; 

g) consemnează zilnic în foaia de observație: evoluția, medicația administrată, manevrele 

diagnostice și terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, 

precum și materialele consumabile folosite; 

h) solicită și consemnează în foaia de observație clinică efectuarea consulturilor 

interdisciplinare, ori de câte ori evoluția cazului o impune; 

i) au obligația să efectueze gărzi conform programării și normelor în vigoare; 

j) participă la formele de educație medicală continuă (la nivel local, național, internațional); 

k) participă activ la activitatea din cadrul societății academice de profil (SRATI). 

(2) În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Ordinul nr. 1.500/2009, medicii rezidenți 

ATI au competențe limitate, desfășurându-și activitatea în limita nivelului lor de pregătire. 

Art.197. Atribuțiile asistentei șefe din Compartimentul A.T.I. 

(1) Înconformitate cu art. 22 alin. (2) din Ordinul nr.1.500/2009 asistența-șefă a 

secției/compartimentului ATI se subordonează direct medicului șef de secție/compartiment, 

coordonează întreaga activitate a personalului implicat direct în îngrijirea pacienților și are în 

principal următoarele atribuții: 

a) răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienților de către personalul din subordine; 

b) răspunde de educația medicală continuă a personalului din subordine; 

c) participă la programele de educație medicală continuă; 

d) organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, 

fiziokinetoterapeuți/kinetoterapeuți etc.) și întocmește graficul pe ture, în vederea asigurării 

continuității asistenței medicale; 

e) verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine și întocmește 

lunar foaia colectivă de prezență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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f) supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul 

subordonat direct; 

g) coordonează activitatea de întreținere a aparaturii medicale și a echipamentelor informatice 

din dotare; 

h) coordonează și răspunde de activitatea de menținere a curățeniei, asepsiei și antisepsiei, 

precum și a dezinfecției și dezinsecției; 

i) propune medicului șef de secție/compartiment sancționarea administrativă a personalului 

din subordine; 

j) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, 

infirmiere, brancardieri etc. din secție/compartiment; 

k) răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

l) verifică și completează zilnic stocul obligatoriu de medicamente și materiale necesare 

desfășurării activității specifice secției/compartimentului. 

(2) Alte atribuții și responsabilități ale asistentei șefe A.T.I.: 

1. răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine şi de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta.  

2. răspunde de starea de curăţenie din compartiment, de respectarea normelor de igienă şi 

antiepidemice; 

 3. întocmeşte necesarul de materiale în vederea prevenirii infecţiilor asociate astenței 

medicale şi menţinerii stării de igienă;  

4. controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;  

5. controlează permanent curăţenia saloanelor şi grupurilor sanitare şi dezinfecţia în 

compartiment; 

 6. controlează igiena bolnavilor şi face educaţia sanitară a acestora;  

7. efectuează examenul organoleptic al alimentelor distribuite la bolnavi şi îndepărtează pe 

cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţă medicului şef de 

secţie/compartiment;  

8. răspunde de igiena alimentelor şi de modul de distribuire al acestora, de curăţenia veselei 

şi a ustensilelor;  

9. anunţă imediat şeful de secţie/compartiment şi directorul medical asupra deficienţelor în 

condiţiile de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.); 

10. controlează aplicarea măsurilor privind presterilizarea, dezinfecţia, curăţenia, izolarea 

bolnavilor, carantina secţiei/compartimentului, precum şi alte măsuri de prevenire a infecţiilor ce 

sunt în competenţa sa, sau a personalului din subordine; 
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 11. instruieşte şi controlează personalul din subordine privind pregătirea materialelor ce 

urmează a fi sterilizate, păstrarea materialelor sterile şi utilizarea lor în limitele termenului de 

valabilitate;  

12. supraveghează pregătirea materialelor pentru sterilizarea centralizată şi semnalează 

medicului şef de compartiment şi directorului medical defecţiunile pe care le constată la 

materialele şi obiectele primite de la staţia centrală de sterilizare;  

13. organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţiile periodice; 

14. instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea, autoîmbolnăvirilor şi 

urmăreşte aplicarea acestor măsuri;  

15. semnalează medicului şef de compartiment şi directorului medical cazurile de boli 

transmisibile pe care le observă în rândul personalului;  

16. instruieşte personalul din subordine asupra respectării programului de vizitare în vederea 

evitării aglomerări în saloane; 

17. instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate, urmăreşte ca personalul care 

transportă şi distribuie alimente să poarte echipament de protecţie al alimentelor; 

18. controlează şi instruieşte permanent personalul din subordine asupra ţinutei şi 

comportamentului igienic, cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune 

medicului şef de compartiment şi directorului medical măsuri disciplinare în cazuri de abateri; 

19. va stabili sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, pe care le poate 

modifica în conformitate cu legislaţia în vigoare informând şeful de secţie/compartiment; 

20. coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din 

subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţia muncii, precum şi a normelor 

etice şi deontologice; 

21. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, cât şi a Regulamentului 

intern de către personalul aflat în subordine; 

22. respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul şef de 

compartiment sau locţiitorul acestuia, de către personalul aflat în subordine; 

23. are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, 

secretului profesional şi un climat tipic faţă de pacient; 

24. coordonează, controlează şi asigură sarcinile personalului mediu în preluarea promptă a 

pacienţilor în compartiment şi monitorizează scriptic în registrul compartimentului; 

25. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor în vigoare; 

26. participă la raportul de gardă; 

27. controlează zilnic condica de prezenţă şi o contrasemnează; 
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28. asigură funcţionalitatea aparaturii medicale; 

29. asigură stocul de materiale tehnico-sanitare; 

30. va răspunde de aprovizionarea compartimentului cu instrumente, lenjerie şi alte materiale 

sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora, conform normelor; 

31. va realiza auto-inventarierea periodică a dotării secţiei conform normelor stabilite; 

32. va participa la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine; 

33. va evalua şi aprecia ori de câte ori este nevoie, individual şi global activitatea personalului 

din compartiment; 

34. va organiza împreună cu şeful compartimentului, testări profesionale periodice şi va 

acorda calificative anuale pe baza calităţii şi a rezultatelor obţinute la testare; 

35. va participa la selecţionarea asistenţilor medicali şi personalului auxiliar în vederea 

angajării în compartiment; 

36. propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor în 

vigoare; 

37. supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea 

respectării sarcinilor din fişa postului şi a prezentului Regulament; 

 38. va controla activitatea de educaţie, va analiza şi propune nevoile de perfecţionare pentru 

personalul din subordine şi le va comunica medicului șef compartiment şi directorului medical; 

39. va organiza instruirile practice ale întregului personal din subordine privind respectarea 

normelor de protecţia muncii; 

 40. va întocmi graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea 

acestora şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;  

41. aduce la cunoştinţă medicului şef de compartiment şi directorului medical de absenţa 

temporară a personalului în vederea suplinirii acestora potrivit reglementărilor în vigoare; 

42. coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea normelor de prevenire şi combatere a 

infecţiilor asociate astenței medicale; 

 43. în cazuri deosebite va propune spre aprobare împreună cu şeful de compartiment, ore 

suplimentare conform reglementărilor legale şi informează directorul medical; 

 44. va participa la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi va instrui personalul 

subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate; 

 45. va fi informat în permanenţă despre starea de indisponibilitate a personalului din 

subordine;  

46. controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi 

comportamentul personalului subordonat;  
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47. organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire în 

secţie/compartiment, asigură şi răspunde de calitatea acestora;  

48. coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din 

subordine în cele două ture;  

49. controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/desfăşurată de asistenţii 

medicali;  

50. informează medicul şef de compartiment şi după caz directorul medical despre 

evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor;  

51. răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor, foaia de masă va fi predată 

zilnic, în timp util;  

52. răspunde de corectitudinea datelor trecute în foaia de mişcare zilnică a bolnavilor şi de 

modul de raportare;  

53. răspunde de întocmirea şi raportarea la timp a situaţilor lunare, trimestriale şi anuale cerute 

de forurile superioare; 

 54. participă la vizita efectuată de medicul şef de secţie/compartiment; 

 55. în cazul constatării unor acte de indisciplină la personal, în cadrul secţiei, decide asupra 

modului de rezolvare şi/sau sancţionare şi informează medicul şef de secţie/compartimet şi 

conducerea Spitalului; 

 56. răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare;  

(3) Atribuțiile în privința normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi 

medicale, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, sunt următoarele: 

a) răspunde de aplicarea codului de procedură/procedurii interne;  

b) prezintă medicului şef de secţie/compartiment sau coordonator planificarea necesarului de 

materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 

 c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale . 

(4) Atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S. nr. 1101/ 2016, privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare 

respectiv: 

a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de aplicarea acestora; 

b) răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul 

compartimentului; 
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c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor 

de tehnică aseptică de către acesta; 

d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din compartiment; 

e) răspunde de starea de curăţenie din secţie/compartiment;  

f) transmite biroului achiziții publice, contractare necesarul de materiale de curăţenie, 

consumabile, dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

g) controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

h) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi sterilizării 

împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

i) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică 

folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de 

izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare; 

j) anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor 

în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate; 

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 

aplicarea acestor măsuri; 

m) semnalează medicului şef de secţie/compartiment cazurile de boli transmisibile pe care le 

suspectează în rândul personalului;   

n) instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care 

trebuie respectate de vizitatori şi personalul Spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerării 

în saloane); 

o) verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea 

lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, 

transportul şi păstrarea lenjeriei curate; 

p) verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, de 

depozitare a lor pe secţie/compartiment, de modul de transport la depozitul central; 

q) controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie şi 

comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică ; 

Art.198. Atribuțiie asistentului medical din Compartimentul A.T.I. 

(1) Asistenţii medicali din compartimentul ATI au în principal următoarele atribuţii: 
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1. Asigură asistenţa medicală specifică, în limita competenţelor;  

2. Verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea 

apraturii trebuie semnalat imediat medicului A.T.I.;  

3. respectă programul de ture aprobat al compartimentului; 

4. Întocmeşte și implementează fără discriminare planul de îngrijire pentru pacienţii aflaţi în 

A.T.I., iar în acest sens are următoarele responsabilităţi: 

a) identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării;  

b) asigură şi participă la îngrijiri generale pentru toaletă, schimbarea poziţiei în pat, 

dezbrăcarea şi îmbrăcarea, servirea la pat, schimbarea lenjeriei ori de cate ori este nevoie; 

 c) monitorizarea, consemnarea şi raportarea valorilor funcţiilor vitale, vegetative ale 

pacientului (temperatura, puls, TA, respiraţie, diureza, scaun, vărsături, expectoraţie, greutate 

corporală, talie) în foaia de temperatură;  

d) supravegherea comportamentului pacientului;  

e) participarea la vizita și contravizita medicală şi notează recomandările făcute de către medic 

în caietul de vizita al secţiei / compartimentului cu privire la îngrijiri medicale; 

 f) informarea medicului curant /medic de gardă despre modificarea stării pacientului ori de 

cate ori este nevoie;  

g) monitorizarea, consemnarea şi raportarea către medicul curant/de gardă, a apariţiei de 

manifestări patologice, reacţii secundare ale substanţei medicamentoase administrate.; 

h) pregăteşte pacientul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi 

tratament; 

 i) pregăteşte pacientul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii 

chirurgicale, organizează transportul pacientului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe 

timpul transportului; 

 j) recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 

medicului; 

 k) răspunde de îngrijirea pacienţilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră 

a toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 

fiziologice, schimbării poziţiei pacientului; 

 l) observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, 

supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie;  

m) administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, 

conform prescripţiei medicale. 
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5. Consemnează zilnic în FOCG, în limita competenţelor, evoluţia, medicaţia administraţia, 

manevrele diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de 

laborator, precum şi materialele consumabile folosite; 

6. Înregistrează şi raportează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele care reflectă 

activitatea desfăşurată la nivelul compartimentului; 

7. Participă la formele de educaţie medicală continuă specifică asistenţilor (local, naţional, 

internaţional); 

8. Participa la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face parte. 

(2) Responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii: 

1. Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

2. Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în activitatea 

depusă; 

3. Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

Secțiunea a III – a Categorii de bolnavi / Îndrumarea tehnică a activității în asisteța medicală 

/ Competențe 

Subsecțiunea 1. Categorii de bolnavi 

Art.199. Pacienții/bolnavii tratați în A.T.I. 

 În secţia A.T.I. se tratează următoarele categorii de bolnavi: 

1) Bolnavii care se află sau sunt în iminenţa unui dezechilibru grav sau acut al funcţiilor vitale; 

2) Bolnavii care necesită un echipament special pentru redresarea sau menţinerea funcţiilor vitale; 

3) Bolnavii în perioada postoperatorie şi postanastezică în limita locurilor disponibile; 

4) Bolnavii în faza terminală a unor boli ireversibile cu avizul şefului compartimentului în limita 

locurilor disponibile, fără a prejudicia asistenţa cazurilor recuperabile; 

5) Bolnavii la care dezechilibrul acut şi grav al funcţiei vitale a fost corectat, nu vor fi menţinuţi 

în saloanele de terapie intensivă, îngrijirea lor urmând a fi continuată în secţia de unde a provenit 

sau căreia îi aparţin ca profil. 

Subsecțiunea 2. Îndrumarea tehnică a activității în asisteța medicală 

Art.200. Prevederi generale. 

(1) Cu privire la îndrumarea tehnică a activității în asistența medicală personalului medical al 

compartimentului îi revin urmatoarele atribuții: 

a) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;  

b) asigurarea ridicării nivelului tehnic şi profesional al personalului medicosanitar propriu şi 

a instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice; 
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c) analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei, a calităţii asistenţei medicale (concordanţa 

diagnosticului între diagnosticul stabilit de medicul de familie, medicul din spital şi din 

Ambulatoriu Integrat, respectarea tratamentului indicat) precum şi alte aspecte; 

 d) respectarea prevederilor Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a normelor de aplicare a 

acestui contract și a clauzelor contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS 

Vrancea; 

 e) eventualele sancțiuni aplicate de organele de control pentru încalcarea și nerespectarea 

prevederilor legislative aplicabile domeniului sanitar, va antrena răspunderea disciplinară și 

patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit dispozitiilor Codului Muncii. 

(2) Cu privire la activitatea de învațământ și cercetare se va asigura desfășurarea următoarelor 

activități: 

a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical mediu, în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 

b) în raport cu gradul de specializare a personalului medico-sanitar şi cu dotarea cu mijloace de 

investigaţii şi tratament, spitalul asigură pregătirea studenţilor şi elevilor din învăţământul superior 

medico-farmaceutic şi mediu sanitar, specializarea şi formarea medicală a personalului medico-

sanitar; 

c) pregătirea studenţilor şi a elevilor este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi 

pentru cei din învăţământul privat, autorizat provizoriu sau acreditat, potrivit legii; 

d) stabilirea unui plan de pregătire profesională medicală a personalului medical. 

Subsecțiunea 3. Competențe 

Art.201. Competențe  

(1) Compartimentul A. T. I. va asigura asistența medicală în următoarele domenii: 

1. Anestezie generală: 

a) efectuarea reanimării de urgenţă, în toate cazurile cu acordarea primului ajutor; 

b) reechilibrarea hidro-electrolitică şi calorică a bolnavilor internaţi, în perioada pre şi post 

operatorie. 

2. Poate fi utilizată anestezia locală, rahidiană, epi şi peridurală, anestezia pe mască, efectuarea 

reanimării cardio-respiratorii de urgenţă, masaj cardiac extern, dezobstrucție a căilor aeriene, 

respirație artificială cu trusele de reanimare, transfuzie, tratarea de urgenţă a bolnavului până la 

evacuarea la un spital mai bine dotat şi încadrat, administarea de sânge, plasmă-expandat, soluţii 

electrolitice, oxigenoterapie; 

3. Administrarea anesteziei şi a tehnicilor de reanimare la toate cazurile operate existente 

(respiraţie controlată cu respiratorul, defibrilare cardiacă, cardiovesie, dozarea gazelor sanguine). 
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4. Reanimarea cazurilor din secţiile Spitalului se face la nivelul secţiilor respective, sub îndrumarea 

medicului anestezist şi în colaborare cu medicii secţiilor respective. Atunci când se impune 

manoperele speciale de resuscitare, cazurile respective sunt aduse în Compartimentul A.T.I, care 

dispune de personal şi aparatură pentru a efectua aceste manevre care reclamă o supraspecializare. 

În general, se vor rezolva majoritatea problemelor de reanimare, urmând a fi trimise la spitale de 

categorii superioare, doar acele cazuri care obligă la supraspecializare şi echipă antrenată în mod 

deosebit în rezolvarea lor . 

Art.202. Completarea prezentului capitol. 

(1) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției / compartimentului. 

(2) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului din Compartimentul ATI sunt cele 

prevăzute de art. 185-187 din prezentul Regulament. 

(3) Toţi salariaţii compartimentului sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului capitol, 

precum și normele igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(4) În compartiment se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în 

vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. 

Birotica pusă la dispoziție este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale 

conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

CAPITOLUL II - Unitatea de Transfuzie Sanguină 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.203. Prevederi generale. 

(1) Unitatea de Transfuzii Sanguine7 este organizată conform prevederilor Legii nr. 282/2005, 

(republicată) privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și 

componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în 

vederea utilizării lor terapeutice şi ale Ordinului M.S. nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor 

privind activitatea uniţilor de transfuzie sanguin din spitale. 

(2) Autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare se efectuează în conformitate 

cu prevederile Ordinului M.S. nr. 607/2013. UTS din cadrul Spitalului este autorizată de DSP 

Vrancea. 

(3) Unitatea de Transfuzie Sanguină este coordonată de un medic specialist A.T.I. care îndeplinește 

funcția de medic coordonator UTS, în subordinea căruia se află un asistent medical A.T.I. ce își 

desfășoară activitatea în cadrul UTS. 

(4) Este organizată ca o structură independentă a Spitalului şi având program de lucru permanent, 

medicul coordonator UTS îndeplinește funcția de președinte al comisiei de transfuzie și 

hemovigilență din spital. 

 
7 În continuarea prezentului Regulament: UTS 
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(5) Organizarea activității de transfuzie sanguină în spitale este condiționată de: 

a) crearea punctului de transfuzie sanguină din spital, conform legislației în vigoare;  

b) numirea comisiei de transfuzie și hemovigilență a unității sanitare. 

(6) Conform art. 4 alin. (3) din Anexa « Norme privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină 

din spitale», aprobate prin Ordinul nr. 1224/2006, pentru aprobarea Normelor privind activitatea 

unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, UTS din spital este subordonată managerului 

spitalului. 

Art.204. Compartimentarea UTS. 

Unitatea de Transfuzie Sanguină este organizată în cadrul compartimentului A.T.I. și este 

compartimentată astfel: 

− spațiu pentru stocarea sângelui și a componentelor sanguine, a probelor biologice ale 

pacienților, a reactivilor, a materialelor sanitare și consumabile ; 

− spațiu de lucru pentru efectuarea testelor de compatibilitate; 

− spațiu pentru echipamente de laborator. 

Art.205. Respectarea normelor. 

(1) Recepția, testarea și livrarea sângelui și componentelor sanguine se efectuează în cadrul UTS 

cu respectarea normelor de transport, stocare, testare și livrare a sângelui și componentelor 

sanguine. 

(2) Medicul coordonator analizează și aprobă cererile de sânge din secțiile Spitalului, având în 

vedere stocul de sânge și produse sanguine, rezultatele testelor de compatibilitate și gravitatea 

afecțiunii pacientului ce indică transfuzia sanguină. 

Secțiunea a II – a Activitatea și obligațiile UTS 

Art.206. Activitatea UTS. 

(1) În cadrul Unităţii de Transfuzii Sanguine se realizează următoarele activităţi: 

a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile 

Spitalului; 

b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către 

secţiile Spitalului; 

c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către 

spitalul beneficiar se face în baza unei conventii, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi 

documentaţia aferentă obligatorie; 

d) efectuarea testelor pretransfuzionale;  

e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; 

f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

210 
 

g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente 

sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore post transfuzional în spaţiile frigorifice cu 

aceasta destinaţie;  

h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;  

i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie 

teritorial; 

j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor 

pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-180 C) cu 

această destinaţie.  

(2) În Unitatea de Transfuzii Sanguine din spital este obligatorie respectarea protocolului de teste 

pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări:  

a) determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient; în cazul nou – născuţilor şi 

sugarilor de până la 6 luni se va efectua şi testul Coombs direct pentru confirmarea grupului 

sanguin ABO;  

b) în situaţii speciale (nou-născuţi, sugarii, copii, politrasnsfuzaţi, femei de vârstă fertilă, 

transplant, imodeprimaţi, imunizaţi)) se impune efectuarea determinărilor de grup sanguin şi în 

alte sisteme antigenice eritrocitare;  

c) depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienţilor imunizaţi şi 

politransfuzaţi;  

d) verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii, grupului sanguin ABO şi Rh (D) la 

unitatea de sânge sau componenta sanguină selectată în vederea efectuării probei de 

compatibilitate;  

e) proba de compatibilitate pacient–unitate de sânge total sau componenta sanguină ce conţine 

eritrocitate vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test salin, 

test enzimatic cu papaina la temperatura de 370 C şi test Coombs indirect; 

 f) în cazul nou-născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni, proba de compatibilitate se va efectua 

atât cu serul pacientului, cât şi cu serul mamei. 

Art.207. Interdicții și obligații. 

(1) În conformitate cu art. 8 din anexa la Ordinul nr. 1.224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea 

Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, se interzic unităţii de 

transfuzie sanguină din spital, livrarea de sânge total sau de componente sanguine către alte spitale, 

livrarea şi/sau administrarea lor la domiciliul pacientului, livrarea de sânge total şi/sau de 

componente sanguine cu altă destinaţie decât administrarea terapeutică în incinta Spitalului. 

(2) Conform art. 9 din anexa la Ordinul menționat anterior, Unitatea de transfuzie sanguină din 

spitale, indiferent de volumul activităţii de transfuzie sanguină, trebuie să prezinte următoarea 

dotare minimă obligatorie: 
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a) echipamente de stocare a produselor sanguine labile, validate de centrul de transfuzie sanguină 

judeţean pentru transfuzie, echipamente de stocare a reactivilor, echipamente de stocare a probelor, 

toate situate în spaţii separate, identificate clar, cu sistem de monitorizare a temperaturii, sistem de 

ventilaţie şi alarmă sonoră; 

b) dispozitiv omologat pentru dezgheţarea plasmei proaspete congelate, plasmei decrioprecipitate 

şi a crioprecipitatului de factor VIII; 

c) dispozitiv omologat pentru încălzit sângele şi produsele sanguine labile; 

d) centrifugă; 

e) genţi de transport al sângelui şi al produselor de sânge; 

f) masă de lucru cu suprafaţă lavabilă; 

g) reactivi: seruri test ABO, seruri test Rh (D), papaină, eritrocite test, reactivi pentru micrometodă 

(linia); 

h) stative, pipete (Pasteur), lame (plăci godeuri), eprubete, plăci Petrie, ser fiziologic, hârtie filtru, 

seringi şi ace de unică folosinţă; 

i) containere pentru deşeuri biologice şi contaminate; 

j) termometre avizate metrologic; 

k) mobilier pentru personal; 

l) documente (registre, formulare, etichete autocolante); 

m) logistică (computer, imprimantă). 

(3) Dotările se găsesc în spaţii cu pereţi şi pavimente lavabile ce permit păstrarea cu uşurinţă a 

igienei. 

(4) Ultimul control pretransfuzional se efectuează obligatoriu, la patul bolnavului, şi cuprinde 

următoarele: 

a) verificarea identităţii pacientului; 

b) verificarea aspectului macroscopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat; 

c) verificarea compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată şi pacient: 

- determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient; 

- determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea de transfuzat; 

- verificarea documentaţiei; 

- înregistrarea în foaia de observaţie. 
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Art.208. Documentația minimă necesară activității UTS. 

(1) Conform prevederilor art. 18 din anexa la Ordinul nr. 1224/2006, privind activitatea unităţilor 

de transfuzie sanguină din spitale documentaţia minimă obligatorie aferentă desfăşurării activităţii 

UTS din spital cuprinde următoarele: 

a) evidenţa stocului de sânge şi a produselor derivate (intrări, provenienţă, ieşiri pentru 

transfuzie, rebut şi cauze, returnate la centrul de transfuzie sanguină, predare incinerare etc.); 

b) evidenţa bonurilor-cerere de sânge şi produse derivate; 

c) evidenţa testărilor grupului sanguin ABO/Rh şi a rezultatelor; 

d) evidenţa probelor de compatibilitate, a rezultatelor, a procedurilor transfuzionale şi a 

reacţiilor secundare; 

e) repertoar cu pacienţii testaţi ABO/Rh şi depistaj-specificitate anticorpi; 

f) evidenţele monitorizării temperaturilor echipamentelor frigorifice; 

g) evidenţele stocului de reactivi; 

h) documente privind reactivii (certificat de calitate de la producător, prospecte); 

i) evidenţele verificărilor echipamentelor; 

j) proceduri operatorii standard de lucru; 

k) fişa postului pentru fiecare angajat; 

l) formulare tipizate pentru rezultate, comandă sânge şi produse de sânge de la centrul de 

transfuzie sanguină; 

m) evidenţa gestionării şi neutralizării deşeurilor generate din activitatea unităţii de transfuzie 

sanguină. 

Secțiunea a – III – a Atribuțiile personalului UTS 

Art.209. Atribuțiile medicului 

Medicul coordonator al UTS are următoarele atribuţii: 

a) asigură organizarea şi funcţionarea UTS din spital; 

b) asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu materiale 

sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu 

activitatea de transfuzie sanguină din spital; 

c) răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de 

transfuzie sanguină teritorial; 

d) îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din 

subordine; 
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e) contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii medicali; în 

cursul programului de gardă, această responsabilitate revine medicului anestezist de gardă; 

f) îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile 

spitalului; 

g) păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în calitate de coordonator local 

în cadrul sistemului naţional de hemovigilenţă; 

h) ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la care 

apar reacţii adverse severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzionale; 

i) consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de terapie 

transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate; 

j) răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de transfuzie 

sanguină; 

k) răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din dotarea UTS. 

Art.210. Atribuțiile asistentului medical. 

Asistentul medical care lucrează în UTS din spital este subordonat medicului coordonator şi are 

următoarele atribuţii: 

a) desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital, în limitele 

competenţelor lor, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator; 

b) efectuează testările pretransfuzionale; 

c) răspund de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale 

provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor 

sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale; 

d) supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de transfuzie 

sanguină, din spital, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea acestora, 

conform procedurilor standard; 

e) întocmesc documentaţia pentru activităţile desfăşurate. 

Art.211. Medicul prescriptor. 

Atribuţiile medicului prescriptor sunt următoarele: 

a) stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul şi 

cantitatea necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi transfuzate, precum 

şi gradul de urgenţă al administrării lor, consemnând toate aceste informaţii sub semnătură şi pe 

propria răspundere în foaia de observaţie a pacientului; 

b) comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care le 

implică terapia transfuzională şi îi solicită consimţământul în vederea administrării transfuziei, 

dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observaţie; 
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c) semnează şi parafează formularul-tip "cerere de sânge"; 

d) supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi 

desfăşurarea procedurii de administrare a transfuziei; 

e) urmăreşte evoluţia posttransfuzională a pacienţilor în următoarele 48 de ore; 

f) administrarea repetată de sânge şi componente sanguine la pacienţii care necesită terapie 

transfuzională în şedinţe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul aceleiaşi spitalizări se va 

face numai după verificarea parametrilor hematologici ai pacientului; 

g) în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului 

coordonator al unităţii de transfuzie sanguină sau al centrului de transfuzie sanguină teritorial; 

h) promovează importanţa donării de sânge voluntare şi neremunerate în rândul pacienţilor şi 

aparţinătorilor; 

i) în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din secţia de 

spital respectivă; 

j) înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind administrarea 

terapiei transfuzionale. 

CAPITOLUL III - Compartimentul Obstetrică- Ginecologie 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.212. Prevederi generale. 

(1) Compartimentul obstetrică-ginecologie este condus de un medic primar care îndeplinește 

funcția de medic șef de compartiment și este ajutat de o asistentă medicală șefă, din personalul 

mediu sanitar din compartiment. 

(2) Primirea și ieșirea bolnavilor se organizează pe compartiment cu respectarea normelor de 

igienă și antiepidemice. 

(3) Medicul de serviciu decide oportunitatea internării. 

(4) La 24 de ore de la internare, șeful de compartiment va analiza oportunitatea necesității 

continuării spitalizării pentru toți bolnavii internați.  

(5) Repartizarea bolnavilor în secție/compartiment, pe saloane, se face avându-se în vedere natura 

sau gravitatea bolii, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor interioare. 

(6) Bolnavul poate fi transferat dintr-o secție în alta sau dintr-un spital în altul, asigurându-se în 

prealabil în mod obligatoriu, locul și documentația necesară și, dacă este cazul, mijlocul de 

transport. 

(7) Bolnavul poate părăsi spitalul, la cerere, dupa ce în prealabil a semnat formularul de externare 

pe propria răspundere și a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate. 

Formularul se anexează în foaia de observație. 
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(8) La externare, biletul de ieșire din spital / scrisoare medicală se înmânează bolnavului, iar foile 

de observație se îndosariază. 

(9) Cu biletul de ieşire din spital bolnavul se va prezenta la magazia de efecte personale 

(garderobă). 

Secțiunea a II – a Atribuţiile specifice personalului din Compartimentul Obstetrică-

ginecologie 

Subsecțiunea 1. Atribuțiile și activitatea medicului primar şi specialist specialitatea 

obstetrică ginecologie 

Art.213. Activitatea și atribuțiile medicului primar/specialist în specialitatea obstetrică-

ginecologie. 

(1) Are în principal următoarele atribuții: 

1. Examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 de 

ore iar în cazuri de urgenţă, imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate în ambulator; 

2. Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de 

laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; 

3. Prezintă medicului şef de compartiment situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită 

sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar; 

4. Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită 

supraveghere deosebită; 

5. Medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar;  

6. În cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea 

medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite; 

7. Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; 

supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie 

le efectuează personal; 

8. Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor; 

9. Răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful compartimentului; 

10. Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul 

mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează; 

11. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a 

normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 

12. Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; 

13. Răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe 

care îi are în îngrijire; 
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14. Asigură contravizita şi gărzile în secţie/compartiment potrivit graficului de muncă stabilit de 

către medicul şef de secţie/compartiment sau în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia; 

15. Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de 

conducerea Spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire; 

16. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi 

secţie/compartiment şi alte secţii/compartimente şi colaborează cu toţi medicii din 

secţiile/compartimentele şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale 

a bolnavilor; 

17. Asigură consultaţii de specialitate în ambulator conform programului întocmit de medicul şef 

al secţiei/compartimentului; 

18. Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi 

sub îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul de compartiment; 

19. Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia 

de observaţie a bolnavului; 

20. Răspunde pentru corectitudinea diagnosticului și pentru calitatea tratamentului prescris. 

(2) Alte atribuții și obligații ale medicului: 

a) să aplice şi să folosească procedeele şi mijloacele pe care le are la dispozitie pentru 

realizarea obiectivelor prevăzute în programele de sănătate şi prevenirea imbolnăvirilor; 

b) să controleze aplicarea strictă a normelor de igienă, să vegheze la menținerea şi 

promovarea sănătăţii pacienților, să desfășoare o susținută activitate de educație sanitară; 

c) să asigure asistența medicală permanentă a pacienților pe care îi are în îngrijire, să 

aplice tratamentul medical corespunzator şi să promoveze măsuri profilactice pentru prevenirea 

complicațiilor şi cronicizarea bolilor; 

d) să prescrie şi să folosească numai medicamentele şi produsele biologice de uz uman 

necesare pentru efectuarea tratamentului, cuprinse în nomenclatorul de medicamente şi produse 

biologice de uz uman; 

e) să prevină şi să combată abuzul de medicamente, să semnaleze organelor competente 

reacțiile neprevăzute ale acestora; 

f) să folosească gimnastica medicală pentru tratarea şi recuperarea medicală a bolnavilor, 

corectarea deficiențelor fizice şi funcţionale şi să recomande practicarea exercițiilor fizice pentru 

intărirea organismului şi menținerea sănătăţii; 

g) să participe, în caz de producere a unor calamități naturale, epidemii sau accidentări, 

la acțiunile de prim-ajutor şi de asistență medicală; 

h) să manifeste deplină înțelegere față de pacienți să evite orice atitudine care poate 

influența negativ evoluția bolii; 

i) să nu primească sau să condiționeze, în orice fel, acordarea îngrijirilor medicale ori 

îndeplinirea celorlalte atribuţii ce-i revin de obținerea unor sume de bani ori alte avantaje materiale; 

j) adoptarea, la nivelul tuturor competenţelor medicale şi manopere de îngrijiri, a unui 

comportament adecvat aplicării măsurilor de prevenire a infecţiilor şi respectarea principiului 

precauţiunilor universale; 
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k) să dispună şi să verifice instituirea măsurilor de izolare pentru pacienţii a căror 

patologie impune astfel de măsuri; 

l) respectarea principiilor asepsiei şi antisepsiei la toate nivelele şi momentele îngrijirii 

şi terapeuticii acordate; 

m)  utilizarea unor manopere şi proceduri de îngrijire şi terapie bazate pe protocoale de 

activitate profesională care corespund criteriului riscului minim acceptat în condiţiile riscului 

asumat; 

n) aplicarea unor măsuri profesionale de profilaxie nespecifică, după caz specifică, pentru 

protejarea pacienților şi a personalului faţă de riscul la infecţie; 

o) integrarea în activitatea profesională curentă a supravegherii specifice a asistaţilor, 

cunoaşterea şi recunoaşterea riscului la infecţie, respectiv înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi 

transmiterea informaţiilor privind infecţiile clinic manifeste sau depistate, în conformitate cu 

normativele profesionale; 

p) solicitarea consultanţei interdisciplinare, respectiv a colaborării şi coordonării 

profesionale de specialitate pentru evaluarea riscului pentru infecţie şi după caz, a combaterii unor 

situaţii endemice sau epidemice prin infecţii nosocomiale, depistate şi raportate în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 

q) participarea la activităţi de perfecţionare profesională pentru dobândirea unor 

cunoştinţe specifice în prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 

r) are obligaţia de a cunoaște foarte bine actele normative specifice; 

s) are obligaţia de a păstra secretul de serviciu; 

t) supravegheaza modul în care se aplică codul de procedură/procedura pentru colectarea, 

depozitarea, transportul şi eliminarea deeurilor periculoase stabilit/ă în sectorul lui de activitate; 

u) aplică procedurile stipulate de codul de procedura/procedura pentru colectarea, 

depozitarea, transportul şi eliminarea deșeurilor periculoase; 

v) aplică metodologia de investigație-sondaj pentru determinarea cantităților produse pe 

tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei naționale de date şi a evidenței gestiunii deșeurilor; 

w) asigurarea trusei de urgență, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății; 

x) asigurarea fluientă cu materiale sanitare şi de uz gospodăresc în toate sectoarele de 

activitate precum şi o rezervă de stoc pentru urgenţe; 

y) asigurarea în permanenţă a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizării, conform 

normelor legale în vigoare; 

z) acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

aa) respectarea dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile 

de trimitere în consulturi interdisciplinare; 

bb) neutilizarea materialelor şi sterilelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

cc) completarea prescripţiilor medicale conexe actului medicale atunci cănd este cazul 

pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 

dd) manevrele care implică soluții de continuitate, precum și materialele utilizate și 

condițiile de sterilizare a acestora vor fi stabilite în procedurile/ghidurile și protocoalele de practică 

medicală elaborate și aprobate la nivelul secțiilor/compartimentelor/ serviciilor; 

ee) îşi va însuşi modul de prezentare şi de utilizare a soluţiilor dezinfectante, timpii de 

acţiune în funcţie de materialul tratat. 

(3) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 
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1. Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

2. Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă; 

4. Alocă cel puţin 1 oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de 

management al calităţii (SMC); 

5. Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

Subsecțiunea 2. Atribuțiile și activitățile asistentului medical obstetrică-ginecologie 

Art.214. Asistentul medical obstetrică-ginecologie. 

(1) Este subordonat medicului coordonator de compartiment și are în principal următoarele 

atribuții: 

a) preia gravida nou internată, verifică toaleta personală şi ţinuta de spital a acesteia şi o ajută 

să se instaleze în salon; 

b) informează gravida cu privire la structura secţiei/compartimentului şi asupra obligativităţii 

respectarii regulamentului de ordine interioară, drepturile şi îndatoririle bolnavelor internate; 

c) acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi solicită medicul; 

d) asigură un climat optim şi de siguranţă în salon; 

e) identifică problemele de îngrijire ale pacientelor, stabileşte un plan de îngrijire pe care îl 

implementează şi evaluează rezultatele obţinute; 

f) prezintă pacienta pentru examinare medicului curant sau de salon şi îl informează asupra 

stării acesteia din ultimele 24 de ore; 

g) pregăteşte gravida în vederea investigărilor clinice şi paraclinice; 

h) recoltează produse biologice pentru examene de laborator, conform prescripţiei medicului, 

le înregistrează în sistemul informatic şi urmăreşte anexarea rezultatelor la FO; 

i) pregăteşte pacienta şi ajută medicul în efectuarea micilor intervenţii chirurgicale efectuate în 

compartiment; 

j) pregăteşte gravida preoperator pentru intervenţie cezariană sau pentru naştere după caz, prin 

tehnici specifice (clismă evacuatorie, epilarea pilozităţilor); 

l) informează gravida asupra tehnicilor ce urmează a fi efectuate şi cere consințământul în scris 

a acesteia; 

m) monitorizează B.C.F. urile, contracţiile uterine din două în două ore; 

n) însoţeşte pacienta/gravida cu foaia de observaţie până la blocul de naşteri; 

o) îngrijeşte pacientele din saloanele repartizate, supraveghează efectuarea toaletei de căre 

infirmieră, schimbarea lenjeriei de corp şi de pat; 
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p) observă apetitul pacientelor, supraveghează şi asigură alimentarea pacientelor dependente, 

supravegheaza distribuirea alimentelor; 

q) administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testări biologice etc., 

prescrise de medic; 

r) supraveghează pacientele postoperator prin monitorizarea parametrilor biologici, notarea în 

foaia de temperatură a datelor observate, mobilizarea precoce, schimbarea poziției în pat; 

s) efectueaza schimbarea pansamentelor la lăuzele născute prin operație cezariană; 

t) răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a 

toaletei, regională, locală a organelor genitale externe - la indicația medicului; schimbării lenjeriei 

de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei 

bolnavului; 

u) verifică zilnic aspectul sânilor și al mameloanelor;  

v) supravegherea clinică lăuzei (hemoragia, aspectul lohiilor, involuția uterină, secreția lactată, 

plaga de epiziotomie, parametri biologiei generali); 

w) este obligată să cunoască modul de administrare a medicamentelor folosite; 

x)  măsoara şi înregistrează zilnic parametrii biologici între orele 6°° -7°° şi 17°° -18°°, în foaia 

de temperatură; 

y) pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar; 

z) semnaleaza medicului orice modificări depistate în starea gravidei; 

aa) pregăteşte materialele şi instrumentele în vederea sterilizării, conform reglementărilor 

legale în vigoare; 

bb) verifică existența benzii de sterilizare înainte de folosirea instrumentarului; 

cc) respectă normele de securitate, manipulare şi descarcare a medicamentelor cu regim special; 

dd) participa la vizita din salon cu medicul de salon şi pregateşte salonul şi bolnavele şi participă 

la vizita cu medicul șef de secţie/compartiment şi asistenta șefă; 

ee) decontează medicamentele şi materiale sanitare individuale prescrise prin înregistrarea 

comenzilor şi consumurilor în sistemul informatic; 

ff) supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform Regulamentului de 

ordine interioară; 

gg) efectuează verbal la patul bolnavei şi în scris în caietul de predare al bolnavelor, predarea 

fiecarei paciente în cadrul raportului pe tura; 

hh) în caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează 

transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; 
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ii) utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

jj) poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de 

câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

ll) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale;  

mm) respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

nn) respectă şi apără drepturile pacientului. 

Art.215. Asistentul medical ginecologie. 

(1) Este subordonat medicului șef/coordonator de compartiment şi asistentei șefe și are în principal 

următoarele atribuții și activități: 

a. respectă Regulamentul intern; 

b. preia pacienta nou internată, verifică toaleta personală şi tinuta de spital a acesteia 

şi o ajuta să se instaleze în salon; 

c. informează pacienta cu privire la structura compartimentului şi asupra 

obligativităţii respectării Regulamentul intern, drepturile şi indatoririle bolnavelor 

internate; 

d. acordă primul ajutor în situații de Urgenţă şi solicita medicul; 

e. asigură un climat optim şi de siguranță în salon; 

f. identifică problemele de îngrijire ale pacientelor, stabilește un plan de îngrijire pe 

care îl implementeaza şi evaluează rezultatele obținute; 

g. prezintă pacienta pentru examinare medicului curant sau de salon şi îl informează 

asupra stării acesteia din ultimele 24 de ore; 

h. pregăteşte bolnavele în vederea investigărilor clinice şi paraclinice; 

i. recoltează produse biologice pentru examene de laborator, conform prescripției 

medicului, le înregistrează în sistemul informatic şi urmăreşte anexarea rezultatelor 

la FO; 

j. pregăteşte pacienta şi ajuta medicul în efectuarea micilor intervenţii chirurgicale 

efectuate în secţie/compartiment; 

k. pregăteşte bolnava preoperator prin tehnici specifice (toaleta vaginală, clisma 

evacuatorie, epilarea pilozitaților); 

l. informează pacienta asupra tehnicilor ce urmează a fi efectuate şi cere 

consimțământul în scris al acesteia; 

m. montează sonda vezicală permanentă; 

n. însoțește pacienta cu foaia de observație până la blocul operator; 

o. îngrijeste pacientele din saloanele repartizate, supraveghează efectuarea toaletei de 

către infirmieră, schimbarea lenjeriei de corp şi de pat; 

p. supraveghează pacientele postoperator prin monitorizarea parametrilor biologici, 

notarea în foaia de temperatură a datelor observate, mobilizarea precoce, 

schimbarea poziției în pat; 
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q. efectuează schimbarea pansamentelor; 

r. urmăreşte apetitul pacientelor, supraveghează şi asigură alimentarea pacientelor 

dependente, participă la distribuirea alimentelor; 

s. administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizarile, testări 

biologice etc., la recomandarea medicului; 

t. este obligată să cunoască modul de administrare a medicamentelor folosite; 

u. măsoară şi înregistrează zilnic parametrii biologici între orele 6°° -7°° şi 17°°-18°°, 

în foaia de temperatură; 

v. verifică existența benzii de sterilizare înainte de folosirea instrumentarului; 

w. respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a medicamentelor cu regim 

special; 

x. participă la vizita din salon cu medicul de salon şi pregateşte salonul şi bolnavele 

şi participă la vizita cu medicul șef de secţie şi asistenta șefă; 

y. decontează medicamentele şi materiale sanitare individuale prescrise prin 

înregistrarea în sistemul informatic a comenzilor;  

z. pregătește echipamentul, instrumentarul și materialul steril necesare intervențiilor; 

aa. semnalează medicului orice modificări depistate; 

bb. pregătește instrumentarul folosit, pentru sterilizare respectând etapele de prelucrare 

mecanică (decontaminare, spălare, dezinfecție, limpezire, ștergere și lubrefiere, 

verificarea integrității și împachetare); 

cc. își va însuși modul de prezentare și de folosire a concentrațiilor soluțiilor și 

substanțelor dezinfectante, timpii de acțiune și categoria de substrat tratat; 

dd. supraveghează modul de desfășurare a vizitei aparținătorilor și are obligația de a 

preveni supraaglomerarea compartimentului; 

ee. efectuează verbal la patul bolnavei și în scris în caietul de predare al bolnavelor, 

predarea fiecarei paciente în cadrul raportului pe tură; 

ff. înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale și chirurgicale 

efectuate în sectie/compartiment și cuprinse în sistemul D.R.G.; 

gg. pregatește pacienta pentru externare și se asigură că are la foaia de observație toată 

documentația necesară, inclusiv document care să ateste calitatea de asigurat; 

hh. în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul, anunță 

medicul currant/medicul coordonator, cu respectarea prevederilor art. 138 din 

prezentul Regulament și asigură transportul la morga Spitalului; 

(2) Alte obligații și atribuții ale asistentei medicale ginecologie: 

1) se asigură că produsele anatomice recoltate pentru biopsie sunt identificate corect și 

transportate în siguranță la laboratorul de anatomie patologică; 

2) utilizează și păstrează în bune condiții echipamentul și instrumentarul din dotare; 

3) respectă graficul de lucreu stabilit prin ture; 

4) se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional propriu, participând la diferite 

forme de educație și instruire profesională și cursuri de perfecționare; 

5) respectă normele de protecție a muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor 

precum și normele de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale; 

6) poartă echipamentul de protecție specific Spitalului; 
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7) respectă modul de manipulare a produselor biologice potențial contaminate, 

instrumentarului și a materialelor după utilizare, conform reglementărilor în vigoare; 

8) respectă principiile asepsiei și antisepsiei și a precauțiunilor universale; 

9) respectă circuitele Spitalului; 

10) asigură și efectuează colectarea corectă a reziduurilor; 

11) respectă secretul profesional și codul de etică și deontologie al asistentului medical; 

12) respectă și apără drepturile pacientului; 

13) participă la procesul de formare a noilor asistenți medicali; 

14) supraveghează și coordonează activitățile personalului din subordine, verificând curațenia 

și igiena saloanelor și a secției/compartimentului; 

15) are obligația de a anunța în cel mai scurt timp asistenta șefă în legătură cu orice caz de 

autoâmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie, ori situațiile de 

incapacitate temporară de muncă. 

Art.216. Asistentul medical/sora medicală/moașa de la sala de nașteri 

(1) Este subordonat medicului șef de compartiment/secție şi asistentei șefe, și are în principal 

următoarele sarcini specifice: 

a. Pregătește instrumentarul pentru intervenții chirurgicale ;  

b. Asistă bolnava pre și intraoperator, putând participa la intervenții în caz de nevoie deosebită; 

c. Pregătește materialele pentru sterilizare; 

d. Urmărește evoluția travaliului, sesizând medicului toate incidentele apărute; 

e. asistă toate nașterile fiziologice sub supravegherea medicului de secție/compartiment sau de 

gardă; 

f. acordă primele îngrijiri nou nascuților și răspunde de identificarea lor. 

Secțiunea a III – a Atribuțiile personalului cu priviere la îndrumarea tehnică a activității și 

de învățământ 

Art.217. Atribuții cu priviere la îndrumarea tehnică. 

(1) Cu privire la îndrumarea tehnică a activității de asistență medicală personalului medical al 

compartimentului îi revin următoarele atribuții :  

a) îndrumare, sprijinirea modului de acordare a asistenței medicale a populației în profilul 

obstetrică-ginecologie, în Ambulatoriul Integrat; 

b) urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale; 

c) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional personalului medico-sanitar aflat pentru stagii 

practice; 

d) analiza periodică, a stării de sănătate a populației, a calității asistenței medicale (concordanța 

diagnosticului stabilit de medicul de familie sau cel stabilit de medicul din spital și din 

Ambulatoriu Integrat, respectarea tratamentului indicat) precum și a altor aspecte; 
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e) respectarea prevederilor Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a normelor de aplicare a acestui 

contract și a clauzelor contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Vrancea. 

f) eventualele sancțiuni aplicate de organele de control pentru încalcarea și nerespectarea 

prevederilor legislative aplicabile domeniului sanitar, va antrena răspunderea disciplinara și 

patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit dispozitiilor Codului Muncii. 

Art.218. Atribuții în privința învățământului medical. 

(1) Cu privire la activitatea de învațământ și cercetare se va asigura desfășurarea următoarelor 

activități: 

a) desfășurarea practică a învățământului medical superior și mediu, în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 

 b) efectuarea de studii și cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigații 

și tratament;  

c) în raport cu gradul de specializare a personalului medico-sanitar şi cu dotarea cu mijloace de 

investigaţii şi tratament, spitalul asigură pregătirea studenţilor şi elevilor din învăţământul superior 

medico-farmaceutic şi mediu sanitar, specializarea şi formarea continuă a personalului medico-

sanitar, precum şi desfăşurarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică medicală; 

 d) pregătirea studenţilor şi a elevilor este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi 

pentru cei din învăţământul privat, autorizat provizoriu sau acreditat, potrivit legii;  

e) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical. 

Secțiunea a IV – a Competențele Compartimentului obstetrică-ginecologie 

Art.219. Competențe. 

(1) În cadrul Compartimentului Obstetrică-Ginecologie se va asigura: 

A. Obstetrica:  

a. Diagnosticul și urmărirea sarcinii ; 

b. Stabilirea factorului de risc obstetrical și dirijarea din timp a gravidei către unitatea care 

poate acorda asistența cea mai calificată ; 

c. Stabilirea factorului de risc fetal și transferul « in utero » către unitatea care poate acorda 

asistența cea mai calificată; 

d. Asistența nașterii fiziologice (fară risc obstetrical crescut); 

➢ Asistența nașterii include la nevoie extragerea manuală a placentei și/sau controlul 

manual/instrumental al cavității uterine, controlul leziunilor parților moi și sutura 

eventualelor rupturi. 

e. Următoarele cazuri sunt considerate ca fiind risc obstetrical crescut: 

1) incompetența cervicală;  

2) prematuritate habituală sub 34 de saptamani;  

3) incompatibilitate în sistem Rh și AB0 cu titru de anticorpi peste 1/32 ;  
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4) anemie moderată (hemoglobina intre 9-10 mg%) ;  

5) obezitate și exces ponderal ;  

6) placentă previa ;  

7) preeclamsie stadiul I și II ; 

8) uter cicatricial ;  

9) modificări ale bazinului obstetrical ;  

10) prezentații distotice ale mobilului fetal ;  

11) sarcina după tratamentul sterilității ;  

12) sarcina multiplă cu vârsta peste 34 săptămâni ;  

13) marile multipare (peste 5 nasteri) ;  

14) patologie asociată sarcinii în stadiu compensat (gravide cu cardiopatie, diabet, boli cronice 

asociate). 

➢ Excepție de la cazurile enumerate mai sus fac urgențele sau cazurile în care gravida e 

nedeplasabilă din motive medicale sau legate de condiții meteo. 

f. Capacitatea de a efectua operație cezariană pentru următoarele indicații: 

− uter cicatricial pe sarcină cu evoluție normală ;  

− bazine distotice fără alte complicații asociate sau asocierea unor factori de risc ;  

− prolabare de cordon ;  

− proba de travaliu negativă la gravide cu distocii osoase ;  

− distocie de dilatație fără alte complicații (sau asocierea unor factori de risc) ; 

g. Capacitatea de a efectua operații de urgență și în cursul gărzii; 

h. Acordarea ajutorului în caz de urgență și stabilizarea parametrilor vitali; 

i. Solicitarea serviciului de ambulanță sau utilizarea ambulanței proprii pentru asigurarea 

transportului gravidei către unitatea care poate acorda asistența cea mai calificată în caz de 

urgență; 

j. Educarea medicală a femeilor și comunității locale pe problemele maternității, cu focalizare 

pe îngrijiri prenatale și alimentația la sân. 

B. Ginecologie: 

1. sănătatea reproducerii (planificare familială, intreruperi de sarcină la cerere sub 12 săptămâni 

de sarcină); 

2. patologia ginecologică nechirurgicală; 

3. capacitatea de a rezolva chirurgical, în echipa completă, urgențele ginecologice; 

4. capacitatea de a efectua operații de urgență și în cursul gărzii. 

Art.220. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii compartimentului sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului capitol, 

precum și normele igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) În compartiment se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în 

vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. 
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Birotica pusă la dispoziție este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale 

conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

(3) Toți salariații compartimentului respectă Regulamentul privind protecția datelor cu caracter 

personal. 

(4) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului din Compartimentul obstetrică-ginecologie 

sunt cele prevăzute la art. 186-188, din prezentul Regulament. 

(5) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției / compartimentului. 

CAPITOLUL IV – Compartimentul Neonatologie 

Secțiunea I - Atribuţii specifice ale personalului din Compartimentul Neonatologie 

Subsecțiunea 1. Medic primar și medic specialist Compartiment Neonatologie 

Art.221. Medicul specialist/primar neonatologie. 

(1) Are în principal următoarele sarcini și obligații: 

1) să aplice şi să folosească procedeele şi mijloacele pe care le are la dispoziție pentru 

realizarea obiectivelor prevăzute în programele de sănătate şi prevenirea îmbolnavirilor; 

2) să controleze aplicarea strictă a normelor de igienă, să vegheze la menținerea şi promovarea 

sănătăţii pacienților, să desfășoare o susținută activitate de educație sanitară; 

3) să urmărească modul cum sunt asigurate condițiile igienice la locul de muncă şi să dispună 

măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea pericolelor de îmbolnăvire a personalului; 

4) să prescrie şi să folosească numai medicamentele şi produsele biologice de uz uman 

necesare pentru efectuarea tratamentului, cuprinse în nomenclatorul de medicamente şi 

produse biologice de uz uman; 

5) să prevină şi să combată abuzul de medicamente, să semnaleze organelor competente 

reacțiile neprevăzute ale acestora; 

6) să întocmească corect şi cu simț de răspundere documentele medicale, potrivit normelor 

legale; 

7) să nu primească sau să condiționeze, în orice fel, acordarea îngrijirilor medicale ori 

îndeplinirea celorlalte atribuţii ce-i revin de obținerea unor sume de bani ori alte avantaje 

materiale; 

8) să acorde primul ajutor şi să asigure asistența medicală bolnavului până la dispariția stării 

de pericol pentru sănătatea sau viața acestuia ori până la internarea bolnavului într-o unitate 

sanitară; 

9) adoptarea, la nivelul tuturor competenţelor medicale şi manopere de îngrijiri, a unui 

comportament adecvat aplicării măsurilor de prevenire a infecţiilor şi respectarea 

principiului precauţiunilor universale; 

10) asigurarea unor condiţii de mediu fizic funcţional şi servicii conexe actului medical, 

inclusiv prin izolare funcţională, care să permită evitarea sau diminuarea riscului 

transmiterii infecţiilor în relaţie cu prestaţia de îngrijiri; 

11) respectarea principiilor asepsiei şi antisepsiei la toate nivelele şi momentele îngrijirii şi 

terapeuticii acordate; 
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12) utilizarea unor manopere şi proceduri de îngrijire şi terapie bazate pe protocoale de 

activitate profesională care corespund criteriului riscului minim acceptat în condiţiile 

riscului asumat; 

13) aplicarea unor măsuri profesionale de profilaxie nespecifică, după caz specifică, pentru 

protejarea pacienților şi a personalului faţă de riscul la infecţie; 

14) integrarea în activitatea profesională curentă a supravegherii specific a asistaţilor, 

cunoaşterea şi recunoaşterea riscului la infecţie, respectiv înregistrarea, stocarea, 

prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile clinic manifeste sau depistate, în 

conformitate cu normativele profesionale; 

15) solicitarea consultanţei interdisciplinare, respectiv a colaborării şi coordonării profesionale 

de specialitate pentru evaluarea riscului pentru infecţie şi după caz, a combaterii unor 

situaţii endemice sau epidemice prin infecţii nosocomiale, depistate şi raportate în 

conformitate cu reglementările în vigoare; 

16) promovează în permanenţă alimentaţia natural; 

17) are obligaţia de a cunoaște foarte bine actele normative specifice; 

18) introduce, supraveghează şi controlează datele necesare pentru fiecare nou născut în 

sistemul informatic; 

19) supraveghează modul în care se aplică procedura pentru colectarea, depozitarea, 

transportul şi eliminarea deșeurilor periculoase stabilit în sectorul lui de activitate; 

20) aplica procedurile pentru colectarea, depozitarea,transportul şi eliminarea deseurilor 

periculoase; 

21) aplică metodologia de investigație -sondaj pentru determinarea cantităților produse pe 

tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei naționale de date şi a evidenței gestiunii 

deșeurilor; 

Art.222. Asistentul medical neonatologie. 

(1) Este subordonat medicului șef de secţie/compartiment şi asistentei șefe și are în principal 

următoarele atribuții: 

1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului; 

2. La întrarea în serviciu preia nou nascuții la pat cu toate indicațiile privitoare la cazurile 

problemă, inventarul compartimentului, iar la ieșirea din tură va preda serviciul turei următoare; 

3. Verifică identitatea nou-nascuților veniţi în salon, aspectul lor și starea cordonului ombilical; 

4. Supraveghează în mod deosebit nou-născutul în primele 24 de ore de la naştere, conform 

indicaţiilor medicului și anunţă medicul de gardă de câte ori starea nou-născutului impune aceasta; 

monitorizează funcțiile vitale ale nou-nascutului; 

5. Supraveghează îndeaproape alăptarea nou-născutului și se îngrijește de colectarea laptelui de 

mamă; 

6. Respectă regulamentul de ordine interioară; 

7. Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 
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8. Identifică problemele de îngrijire ale nou născuților, stabilește un plan de îngrijire pe care îl 

implementează şi evaluează rezultatele obținute; 

9. Prezintă imediat nou născutul pentru examinare medicului curant sau de salon şi îl informează 

asupra stării acestuia; 

10. Pregătește nou nascutul în vederea investigărilor clinice şi paraclinice; 

11. Recoltează produse biologice pentru examene de laborator, conform prescripției medicului; 

12. Monitorizează funcțiile vitale ale nou născutului respectând indicațiile medicului; 

13. Sesizează orice caz de agravare a stării nou născutului sau orice eveniment deosebit (lipsa de 

oxigen, lipsa de căldură, curent electric, accidente etc.) medicului de gardă, asistentei șefe şi 

medicului șef de compartiment; 

14. Îngrijește nou născuții din saloanele repartizate, efectuează baia zilnică, cântărirea, 

pansamentul bontului ombilical schimbarea lenjeriei de corp şi de pat ; 

15. Supraveghează şi asigură alimentația nou născuților, încurajând alimentația naturală precoce; 

16. Asigurarea condiţiilor de adaptare a nou – născuţilor la viaţa extrauterină, asistentul 

medical trebuie să aibă competențele necesare pentru inițierea primei respirații a nou – născutului, 

menținerea temperaturii corpului nou-născutului la punctul de neutralitate termică, de asemenea, 

asigurarea mediului de adaptare la viața extrauterină pentru prematuri, cât și pentru nou-născuții 

cu suferintă fetală; 

17. Răspunde de tehnica şi igiena alăptării, îndrumand şi ajutând mamele, supraveghează aplicarea 

măsurilor de igienă individuală în vederea alăptării; 

18. Administrează personal medicația, efectuează tratamentele; 

19. Efectuează imunizările împotriva hepatitei B în primele 24 de ore de la naștere şi BCG, la 

indicația medicului; 

20. Este obligată să cunoască modul de administrare a medicamentelor folosite; 

21. Măsoară şi înregistrează zilnic parametrii biologici, greutatea, alimentația între orele 6°° -7°° 

şi 17°°-18°°, în foaia de temperatură; 

22. Pregătește echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar 

23. Pregătește materialele şi instrumentele în vederea sterilizării; 

24. Verifică existența benzii de sterilizare înainte de folosirea instrumentarului; 

25. Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a medicamentelor cu regim special; 

26. Participă la vizita din salon cu medicul de salon, pregătește salonul şi nou nascuții şi participă 

la vizita cu medicul șef de secţie şi asistenta șefă; 

27. Înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale şi chirurgicale efectuate în 

compartiment şi cuprinse în sistemul D.R.G.; 
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28. Pregătește nou născutul pentru externare şi se asigură că are la FO toată documentația necesară 

(Fișa de legatură, Carnetul de vaccinări). 

(2) Alte atribuții și obligații ale asistentului medical neonatologie: 

a. Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

b. Poartă echipamentul de protecţie specific Spitalului și compartimentului; 

c. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 

d. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

e. Va cunoaște modul de utilizare corectă a soluțiilor dezinfectante, concentrații, timpi de acțiune 

și le va utiliza corespunzător; 

f. Respectă graficul de muncă stabilit prin ture; 

g. Se preoeupă de ridicarea continuă a nivelului profesional propriu, participând la diferite forme 

de educație și instruire profesională; 

h. Respectă normele de protecție a muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor; 

i. Respectă principiile asepsiei și antisepsiei și precauțiunile universale; 

j. Respectă circuitele Spitalului; 

l. Respectă și apară drepturile pacientului; 

m. Supraveghează și coordonează activitățile personalului din subordine, verificând curățenia și 

igiena saloanelor și a compartimentului; 

n. Informează în scris asistenta șefă privind neândeplinirea sarcinilor de serviciu de către 

personalul 

auxiliar sanitar din subordine; 

o. Anunță în cel mai scurt timp asistenta șefă în legătură cu orice caz de autoâmbolnăvire sau de 

apariție a unei boli transmisibile în familie; 

p. Are obligația de a efectua controalele medicale periodice. 

Secțiunea a II – a Competențe / Prevederi obligatorii 

Art.223. Competențe neonatologie 

a) asistența medicală a nou-născutului la termen (34-41 săptămâni gestationale împlinite), 

născut din sarcina și nastere fiziologică. Ingrijirea nou-născuților se face de regulă în sistem « 

rooming-in »; 
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b) asistența medicală a nou- născutului subponderal și dismatur, vârsta de gestație mai mare 

sau egală cu 37 săptămâni, dar fară factori de risc; 

c) nou-născuți cu risc născuți prin cezariană de urgență sau nașteri precipitate vor fi 

resuscitați, echilibrați și transportați către Centrul regional de nivel II, prin Unitatea de transport 

neonatal, funcție de necesități; 

d) acordarea ajutorului în caz de urgență și stabilizarea parametrilor vitali ; 

e) solicitarea Unității de transport neonatal de la Centrul regional de nivelul III, care asigură 

de regulă transportul la unitatea de nivelul III al nou- născuților cu probleme severe ale stării de 

sănătate; 

f) îngrijire nou- nascuti normali si subponderali cu factori de risc ; 

g) îngrijire prematuri în recuperare nutrițională; 

h) solicitarea transportului către Centrul regional de nivel II pentru nounăscuți cu risc ridicat; 

i) promovarea tehnicilor moderne în resuscitarea neonatală prin instruirea personalului 

medical. 

Art.224. Completarea prezentului capitol . 

(1) Toţi salariaţii compartimentului sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului capitol, 

precum și normele igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului din Compartimentul neonatologie sunt cele 

prevăzute la art. 186-188, din prezentul Regulament. 

(3) În compartiment se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în 

vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. 

Birotica pusă la dispoziție este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale 

conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

CAPITOLUL V – Bloc Operator 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.225. Cadru general. 

(1) Blocul operator reprezintă o structură de sine stătătoare fiind nominalizată în structura 

Spitalului şi este organizat conform prevederilor Legii 95/2006 – Republicată și Ordinului MS nr. 

914/2006, cu modificările și completarile aduse de Ordinul MS nr.1096/2016, privind modificarea 

şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/74284
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(2) Blocul operator8 grupează toate sălile de operaţii necesare diverselor specialităţi chirurgicale, 

fiind amplasat cât mai aproape de secţiile chirurgicale; 

(3) B.O. din structura Spitalului Municipal Adjud este coordonat de un medic în specialitatea 

chirurgie, numit prin decizia internă a managerului unității în conformitate cu dispozițiile OMS 

nr.1443/2005 privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator.  

(4) Pentru toate intervenţiile chirurgicale efectuate în B.O. se va înscrie în Registrul de intervenţii 

chirurgicale atât ora de începere a intervenţiei cât şi ora de finalizare a intervenţiei. 

(5) Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte echipament 

adecvat fiecărei zone definite pentru B.O., respectiv zona neutră, zona curată şi zona aseptică. 

Art.226. Blocul de naştere. 

(1) Primirea gravidelor în blocul de naştere se face prin serviciul de primire şi prin transfer de la 

compartiment gravide cu risc cu asigurarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale.  

(2) Din blocul de naştere repartizarea lăuzelor se face de starea acestora și în funcţie de greutatea 

şi starea nou născuților la naştere. 

(3) În blocul de naştere accesul parturientelor se efectuează separat de cel al personalului iar 

repartizarea în sălile de travaliu şi operatie se face după triajul epidemiologic. 

(4) Accesul personalului în blocul de naştere se efectuează prin filtrul existent la intrare unde 

personalul îşi schimbă ținuta de spital cu echipamentul specific blocului de naştere. 

Secțiunea a II – a Atribuţiile Blocului Operator 

Art.227. Prevederi. 

(1) La nivelul Spitalului Municipal Adjud funcționează un B.O. ce cuprinde 4 săli de operație. 

(2) B.O. grupează toate sălile de operaţii necesare diverselor specialităţi chirurgicale. 

(3) B.O., format din mai multe săli de operaţii, asigură condiţiile necesare efectuării intervenţiilor 

chirurgicale de urgenţă şi programate.   

Art.228. Sala de nașteri. 

(1) În sala de nașteri se realizează următoarele activități: 

1. Rrepartizarea gravidelor în sălile de travaliu şi de operaţie în condiţiile aplicării măsurilor 

referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenței medicale; 

2. Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare confirmării şi completarii 

diagnosticului; 

 
8 În continuarea prezentului Regulament: B.O. 
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3. Urmărirea travaliului prin monitorizare materno-fetală permanentă şi adaptată fiecărui caz, iar 

în cazul sesizării de abateri de la evoluţia fiziologică a travaliului se anunţă cu promptitudine 

medicul curant sau medicul de gardă; 

4. Asigurarea asistenţei naşterilor pe cale naturală sau chirurgicală după caz; 

5. Supravegherea în lăuzia imediată în salonul post partum; 

6. Asigurarea tratamentului medical complet individualizat şi diferenţiat în funcţie de starea 

gravidei şi stadiul evolutiv al travaliului prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi 

chirurgicale; 

7. Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, 

fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavei; 

8. Asigurarea materialelor sanitare sterile, soluţiilor, instrumentarului steril, aparaturii necesare 

pentru desfăşurarea în condiţii optime a actului medical; 

9. asigurarea unui personal calificat de sine stătător; 

10. Efectuarea educaţiei pentru sănătate şi a psihoprofilaxiei durerilor de naştere în cazul 

gravidelor; 

11. Efectuarea dezinfecției clinice terminale săptămânal după un plan stabilit și după fiecare caz 

septic. 

Secțiunea a III – a Atribuțiile personalului din Blocul Operator 

Subsecțiunea 1. Medicul coordonator B.O. 

Art.229. Medicul coordonator de bloc operator. 

(1) Asigură programarea intervenţiilor chirurgicale de comun acord cu medicii şefi de secţie, astfel 

încât sălile de operaţie să fie utilizate cu randament maxim în timpul legal de muncă (conform 

graficului de personal aprobat la B.O.). 

(2) Întocmeşte programarea sălilor de operaţie în funcţie de programul operator. 

(3) Organizează circuitele funcţionale ale B.O. şi ia măsuri de respectare a acestora (circuitul 

pacienţilor, al personalului, etc). 

(4) Creează zonele necesare activităţii B.O., conform normelor sanitare în vigoare. 

(5) Răspunde de accesul personalului care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone 

definite pentru B.O., respectiv zona neutră, zona curată şi zona aseptică. 

(6) Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului M.S nr. 1226/2012, respectiv: 

a) supraveghează modul în care se aplică codul de procedură/procedura stabilit/ă în sectorul 

lui de activitate; 

 b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;  
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c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 

(7) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, respectiv: 

a) protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 

infectat;  

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al 

infecţiilor asociate asistenței medicale; 

 c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau 

suspectă;  

(8) Respectă normele privind securitatea la incendii și produse inflamabile, respectă prevederile 

Legii nr. 307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor și a Legii nr. 170/2015 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării 

împotriva incendiilor; se preocupă de obținerea autorizației la incendiu și de valabilitatea acesteia, 

necesară funcționării B.O. 

Subsecțiunea 2. Asistentul coordonator de la Bloc Operator 

Art.230. Asistent medical coordonator B.O. 

(1) Se subordonează direct medicului coordonator al B.O. din punct de vedere al activităţii 

medicale şi Directorului medical din punct de vedere al activităţii administrative, şi coordonează 

întreaga activitate a personalului implicat direct în îngrijirea pacienţilor și are în principal 

următoarele atribuții: 

1. Organizează, coordonează, controlează și evaluează activitatea de îngrijire din cadrul B.O.; 

2. Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în B.O.; 

3. Își desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglamentărilor profesionale şi 

cerinţelor postului; 

4. Aplică măsurile privind sterilizarea, dezinfecţia, curăţenia, precum şi alte măsuri de 

prevenire a infecţiior ce cad în competenţa sa sau a personalului din subordine; 

5. Întocmeste, revizuiește și prelucrează fișa postului pentru personalul din subordine, în trei 

exemplare originale, după cum urmează:  

- 1 exemplar pentru dosarul angajatului păstrat la Biroului Resurse Umane al Spitalului, 

- 1 exemplar pentru conducere (șeful sectorului de activitate), 

- 1 exemplar pentru angajat,  

6. Întocmește fișa postului pentru personalul nou angajat din subordine, cu avizul medicului 

șef de secție/ medicului coordonator al B.O.; 

7. În colaborare cu medicul șef secția chirurgie generală și cu medicul coordonator al B.O., 

asigură condițiile necesare îndeplinirii indicatorilor de performanță ai B.O.; 

8. Urmărește utilizarea judicioasă a materialelor și echipamentelor din cadrul; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/164275
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9. Urmărește respectarea calității îngrijirilor medicale acordate pacienților de către personalul 

din subordine, în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a acestora; 

10. Coordonează activitatea elevilor școlilor postliceale sanitare aflați în stagiu clinic în cadrul 

B.O.; 

11. Controlează modul cum se asigură pacienților operați tehnicile aseptice și măsurile de 

antisepsie; 

12. Are în gestiune inventarul B.O.; 

13. Întocmește graficul de lucru parra la data de 25 a fiecarei luni pentru luna urmatoare și îl 

trimite spre avizare Biroului Resurse Umane; 

14. Întocmește pontajele până la data de 20 a fiecarei luni pentru luna în curs, precum și graficul 

rectificativ de lucru, în cazul în care pentru luna în curs au aparut mai multe modificari; 

15. Este direct răspunzător de schimburile de tură efectuate de către personalul din subordine, 

iar la sfârșitul lunii le aduce la cunoștință Biroului Resurse Umane; 

16. Afișează la loc vizibil graficul de lucru aprobat / avizat pentru personalul B.O. și lista de 

gărzi (unde se efectuează); 

17. Urmărește respectarea graficului de lucru lunar aprobat pentru personalul din subordine, 

controlează zilnic condica de prezență pe care o contrasemnează; 

18. Organizează și controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din 

subordine, repartizează judicios personalul pe puncte de lucru în funcție de necesitate, pentru 

a nu se periclita calitatea îngrijirilor medicale și activitatea B.O., întocmește graficul de lucru 

al acestuia pe săli de operațiii ; 

19. Are datoria de a cunoaşte toate instrucţiunile, precum şi amănuntele de funcţionare ale 

aparatelor pe care le mânuieşte; 

20. Pregăteşte sălile de operaţie (verifică curăţenia, asigură transportul truselor sterile, 

pregăteşte materialele pentru diverse intervenţii chirurgicale); 

21. Verifică funcţionarea aparaturii; 

22. Sterilizează sălile de operaţie cu lămpi cu ultraviolete; 

23. Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor şi asistă 

medicul pe timpul intervenţiei chirurgicale; 

24. Anunţă imediat medicul coordonator al Blocului operator şi Directorul medical asupra 

deficienţelor în condiţiile de igienă (alimentarea cu apă, instalaţii sanitare, încălzire etc.); 

25. Supraveghează efectuarea corectă a sterilizării în secţie, instruieşte şi controlează 

personalul din subordine privind pregătirea materialelor ce urmează a fi sterilizate, păstrarea 

materialelor sterile şi utilizarea lor în limitele termenului de valabilitate; 
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26. Supraveghează pregătirea materialelor pentru sterilizare şi semnalează medicului 

coordonator al B.O. şi Directorului medical, defecţiunile pe care le constată la materialele şi 

obiectele sterilizate (neetanşeitatea casoletelor, lipsa testelor sau teste arătând ineficienţa 

sterilizării); 

27. Organizează şi supraveghează pregătirea sălilor de operaţie şi anexelor pentru dezinfecţiile 

periodice (ciclice); 

28. Participă conform indicaţiilor laboratorului de bacteriologie la recoltarea probelor de mediu 

şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării; 

29. Instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte 

aplicarea acestor măsuri; 

30. Semnalează medicului coordonator al B.O. şi Directorului medical, cazurile de boli 

transmisibile pe care le observă în rândul personalului;  

31. Instruieşte personalul privind colectarea şi păstrarea inventarului moale (câmpuri 

operatorii, halate, etc), transportul rufăriei, recepţionarea, transportul şi păstrarea rufăriei 

curate (sterile) conform Ordinului MS nr.1025/2000 pentru aprobarea normelor privind 

serviciile de spălătorie pentru unităţile sanitare; 

32. Controlează şi instruieşte permanent personalul din subordine asupra ţinutei şi 

comportamentului igienic cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune 

medicului coordonator al B.O. şi Directorului medical, măsuri disciplinare în cazurile de 

abateri; 

33. Efectuează programarea concediilor de odihnă conform legislației și contractului colectiv 

de muncă, de comun acord cu angajatul, cu avizul sindicatului9 și cu aprobarea acestora de 

către directorul medical, astfel încât concediile să fie efectuate uniform pe parcursul întregului 

an calendaristic, fără afectarea calității îngrijirilor acordate pacienților; 

34. Răspunde de respectarea programării concediilor de odihnă, fără a periclita activitatea 

medicală a B.O.; 

35. Evaluează periodic activitatea asistenților medicali și a personalului auxiliar din subordine 

și face propuneri de îmbunătățire a activității acestora; 

36. Deleagă în absența sa un asistent medical corespunzător (înlocuitor), care să răspundă de 

toate atribuțiile și sarcinile asistentului coordonator B.O.; 

37. Urmărește respectarea normativului de personal și solicită prin referate scrise și 

argumentate, conform procedurii, completarea acestuia ori de câte ori este necesar, cu avizul 

Directorului medical; 

38. Întocmește și transmite în termenele stabilite, Planul anual de achiziții publice al B.O., în 

 
9 În cazul angajatului membru de sindicat 
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colaborare cu medicul coordonator al B.O.; 

40. Se preocupă de procurarea materialelor sanitare, materialelor de curățenie, dezinfectanților, 

lenjeriei, etc., necesare bunei desfășurări a activității B.O. și răspunde de folosirea rațională a 

acestora, fară a periclita asistența medicală; 

39. Răspunde de aprovizionarea cu medicamente pentru aparatul de urgență al B.O., cu 

materiale sanitare, fire de sutură, dispozitive medicale, instrumentar, dezinfectanți, etc, în 

funcție de necesarul lunar/anual solicitat în Planul anual de achiziții publice; 

40. Supraveghează și verifică periodic descărcarea corectă a medicamentelor administrate 

pacienților din aparatul de urgență, precum și descărcarea corectă pe pacienții operați a 

materialelor sanitare folosite, de către asistenții medicali din B.O.; 

41. Răspunde de aprovizionarea corespunzătoare a aparatului de urgență al B.O. și de 

gestionarea acestuia, conform baremului de medicamente propus de către medicul coordonator 

al B.O. și aprobat decătre Directorul medical al Spitalului; răspunde direct de termenele de 

valabilitate ale medicației din aparatul de urgență și ia măsuri de înlocuire a medicației al cărei 

termen de valabilitate expiră; aplică măsuri de soluționare în timp util, pentru evitarea expirării 

medicamentelor aflate în aparatul de urgență al B.O.; 

42. Gestionează eficient și corespunzător materialele sanitare ridicate din magazia Spitalului 

și controlează zilnic prin sondaj, descărcarea materialelor sanitare consumate, de către 

asistenții medicali din B.O., în Fișa de consum materiale sanitare, anexă a foilor de observație 

ale pacienților internați; 

43. Verifică identitatea pacientului înainte de a intra în B.O., conform programării; 

44. Organizează activitatea privind evidența mobilierului, aparaturii, lenjeriei, 

instrumentarului chirurgical, dispozitivelor medicale aflate în folosință și autoiventarierea 

periodică în vederea completării acesteia; 

45. Organizează activitatea privind evidența mobilierului, aparaturii, lenjeriei, 

instrumentarului chirurgical, dispozitivelor medicale aflate în folosința și autoiventarierea 

periodică în vederea completării acesteia; 

46. Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurand utilizarea și păstrarea acestora în 

condițiii corespunzătoare; 

47. Controlează modul de operare a condicilor de medicamente, precum și modul de păstrare, 

distribuire și administrare a acestora; 

48. Raportează defecțiunile la instalații și aparatura medicală și se preocupă ca remedierea 

acestora să se facă în cel mai scurt timp pentru a nu periclita activitatea medicală; 

49. Cunoaște și prelucrează periodic procedura de prelucrare și protecție a datelor medicale și 

personale ale pacientului, respectând confidențialitatea datelor medicale și a anonimatului 

pacientului, precum și a utilizării lor numai în scopurile specificate, procedura aprobată la 

nivelul Spitalului; 
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50. Anunță cazurile de indisciplină ale pacienților în conformitate eu legislația în vigoare, 

conducerii B.O. și spitalului, iar în cazul părăsirii B.O. de către pacient urmărește aplicarea 

procedurii stabilite de spital; 

51. Organizează și participă zilnic la raportul asistenților medicali din B.O. și la raportul de 

gardă al medicilor chirurgi din secție; 

52. Participă la ședința săptămânală organizată de către Directorul medical cu asistenții șefi de 

secții și asistenții coordonatori compartimente, precum și la alte ședințe convocate și organizate 

de către conducerea Spitalului; 

53. Efectuează periodic, semestrial, o statistică privind numărul de intervenții chirurgicale, pe 

toată secția chirurgicală și compartimente, a duratei intervențiilor, a numărului de cazuri 

complexe, precum și a intervențiilor de mică chirurgie, în vederea eficientizării utilizării sălilor 

de operație și a aparaturii de înaltă performanță; răspunde de raportările statistice la nivel de 

B.O. privind situatia pacienților operați și a îngrijirilor medicale acordate, răspunde de toate 

evidențele solicitate conform dispozițiilor și deciziilor interne; 

(2) Asistentul medical coordonator al B.O. pe lângă atribuțiile menționate mai sus are în continuare 

următoarele atribuții și obligații: 

1. Prelucrează cu personalul din subordine și întocmește procese verbale de instruire privind 

respectarea : 

a) prevederilor Regulamentului Intern (R.I.) și Regulamentului de Organizare și Functionare 

(R.O.F.) ale spitalului; 

b) respectarea atribuțiilor și obligațiilor personalului din subordine, privind aplicarea normelor 

de securitate și sănătate în muncă; 

c) respectarea atribuțiilor și obligațiilor privind aplicarea în practică a prevederilor Ordinului 

M.S. nr. 961/ 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea 

în unitățile sanitare; 

d) atribuțiilor și obligatiilor privind aplicarea în practică a prevederilor Ordinului M.S. nr. 1101 

/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale în unitățile sanitare; 

e) atribuțiilor și obligațiilor privind aplicarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1226 / 2012 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din 

activități medicale; 

f) atribuțiilor și obligațiilor privind aplicarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1224 / 2006 pentru 

aprobarea Normelor privind activitatea unităților de transfuzie sanguină din spitale; 

g) procedurilor și protocoalelor de lucru existente la nivelul Spitalului și 

sectiei/compartimentului, elaborate cu avizul biroului de management al calității, asigurandu-se 

de implementarea acestora; 
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h) prevederilor legislative în vigoare privind exercitarea profesiei de asistent medical (O.U.G. 

nr. 144/2008 cu modificările și completările ulterioare), statutul O.A.M.G.M.A.M.R., Codul de 

etică și deontologie al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din 

România; 

i) prevederilor Legii nr. 46/2003 privind drepturile și obligațiile pacientului, precum și a 

Normelor de aplicare a acestei legi; 

j) prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

l) prevederilor Legii nr. 487/2002 republicată, legea sănătății mintale și a protecției persoanelor 

cu tulburări psihice, precum și a Normelor de aplicare a acestei legi; 

m) prevederilor Legii nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru 

prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

n) principiilor managementului calității; 

2. Urmărește efectuarea curățării mecanice și a dezinfecției ciclice a tuturor spațiilor din B.O. : 

Săli de operații și alte anexe, și păstrează evidența acestora; 

3. Urmărește respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, vizitatorii, 

instrumentarul, lenjeria, alimentele, medicamentele, reziduurile și supraveghează modul în care 

personalul din subordine le respectă; 

4. Participă cu echipa serviciului C.P.I.A.A.M. la recoltarea probelor de încarcatură microbiana de 

pe suprafețe, mâinile personalului, materialele sanitare, lenjerie, din aeromicroflora și respectiv, 

de verificare a sterilității instrumentarului și aparaturii medicale; 

5. Răspunde de întocmirea Registrului electronic unic de monitorizare a infecțiilor asociate 

asistențeii medicale din B.O. și de transmiterea săptămânală a datelor din acest registru de 

monitorizare către C.P.I.A.A.M., în fiecare zi de luni pentru săptămâna precedentă; 

6. Înregistrează expunerea accidentală a personalului în Registrul de evidență a expunerilor 

accidentale la produse biologice al B.O., în format electronic și pe suport de hartie, și transmite 

datele din acest registru către C.P.I.A.A.M..; 

7. Asigură acomodarea și integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii 

B.O., circuitelor, normelor specifice de securitate și sănătate în muncă, normelor PSI, prevederilor 

RI, prevederilor ROF și atribuțiilor din fișa postului; 

8. Informează medicul coordonator al B.O. și Directorul medical în cazul unor evenimente 

deosebite petrecute în B.O.; 

9. Are obligația să comunice actele de indisciplină constatate la personalul din subordine, 

medicului coordonator al B.O., directorului medical, managerului unitatii, medicului de gardă sau 

șefului gărzii pe spital; 
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10. Colaborează cu O.A.M.G.M.A.M.R. în vederea realizării de cursuri de perfecționare pentru 

asistenții medicali în cadrul programului de educație medicală continuă și urmărește activitatea de 

educație pentru sănătate desfășurată de asistenții medicali în cadrul îngrijirilor acordate; 

11. Organizează și desfășoară programe de educație pentru sănătate și se preocupă de actualizarea 

cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicală continuă; 

12. Sprijină și supraveghează buna desfășurare a activității de pregătire practică a elevilor școlilor 

postliceale sanitare, aflați în stagiu clinic, precum și a persoanelor care activează în B.O. pe bază 

unui contract de voluntariat; 

13. Asigură efectuarea controlului medical periodic al personalului din subordine, conform 

programărilor, ține evidența concediilor medicale și a îmbolnăvirilor autodeclarate ale personalului 

din subordine, pentru care ia măsuri de înlocuire; 

14. Participă la ședințele Consiliului medical atunci când este solicitat de către Directorul medical 

al unității, sau cand medicul coordonator al B.O. lipsește motivat de la serviciu; 

15. La propunerea medicului coordinator al B.O. face parte din comisiile de concurs pentu 

ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, precum și din comisiile de examen pentru 

promovarea personalului din subordine; 

16. Consemnează și asigură îndeplinirea de către personalul din subordine, a tuturor indicațiilor 

date de către medicul coordonator al B.O.. 

(3) Responsabilități privind Sistemul de Management al Calității : 

a. Participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

 ( SMC); 

b. Propune politici și obiective pentru domeniul calității; 

c. Îndeplinește prevederile din documentele managementului calității ; 

d. Identifică, raportează și tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

e. Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

f. Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă; 

g. Alocă cel puţin o oră pe săptămână pentru participare la activităţi de îmbunătăţire a 

serviciilor medicale. 

(4) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

unitățile sanitare, respectiv: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;  

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  
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c) menţine igiena, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;  

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie/compartiment în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;  

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, 

alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei 

medicale;  

h) participă la pregătirea personalului; 

 i) participă la investigarea focarelor. 

(5) Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv: 

a) aplică procedurile/procedura stipulate/ă de codul de procedură/procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 

Subsecțiunea 3. Activitatea și atribuțiile asistentului medical generalist – instrumentară B.O. 

Art.231. Atribuţiile asistentei medicale generaliste – instrumentară de la B.O. 

(1)   Atribuțiile asistenților medicali decurg din competențele certificate de actele de studii 

obținute, ca urmare a parcurgerii unei forme de învățământ de specialitate recunoscută de lege. Și 

are următoarele activități și atribuții specifice: 

1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului; 

2. Respectă R.I.  al unității şi B.O.; 

3. În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităților ce decurg din rolul autonom și delegate; 

4. Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor şi asistă 

medicul pe timpul intervenţiei chirurgicale; 

5. Informează pacientul asupra circuitului său în B.O. și asupra obligativității respectării condițiilor 

de asepsie; 

6. Răspunde de utilizarea şi de întreţinerea în bune condiţii a instrumentarului, a echipamentelor 

şi a instalaţiilor existente în sălile de operaţii; 

7. Informează medicul coordonator al B.O. și Directorul medical în cazul unor evenimente 

deosebite petrecute în B.O.; 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

240 
 

8. Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează şi răspunde de colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat 

şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

9. Preia pacientul din secția unde este internat, verifică identitatea acestuia și toaleta personală, 

ținuta de spital și îl duce în B.O.. 

10. Prezintă medicului chirurg pacientul ce urmează a fi operat și îl informeaza asupra stării 

acestuia; 

11. Observă simptomele, starea pacientului, măsoară, T. A, pulsul, diureza, drenajul; 

12. Pregătește bolnavul pentru tehnicile specifice intervențiilor chirurgicale, organizează 

transportul și la nevoie supraveghează stare a acestuia pe timpul transportului și îl va însoți în caz 

de nevoie; 

13. Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului 

și le transportă la laborator, de unde ridică rezultatele; 

14. În caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul și organizează transportul 

acestuia la morgă; 

15. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul intern, care va fi schimbat ori de 

câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

16. Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef de B.O./secție, privind 

normele de igienă şi protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor; 

17. Acordă primul ajutor în situații de urgență și cheamă medicul; 

18. Participă și/sau inițiază activități de cercetare în domeniul medical și al îngrijirilor pentru 

sănătate; 

19. Va avea responsabilitatea păstrării confidențialității îngrijirilor medicale; 

20. Respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

21. Va participa sub îndrumarea medicului, la pregătirea bolnavului pentru puncții, bronhoscopii 

și orice manevre efectuate în blocul operator; 

22. Va răspunde în timp util prin telefon la domiciliu și imediat în caz de urgență - în caz de 

chemare prin telefon, în interes de serviciu, este obligată să se prezinte la locul de muncă în maxim 

15 minute de la primirea apelului; 

23. Respectă circuitele funcționale. 

(2) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

unitățile sanitare, respectiv: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;  
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b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  

c) menţine igiena, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;  

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie/compartiment în legătură 

cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;  

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei 

medicale;  

h) participă la pregătirea personalului; 

 i) participă la investigarea focarelor. 

(3) Atribuţiile conform Ordinului M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind 

asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei: 

1. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide încadrate în tipul 1 de produs utilizate pentru: 

a. dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;  

b. dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare;  

c. dezinfecţia pielii intacte.  

2. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru:  

a. dezinfecţia suprafeţelor; 

b. dezinfecţia manuală a dispozitivelor medicale, dezinfecţia prin imersie, dezinfecţia la 

maşini automate;  

c. dezinfecţia lenjeriei/material moale. 

3. Cunoaşterea şi respectarea criteriilor de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 

4. Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei 

de lucru, concentraţia şi timpul de acţiune al acestuia. 

(4) Asistenta medicală de la Bloc Operator are, pe lângă atriguțiile generale de asistent medical 

generalist, următoarele atribuţii specifice: 

a. Pregăteşte şi sterilizează materialele şi instrumentarul, după caz; 

b. Respectă permanent şi răspunde de aplicarea regulilor de igienă (în special spălarea şi 

dezinfecţia mâinilor), cât şi a regulilor de tehnică aseptică; 

c. Duce în sala de operație trusele și casoletele cu materiale sterile; 

d. După izolarea bolnavului: - poziţionează lumina; 
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e. Trebuie să poarte echipamentul complet de protecţie, regulamentar, iar în timpului actului 

operator să poarte şi masca; 

f. Să asigure şi să controleze efectuarea curăţeniei permanente şi a dezinfecției periodice; 

g. Să aibă pregatite oricând sala de operaţie şi instrumentarul necesar pentru operaţii; 

h. Să cunoască din timp dacă există defecţiuni şi să ia măsuri pentru remedierea acestora; 

i. Să ştie să manevreze perfect şi rapid masa de operaţie, lampa scialitica, aspiratorul, 

electrocauterul, aparatura optica de exploatare etc; 

j. Înainte de operaţie, asistenta va controla dacă pacientul este pregatit pentru operaţie, 

îndeosebi dacă este curat şi epilat în regiunea care va fi supusa interventiei chirurgicale; 

k. După fiecare intervenţie numără, spală, decontaminează instrumentele folosite şi le 

pregăteşte în vederea sterilizării; 

l. Cunoaşte timpii operatori; 

m. Pregătirea mesei de instrumente cu câmpuri sterile; 

n. Pregătirea câmpului operator; 

o. Asistarea la îmbracarea operatorului şi a întregii asistenţe; 

p. Anticiparea nevoilor chirurgului; 

q. Participarea efectivă la realizarea hemostazei; 

r. După sutura plăgii, va aplica pansamentul steril pe plaga curată şi dezinfectată; 

s. Numărarea instrumentelor şi a compreselor înainte şi după operaţie; 

t.  Înregistrarea pacientului operat în condica de operaţii. 

Subsecțiunea 4. Activitatea exercitată de asistentul medical general anestezie din cadrul 

B.O.-ATI 

Art.232. Asistent medical generalist de anestezie de la B.O./ATI 

(1) Atribuțiile asistenților medicali decurg din competențele certificate de actele de studii obținute, 

ca urmare a parcurgerii unei forme de învățământ de specialitate recunoscută de lege. Asistentul 

medical are următoarele activități și atribuții specifice: 

1) îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului; 

2) respectă regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare; 

3) acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 

4) pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi 

tratament; 

5) recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 

medicului şi le transportă la laborator; 

6) administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice 

etc., conform indicaţiilor medicului; 

7) acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul; 

8) prezintă medicului pacientul și îl informează asupra evoluției; 

9) pregătește bolnavul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și 

anestezie; 

10)  recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției 

medicului și le transportă la laborator, de unde ridică rezultatele; 

11) administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice 

etc., conform prescripției medicale; 
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12) asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripției medicale; 

13) pregătește echipamentul, instrumentarul și materialul steril necesar intervențiilor; 

14) semnalează medicului orice modificări depistate; 

15) pregătește materialele, instrumentarul, și dispozitivele în vederea sterilizării acestora; 

16) asistentul va monta (schimba), trusele de aspirație, schimbând mănușile de protecție după 

fiecare manevră (dupa fiecare pacient ); 

17) dacă pacientul se decuplează, il va reconecta și va nota modificările apărute în urma 

decuplării; 

18) organizează și desfășoară programe de educație pentru sănătate, activități de consiliere, 

lecții educative și demonstrații practice pentru pacienți, aparținători și diferite categorii 

profesionale aflate în formare; 

19) pregătește instrumentarul pentru intervențiile chirurgicale, putând participa la acestea în 

caz de nevoie deosebită; 

20) participă la efectuarea curățeniei și dezinfecției sălilor de pansamente; 

21) poartă echipamentul de protecție prevăzut de Regulamentul de ordine interioara, care va fi 

schimbat zilnic, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal; 

22) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 

nosocomiale; 

23) respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical; 

24) respectă și apară drepturile pacientului; 

25) se preocupă de actualizarea cunoștintelor profesionale, prin studiu individual, sau alte 

forme de educație continuă și conform cerințelor postului; 

26) participă la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali; 

27) participă la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali; 

28) va avea responsabilitatea păstrarii confidențialitatii îngrijirilor medicale; 

29) va respecta confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de 

natura aeestora; 

30) va participa sub îndrumarea medicului, la pregătirea bolnavului pentru puncții etc; 

31) va participa sub îndrumarea medicului anestezist, la pregătirea bolnavului pentru anestezie; 

32) va supraveghea bolnavul și va administra dupa indicațiile și sub supravegherea medicului 

tratamentul intraoperator; 

33) urmărește evoluția post-operatorie, până la transportarea bolnavului în 

secție/compartiment, la pat, unde acesta este preluat de asistenta din secție/compartiment; 

34) respectă circuitele funcționale. 

(2) Responsabilități privind Sistemul de Management al Calității: 

a. Participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii ( SMC); 

b. Propune politici și obiective pentru domeniul calității; 

c. Îndeplinește prevederile din documentele managementului calității ; 

d. Identifică, raportează și tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

e. Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

f. Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în activitatea 

depusă; 
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g. Alocă cel puţin o oră pe săptămână pentru participare la activităţi de îmbunătăţire a serviciilor 

medicale. 

(3) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

unitățile sanitare, respectiv: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;  

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  

c) menţine igiena, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;  

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie/compartiment în legătură 

cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;  

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei 

medicale;  

h) participă la pregătirea personalului; 

 i) participă la investigarea focarelor. 

(4) Atribuţiile conform Ordinului M.S nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind 

asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei: 

1. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide încadrate în tipul 1 de produs utilizate pentru: 

a. dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;  

b. dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare;  

c. dezinfecţia pielii intacte.  

2. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru:  

a. dezinfecţia suprafeţelor; 

b. dezinfecţia manuală a dispozitivelor medicale, dezinfecţia prin imersie, dezinfecţia la 

maşini automate;  

c. dezinfecţia lenjeriei/material moale. 

3. Cunoaşterea şi respectarea criteriilor de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 

4. Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei 

de lucru, concentraţia şi timpul de acţiune al acestuia. 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

245 
 

Subsecțiunea 5. Activitatea și atribuțiile exercitate de infirmiera/îngrijitoarea din B.O. 

Art.233. Atribuţii specifice exercitate de infirmiera/îngrijitoarea din B.O. 

(1) Sunt subordonate pe linie ierarhică asistentului medical șef B.O., asistentului medical 

generalist, directorului medical al spitalului și managerului. 

(2) Principalele atribuții și responsabilități ale infirmierei și îngrijitoarei în desfășurarea activității 

sunt: 

a) va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; 

b) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta; 

c) va efectua riguros curățenie în toate spațiile aferente. Curățenia va fi efectuată în timpul 

turei, ori de câte ori este nevoie și conform planului DDD B.O./unitate sanitară; 

d) îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 

e) poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori 

de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

f) va efectua riguros curăţenie în toate spaţiile aferente şi răspunde de starea de igienă a sălilor 

de operaţii, coridoarelor, oficiilor, mobilierului, ferestrelor; 

g) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile şi condiţiile 

stabilite, cu respectarea normelor în vigoare; colectează materialele sanitare şi 

instrumentarul de unică folosinţă în recipiente speciale şi asigură transportul în vederea 

neutralizării; 

h) răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, de respectarea normelor de protecţie a muncii, 

precum şi a normelor etice şi deontologice;  

i) efectuează sau ajută la efectuarea toaletei parţiale a bolnavului imobilizat, cu respectarea 

regulilor de igienă în caz de urgenţă (atunci când pacientul este adus direct în blocul 

operator); 

j) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în condiţiile stabilite;  

k)  ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice (ex.puncţii, intervenţii 

chirurgicale) şi asigură curăţirea aparaturii imediat după utilizare;  

l) ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 

m) ajută la transportarea pacienţilor operaţi cu targa;  

n) transportă lenjeria murdară în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în 

containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de 

ordine interioară; 

o) execută, la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din blocul 

operator; 

p)  pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, blocul operator pentru dezinfecţie, ori de câte 

ori este necesar; 

q)  colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente 

speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea 

neutralizării;  

r) ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat;  
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s) după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul, 

inventariază eventualele obiecte personale şi ajută la transportul acestuia, în caz de 

necesitate, la morgă;  

t) pregăteşte ori de câte ori este necesar, la indicaţia asistentului medical, a sălilor de operaţii 

pentru dezinfecţie, ocupându-se de paviment, pereţi, uşi, ferestre, chiuvete;  

u) efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte 

obiecte care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor;  

v) ajută la manevrarea aparaturii în sălile de operaţii - efectuează aerisirea periodică a 

încăperilor; - curăţă şi dezinfectează WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în 

aceste scopuri şi locuri;  

w) asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 

x) respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.);  

y) dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara blocului operator, va avea grijă ca 

măcar, una dintre îngrijitoare să rămână în blocul operator, disponibilă pentru activităţile 

specifice cu bolnavi; 

z) asigură transportul bolnavilor de la sala de operaţie la terapie intensivă sau la salon; 

aa) ajută asistenţa medicală la poziţionarea bolnavului; 

bb) ajută asistenţa medicală la efectuarea imobilizăirii gipsate; 

cc) goleşte ori de câte ori este nevoie pungile care colectează urina sau alte produse biologice, 

precum şi celelalte recipiente colectoare; 

dd) asigură transportul pieselor pentru examen microbiologic şi morfopatologic prelevate 

intraoperator, către serviciul de specialitate (laborator, anatomie patologică); 

ee) va respecta comportamenul etic faţă de bolnavi, de insoţitorii acestora şi faţă de personalul 

medico-sanitar; 

ff) nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 

gg) participă la instruirile periodice efectuate de asistentul şef de secţie, privind normele de 

protecţia muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele privind situaţiile de urgenţă, 

precum şi celelalte instruiri tematice obligatorii periodice efectuate la nivelul secţiei; 

hh) va anunţa orice eveniment deosebit ivit, medicului coordonator, asistentei şefe sau 

asistentei medicale de pe tură; 

ii) declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă, precum şi bolile 

transmisibile apărute la membrii familiei sale; 

jj) va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita 

în scris orice schimbare a graficului de lucru. 

(3) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

unitățile sanitare, respectiv: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;  

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  

c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;  
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d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie/compartiment în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;  

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat 

medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, 

alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei 

medicale;  

h) participă la pregătirea personalului; 

 i) participă la investigarea focarelor. 

(4) Atribuţiile conform Ordinului M.S nr.961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind 

asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei: 

1. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide încadrate în tipul 1 de produs utilizate pentru: 

a. dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;  

b. dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare;  

c. dezinfecţia pielii intacte.  

2. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru:  

a. dezinfecţia suprafeţelor; 

b. dezinfecţia manuală a dispozitivelor medicale, dezinfecţia prin imersie, dezinfecţia la 

maşini automate;  

c. dezinfecţia lenjeriei/material moale. 

3. Cunoaşterea şi respectarea criteriilor de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 

4. Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei 

de lucru, concentraţia şi timpul de acţiune al acestuia. 

(5) Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv: 

a) aplică procedurile/procedura stipulate/ă de codul de procedură/procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 
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Subsecțiunea 6. Atribuţii specifice a asistenţilor din Sala de naşteri 

Art.234. Asitenul medical de la Sala de nașteri. 

(1) Este subordonat medicului șef de Compartiment obstetrică-ginecologie și asistentei șefe, și are 

pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 394 – 396 din prezentul Regulament în completare următoarele 

atribuții specifice: 

1. Urmăreşte, monitorizează şi acordă îngrijiri conform prescripţiei medicale lehuzelor, 

gravidelor sau ginecopatelor aflate în supravegherea sa. 

2. Urmăreşte, monitorizează şi informează medicul asupra evoluţiei travaliului şi a stării 

întrauterine a fătului. 

3. Identifică la mamă şi la copil, semne care anunţă anomalii şi care necesită intervenţia 

medicului, pe care îl asistă în această situaţie. 

4. Asistă naşterile normale în prezentaţie craniană şi numai de urgenţă în prezentaţie pelviană 

efectuând la nevoie epiziotomie / epiziorafie. 

5. Adoptă măsuri de urgenţă în absenţa medicului, pentru extracţie manuală de placentă şi 

control uterin manual, monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale până la sosirea medicului. 

6. Acordă primele îngrijiri nou-născutului şi răspunde de identificarea lui, iar în urgenţă 

reanimarea imediată a acestuia, conform protocolului. 

7. Asigură pregătirea completă a mamei pentru naştere, desfăşoară activităţi de educaţie 

pentru sănătate, alăptare naturală, iniţiază şi desfăşoară programe de pregătire a viitorilor părinţi. 

(2) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

unitățile sanitare, respectiv: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;  

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  

c) menţine igiena, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;  

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie/compartiment în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;  

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, 

alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale;  

h) participă la pregătirea personalului; 
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 i) participă la investigarea focarelor. 

(3) Atribuţiile conform Ordinului M.S nr.961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind 

asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei: 

1. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide încadrate în tipul 1 de produs utilizate pentru: 

a. dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;  

b. dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare;  

c. dezinfecţia pielii intacte.  

2. Cunoaşterea şi respectarea produselor biocide de tip II, utilizate pentru:  

a. dezinfecţia suprafeţelor; 

b. dezinfecţia manuală a dispozitivelor medicale, dezinfecţia prin imersie, dezinfecţia la 

maşini automate;  

c. dezinfecţia lenjeriei/material moale. 

3. Cunoaşterea şi respectarea criteriilor de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 

4. Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei 

de lucru, concentraţia şi timpul de acţiune al acestuia. 

(4) Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv: 

a) aplică procedurile/procedura stipulate/ă de codul de procedură/procedură; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activităţi medicale. 

Subsecțiunea 7. Atribuţiile brancardierului din cadrul B.O. 

Art.235. Activitatea și sarcinile brancardierului B.O. 

(1) Se subordonează pe linie ierarhică asistentei coordonatoare B.O., medicului coordonator B.O. 

și are în principal următoarele sarcini și obligații: 

a) îşi desfăşoară activitatea în blocul operator numai sub îndrumarea şi supravegherea 

medicului coordonator, asistentului medical şef, medicului sau asistentului medical pe tură; 

b) se ocupă de transportul pacienţilor, din blocul operator în şi din secţie; 

c) după decesul unui bolnav în blocul operator, efectuează transportul acestuia la morgă, 

respectând regulile de etică şi normele de igienico-sanitare în vigoare; 

d) ajută personalul din blocul operator la mobilizarea bolnavilor, precum şi la imobilizarea 

celor agitaţi; 

e) duce piesele recoltate în timpul intervenţiilor chirurgicale, la laborator respectând normele 

igienicosanitare în vigoare; 

f) execută orice alte sarcini primite de la asistentul medical cu care lucrează sau asistentul şef 

de secţie; 
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g) respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.); 

h) nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 

i) poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori 

de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

j) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 

k) participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă 

şi protecţia muncii; 

l) asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 

m) primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în 

grijă; 

n) va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita 

în scris ori ce schimbare a graficului de prezenţă; 

o)  efectuează curăţenia şi dezinfecţia, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la 

deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor; 

p) colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente 

speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea 

neutralizării; 

q) pe perioada de timp necesară îndeplinirii unor sarcini de serviciu care impun părăsirea 

locului de muncă va comunica unde pleacă, timpul absenţei şi numele persoanei care îi ţine 

locul; 

r) nu va părăsi locul de muncă decât cu acordul medicului şef de secţie, asistentei şefe de 

secţie sau a medicului de gardă. Pe perioada absenţei va desemna înlocuitor. Numele 

înlocuitorului va fi comunicat persoanei căreia i-a solicitat acordul, asistentei cu care 

lucrează în tură şi va fi scris în raportul de gardă dacă părăseşte definitiv serviciul sau pe o 

perioadă mare de timp; 

s) va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; 

t) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta; 

u) răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, de respectarea normelor de etică profesională. 

 

 Subsecțiunea 8. Reguli de comportament pentru personalul operator 

Art.236. Reguli pentru personalul operator. 

(1) Reguli de comportament pentru personalul operator sunt: 

1. Pătrunderea în sala de operaţii are loc doar cu îmbrăcăminte de operaţie şi cu încălţăminte 

specială pentru sala de operaţie.  

2. Părăsirea sălii de operaţie în îmbrăcămintea de operaţie este strict interzisă. În anumite 

situaţii de excepţie este permisă părăsirea sălii fără schimbul îmbrăcăminţii: 

 a) transportul pacienţilor din sala de operaţie în sălile de terapie intensivă ;  

b) în cazul de urgenţă intensivă.  

3. Îmbrăcămintea trebuie schimbată la umezire, la contaminarea cu sânge, secreţii corporale 

şi excreţii; după utilizarea toaletei nu trebuie schimbată îmbrăcămintea conform rutinei. 
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 4. Lacul de unghii, unele brăţări, ceasuri, lanţuri lungi şi cerceii sunt interzişi în sălile de 

operaţii (reguli de profilaxie a accidentelor, dezinfecţia mâinilor).  

5. În toate sălile de operaţie cu excepţia sălilor de aşteptare trebuie ca toate persoanele să 

poarte mască. Aceasta trebuie schimbată:  

a) la umezire (deci după 2 ore);  

b) dacă a fost dată jos;  

c) operaţii lungi.  

6. Capul şi barba trebuie acoperite complet. 7. Este foarte importantă dezinfecţia mâinilor. Ea 

este obligatorie la intrarea în sala de operaţii. 

Art.237. Completarea prezentului capitol. 

(1) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției / compartimentului, precum și cu reglementarea/procedura internă a B.O. 

"Activitatea în B.O." 

(2) Toţi salariaţii B.O. sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului capitol, precum și normele 

igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(3) În B.O. se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în vigoare, 

periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. Birotica pusă 

la dispoziție este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale conținute în aceste 

formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

CAPITOLUL VI - Secția Chirurgie Generală 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.238. Conducerea șecției. 

(1) Secția este condusă de un medic primar care îndeplinește funcția de medic șef de secție și este 

ajutat de o asistentă medicală șefă, din personalul mediu sanitar din secție. 

(2) Primirea și iesirea bolnavilor se organizează pe secție cu respectarea normelor de igiena și 

antiepidemice. 

Art.239. Modul de lucru în secție. 

(1) Medicul de serviciu decide oportunitatea internării.  

(2) La 24 de ore de la internare, șeful de secție va analiza oportunitatea necesității continuării 

spitalizarii pentru toți bolnavii internați.  

(3) Repartizarea bolnavilor în secție, pe saloane, se face avându-se în vedere natura sau gravitatea 

bolii, sexul, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor interioare.  

(4) În cazuri deosebite, se poate aproba internarea bolnavului cu însoțitor.  
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(5) Bolnavul poate fi transferat dintr-o secție în alta sau din spital în altul, asigurindu-se în prealabil 

în mod obligatoriu, locul și documentația necesara și, dacă este cazul, mijlocul de transport.  

(6) La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieșire din spital, 

întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție. Externarea bolnavilor din secție 

se va face până la ora 14°°, aceştia nu vor mai fi trecuţi în foaia de alimentaţie şi în condica de 

prescripţii medicamente din ziua respectivă.  

(7) La externare, biletul de iețire din spital/ scrisoare medicala se înminează bolnavului, iar foile 

de observație se îndosariază.  

(8) Bolnavul poate părăsi spitalul, la cerere, dupa ce în prealabil a semnat formularul de externare 

pe propria răspundere și a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate. 

Formularul se anexează în foaia de observație. Cu biletul de ieşire din spital bolnavul se va 

prezenta la depozitul de efecte (garderobă). 

 (9) În cazul pacienților decedați în cadrul secției se vor respecta dispozițiile Regulamentului de 

Organizare și Functionare. 

Secțiunea a II – a Atribuțiile personalului 

Art.240. Atribuții în exercitarea asistenței medicale. 

(1) Cu privire la asistența medicală se va proceda după cum urmează:  

1. La primire (camera de gardă):  

a) examinarea imediata, completa, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor, pentru 

internare;  

b) asigurarea primului ajutor și acordarea asistenței medicale calificate și specializate, pâna când 

bolnavul ajunge în secție;  

c) asigurarea trusei de urgență, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății;  

d) îmbăierea bolnavilor, dezinfecția și dezinsectia bolnavilor și efectelor;  

e) asigurarea transportului bolnavilor în secție; 

 f) asigurarea transportului și tratamentul pe durata transportului, pentru bolnavii care se transferă 

în alte unități sanitare;  

g) ținerea evidenței zilnice a mișcării bolnavilor. 

 2. În secție:  

a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și 

combaterea infecțiilor interioare;  

b) asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor minime a bolnavilor în ziua 

internării;  

c) efectuarea, în cel mai scurt timp, a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;  
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d) declararea bolilor contagioase și profesionale, conform reglementărilor în vigoare; 

 e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și 

diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 

diferitelor procese medicale și chirurgicale, indicarea, folosirea și administrarea alimentației 

dietetice, medicamentelor, agenților fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, precum și a 

protezelor, instrumentarului și aparaturii medicale și a mijloacelor specifice de transport; 

 f) asigurarea, ziua și noaptea, a îngrijirii medicale necesare, pe toată durata internării;  

g) asigurarea trusei de urgență, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii Publice;  

h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, 

fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;  

i) asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce;  

j) asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;  

k) desfășurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și de 

servire a medicamentelor, de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrarea legăturii acestora 

cu familia; 

l) medicii care își desfășoară activitatea în spital au obligația ca la externarea asiguratului să 

transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin 

scrisoare medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării și indicațiile 

de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform 

diagnosticului); 

m) asigurarea securității copiilor internați contra accidentelor;  

n) educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor;  

o) obligativitatea păstrării confidenţialităţi faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din 

serviciile medicale acordate pacienților/salariaților;  

p) obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;  

r) obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în 

situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;  

s) neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;  

ş) obligativitatea completării tuturor documentelor medicale conform dispozitiilor legale în vigore; 

t) asigurarea fluentă cu materiale sanitare şi de uz gospodăresc ; 

u) asigurarea de paturi libere pentru urgențe, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;  

v) asigurarea continuă a sterilelor în termeni de valabilitate a sterilizării, conform normelor legale 

în vigoare;  
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x) manevrele care implică soluții de continuitate, precum și materialele utilizate și condițiile de 

sterilizare a acestora vor fi stabilite în procedurile/ghidurile și protocoalele de practică medical 

elaborate și aprobate la nivelul secțiilor/compartimentelor/ serviciilor. 

Secțiunea a III – a Alte atribuții ale personalului medical al Secției chirurgie Generală 

Art.241. Alte atribuții în exercitarea profesiei  

(1) Cu privire la asigurarea asistenței medicale, personalului medical al secției îi revin următoarele 

atribuții:  

a) îndrumare și sprijinirea modului de acordare a asistenței medicale în profilul chirurgie în 

Ambulatoriul Integrat și în cadrul secției;  

b) urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;  

c) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional personalului medico-sanitar aflat pentru stagii 

practice; 

 d) analiza periodică, a calității asistenței medicale (concordanța diagnosticului stabilit de medicul 

de familie sau cel stabilit de medicul din spital și din Ambulatoriu Integrat, respectarea 

tratamentului indicat) precum și a altor aspecte;  

e) respectarea prevederilor Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a normelor de aplicare a acestui 

contract și a clauzelor contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Vrancea; 

 (f) eventualele sancțiuni aplicate de organele de control pentru încălcarea și nerespectarea 

prevederilor legislative aplicabile domeniului sanitar, va antrena răspunderea disciplinară și 

patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit dispozițiilor Codului Muncii. 

Secțiunea a IV – a Competențe 

Art.242. Activități desfășurate. 

(1) În cadrul secției Chirurgie Generală se va asigura primul ajutor în toate urgențele chirurgicale: 

a. traumatisme toracice și abdominale, ale extremităților cu fracturi;  

b. plăgi tăiate, înțepate, mușcate, arsuri, hemoragii interne și externe;  

c. electrocutare;  

d. lipotimie, sincopa, asfixie, înec. 

Art.243. Patologii tratate în Secția Chirurgie Generală. 

(1) În Secția Chirurgie Generală, care cuprinde și Compartimentul Chirurgie Plastică se pot realiza 

următoarele intervenții: 

a. Apendicectomii 

b. Hernii inghinale 
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c. Hernii femurale 

d. Hernii ombilicale 

e. Eventraţii 

f. Evisceraţii 

g. Mastite acute 

h. Mamectomii sectoriale  

i. Mamectomii radicale 

j. Hernii hiatale 

k. Gastrostomii 

l. Gastroenteroanastomoze 

m. Jejunostomii 

n.  Colonostomie 

o. Rezecţii gastrice 

p. Colecistectomii clasice şi laparoscopice 

q. Coledocotomii cu drenaj coledocian 

r. Derivaţii bilio – digestive 

s. Enterectomii segmentare 

t. Colectomii segmentare 

u. Operaţii Hartman 

v. Hemicolectomii 

w. Amputaţii de rect 

x. Amputaţii de gambă 

y. Amputaţii de coapsă 

z.  Cura hemoroizilor 

aa. Supuraţii ano – rectale 

bb. Furuncule, hidrosadenita 

cc. Cura varicelor membrelor inferioare 

(2) Intervenții/Patologii chirurgicale tratate: 

a. Hernii, eventraţii, evisceraţii  
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b. Ulcerul gastric şi duodenal, 

c. Limfadenita mezenterică 

d. Apendicita acută şi cronică 

e. Prolapsul rectal 

f. Rectocolita ulcero – hemoragică 

g. Hemoroizi 

h. Fisura anală, infecţii (abcese, flegmoane, fistule) 

i. Litiaza veziculară şi coledociană  

j. Colecistita acută colcistopatii cronice nelitiazice  

k. Pancreatita acută şi cronică 

l. Icterul mechanic 

m. Eventraţii diafragmatice  

n. Arteriopatii cronice obstructive 

o. Varicele membrelor inferioare 

p. Boala tromboembolică 

q. Litiaza urinară 

r. Adenomul de prostate 

s. Retentia acuta de urina 

t. Hidrocel, varicocel 

u. Orhiepididimita acută şi cronică 

v. Panariţii şi flegmoane ale mâinii 

w. Arsuri    

x. Traumatisme prin temperaturi scăzute, degerături, îngheţare 

y. Escare de decubit 

z. Hemoragii digestive superioare şi inferioare 

aa. Peritonitele 

bb. Ocluzii intestinale 

cc. Traumatisme de diverse cause 

 

Art.244. Completarea prezentului capitol. 

(1) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul Secției. 

(2) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului din Secția chirurgie generală sunt cele 

prevăzute la art. 185-187, din prezentul Regulament. 

(3) Toţi salariaţii Secției sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului capitol, precum și 

normele igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(4) În Secție se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în vigoare, 

periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. Birotica pusă 

la dispoziție este folosită numai în interiorul spitalului. Evidențele medicale conținute în aceste 

formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 
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CAPITOLUL VII – Secția Medicină Internă 

Secțiunea I – Organizarea  

Art.245. Conducerea Secției. 

(1) Secția este condusă de un medic primar care îndeplinește funcția de medic șef de secție și este 

ajutat de o asistentă medicală șefă, din personalul mediu sanitar din secție . 

(2) Primirea și ieșirea bolnavilor se organizează pe secție cu respectarea normelor de igienă și 

antiepidemice. 

Art.246. Modul de lucru. 

(1) Medicul de serviciu decide oportunitatea internării. 

(2) La 24 de ore de la internare, șeful de secție va analiza oportunitatea necesității continuării 

spitalizarii pentru toți bolnavii internați. 

 (3) Repartizarea bolnavilor în secție, pe saloane, se face avându-se în vedere natura sau gravitatea 

bolii, sexul, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor interioare.  

(4) În cazuri deosebite, se poate aproba internarea bolnavului cu insoțitor.  

(5) Bolnavul poate fi transferat dintr-o secție în alta sau din spital în altul, asigurându-se în 

prealabil în mod obligatoriu, locul și documentația necesară și, dacă este cazul, mijlocul de 

transport. 

 (6) La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieșire din spital, 

întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție. Externarea bolnavilor din secție 

se va face până la ora 10°°, aceştia nu vor mai fi trecuţi în foaia de alimentaţie şi în condica de 

prescripţii medicamente din ziua respectivă.  

(7) La externare, biletul de ieșire din spital/ scrisoare medicală se înmânează bolnavului, iar foile 

de observație se îndosariază.  

(8) Bolnavul poate părăsi spitalul, la cerere, după ce în prealabil a semnat formularul de externare 

pe propria răspundere și a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate. 

Formularul se anexează în foaia de observație. Cu biletul de ieşire din spital bolnavul se va 

prezenta la depozitul de efecte (garderobă).  

Secțiunea a II – a Atribuțiile personalului 

Art.247. Asigurarea asistenței medicale. 

(1) Modalitatea de lucru în privința asistenței medicale este următoarea: 

1. La primire (CPU):  

a) examinarea imediată, completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor, pentru 

internare; 
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 b) asigurarea primului ajutor și acordarea asistenței medicale calificate și specializate, până când 

bolnavul ajunge în secție;   

c) asigurarea trusei de urgență, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății;  

d) îmbăierea bolnavilor, dezinfecția și dezinsecția bolnavilor și efectelor; 

 e) asigurarea transportului bolnavilor în secție; 

 f) asigurarea transportului și tratamentul pe durata transportului, pentru bolnavii care se transferă 

în alte unități sanitare;  

g) ținerea evidenței zilnice a mișcării bolnavilor.  

2. În secție: 

 a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și 

combaterea infecțiilor interioare;  

b) asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor minime a bolnavilor în ziua 

internării; 

c) efectuarea, în cel mai scurt timp, a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;  

d) declararea bolilor contagioase și profesionale, conform reglementărilor în vigoare;  

e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și 

diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 

diferitelor procese medicale și chirurgicale, indicarea, folosirea și administrarea alimentației 

dietetice, medicamentelor, agenților fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, precum și a 

protezelor, instrumentarului și aparaturii medicale și a mijloacelor specifice de transport;  

f) asigurarea, ziua și noaptea, a îngrijirii medicale necesare, pe toată durata internării; 

 g) asigurarea trusei de urgență, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății Publice;  

h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, 

fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;  

i) asigurarea condițiilor necesare recuperarii medicale precoce;  

j) asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;  

k) desfășurarea unei activitati care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și de 

servire a medicamentelor, de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrarea legăturii acestora 

cu familia; 

 l) medicii care își desfășoară activitatea în spital au obligația ca la externarea asiguratului să 

transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin 

scrisoare medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării și indicațiile 

de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform 

diagnosticului); 
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m) asigurarea securității copiilor internați contra accidentelor;  

n) educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor;  

o) obligativitatea păstrării confidenţialităţi faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din 

serviciile medicale acordate pacienților/salariaților;  

p) obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;  

r) obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în 

situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare; 

 s) neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

 ş) obligativitatea completării tuturor documentelor medicale conform dispozitiilor legale în 

vigore; t) asigurarea fluentă cu materiale sanitare şi de uz gospodăresc ; 

u) asigurarea de paturi libere pentru urgențe, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;  

v) asigurarea continuă a sterilelor în termeni de valabilitate a sterilizării, conform normelor legale 

în vigoare; 

x) manevrele care implică soluții de continuitate, precum și materialele utilizate și condițiile de 

sterilizare a acestora vor fi stabilite în procedurile/ghidurile și protocoalele de practică medicală 

elaborate și aprobate la nivelul secțiilor/compartimentelor/ serviciilor. 

Art.248.Atribuțiile personalului cu privire la asigurarea asistenței medicale. 

(1) Cu privire la asigurarea asistenței medicale, personalului medical al secției îi revin următoarele 

atribuții: 

a) îndrumare și sprijinirea modului de acordare a asistenței medicale în profilul medicină internă 

în Ambulatoriul Integrat și în cadrul secției;  

b) urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;  

c) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional personalului medico-sanitar aflat pentru stagii 

practice;  

d) analiza periodică, a calității asistenței medicale (concordanța diagnosticului stabilit de medicul 

de familie sau cel stabilit de medicul din spital și din Ambulatoriu Integrat, respectarea 

tratamentului indicat) precum și a altor aspect; 

 e) respectarea prevederilor Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a normelor de aplicare a acestui 

contract și a clauzelor contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Vrancea; 

 f) eventualele sancțiuni aplicate de organele de control pentru încălcarea și nerespectarea 

prevederilor legislative aplicabile domeniului sanitar, va antrena răspunderea disciplinară și 

patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit dispozițiilor Codului Muncii. 
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Art.249. Atribuții în privința învățământului medical. 

(1) Cu privire la activitatea de învățământ și cercetare se va asigura desfășurarea următoarelor 

activități: 

a) desfășurarea practică a învațământului medical superior și mediu, în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 

 b) efectuarea de studii și cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigații 

și tratament;  

c) în raport cu gradul de specializare a personalului medico-sanitar şi cu dotarea cu mijloace de 

investigaţii şi tratament, spitalul asigură pregătirea studenţilor şi elevilor din învăţământul superior 

medico-farmaceutic şi mediu sanitar, specializarea şi formarea continuă a personalului medico-

sanitar, precum şi desfăşurarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică medicală;  

d) pregătirea studenţilor şi a elevilor este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi 

pentru cei din învăţământul privat, autorizat provizoriu sau acreditat, potrivit legii; 

 e) stabilirea planului de pregătire continuă a personalului medical. 

Secțiunea a III – a Competențe 

Art.250. Activitatea și competențele exercitate . 

(1) În cadrul Secției Medicină Internă funcționează și Compartimentele Hematologie, Cardiologie, 

care asigură asistența medical în următoarele patologii/domenii: 

a) primul ajutor în toate urgenţele medicale; 

b) pneumonie fără complicaţii; 

c) afecțiuni ale aparatului respirator: 

− IACRS 

− Rino-faringita acută 

− Sinuzita acută și cronică 

− Pneumopatii 

− Bronșita acuta și cronică 

− Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecție acută a căilor respiratorii inferioare    

− Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută 

− Astmul bronsic 

−  Boala pulmonară interstițială 

− Insuficiență respiratorie acută și cronică 

d) afecțiuni ale aparatului cardiovascular:     

− Hipertensiunea esențială (primară)   

− Cardiopatie ischemică cronică 

− Cardiomiopatia 

− Angina pectoral 
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− Cardiopatia pulmonară 

− Hipertensiunea pulmonară primară 

− Hipotensiunea arteriala       

− Boala vasculară periferică 

− Tromboza venoasă profundă 

− Embolia și tromboza altor artere    

− Vene varicoase ale extremităților inferioare fără ulcerație sau inflamație  

− Insuficiența venoasă (cronică) (periferică) 

 e)  afecțiuni ale aparatului digestiv  :  

− Hepatita virală cronică B       

− Hepatita virală cronică C      

− Boala refluxului gastro-esofagian    

− Ulcerul duodenal, acut fară hemoragie sau perforație     

− Gastrita cronică 

− Gastro-duodenita  

− Gastroenterocolita 

− Dispepsia 

− Sindromul intestinului iritabil cu diaree   

− Sindromul intestinului iritabil fără diaree   

− Hepatopatii cronice  

− Steatohepatita nonalcoolică        

− Insuficiența hepatică alcoolică și nonalcoolică 

− Boala toxică a ficatului cu colestază și nespecificată 

− Insuficiența hepatică acută și subacută 

− Insuficiența hepatică cronică 

−  Colica biliară 

− Colecistita acută 

− Alte pancreatite cronice    

− Sindromul de postcolecistectomie  

− Sindromul de malabsorbție   

− Sindromul hepato-renal     

−  Ascita 

 f)  afectiuni ale aparatului renal:      

− Insuficiența renală cronică 

− Insuficienta renala acută 

− Colica nefritică 

− Cistita acută 

− Cistita interstitiala (cronica )    

− Infecția tractului urinar, cu localizare nespecificată 

− Pielonefrita 

− Nefrita tubulo-interstițială acută 
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− Glomerulonefrita acută, cronică și rapid instalată 

− Litiaza urinară 

− Hiperplazia prostate 

 g)  afecțiuni reumatismale:  

− Gonartroza 

− Coxartroza 

− Spondiloza 

− Dorsalgie joasă  

− Lombosciatica      

 h)   boli de Nutriție și Metabolism:    

− Diabet mellitus tip 2     

− Diabet mellitus tip 1     

− Malnutritia proteino-energetica   

− Obezitatea 

− Dislipidemiile   

− Hiperuricemia     

 i)  alte afecțiuni: 

− Hipovolemia, deshidratarea       

− Tulburari hidrice si electrolitice    

− Sindrom edematos   

− Sindrom vestibular    

− Sindrom vertebro-bazilar     

− Sindrom cefalalgic  

− Arteriopatii 

− Otita medie acuta supurativa   

− Fibroza chistică 

(2) Compartimentul Hematologie diagnostichează și tratează următoarele patologii: 

a. Afectiuni acute și cronice acutizate: 

1. Sindrom anemic: 

− Anemie carentiala feripriva 

− Anemii megaloblastice prin deficit de B12 si acid folic 

− Anemii aplastice 

− Anemii posthemoragice acute cornice 

2. Sindroame myeloproliferative cornice: 

− Trombocitemie esentiala 

− Policitemie Vera 

− Leucemie granulocitara cronica 

− Mielofibroza 

3. Leucemie limfatica cronica 
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4. Limfoame maligne Nonhodgkin 

5. Limfom Hodgkin 

6. Tratament paleativ pt af. hematologice oncologice acute 

7. Hipersplenism trombocitopenic al Cirozei hepatice de diverse etiologii 

8.Trombocitopenii in cadrul hepatitelor cronice  de diverse etiologii 

9. Tulburari de coagulare de diverse etiologii 

10. Mielom multiplu 

11. Trombofilii ereditare si castigate 

Art.251. Completarea prezentului capitol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(1) Toţi salariaţii secţiei și ai compartimentelor sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului 

capitol, precum și normele igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare.  

(2) În Secţia Medicină Internă se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative 

în vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. 

Birotica pusă la dispozitie este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale 

conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

(3) Prezentul capitol se completeaza cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/ compartimentului și cu dispozitiile legale aplicabile. 

(4) Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment sunt prevăzute la art.104-106, atribuțiile 

medicilor din secție/compartiment cu paturi sunt redate la art. 167-168. 

(5) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului din Secția Medicină Internă și din 

compartimente sunt cele prevăzute la art. 185-187, din prezentul Regulament.  

                                   CAPITOLUL VIII - Secția Pediatrie 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.252. Conducerea. 

Secţia este condusă de un medic primar in specialitate, care îndeplineşte funcţia de medic şef de 

secţie şi este ajutat de o asistentă medicală şefă din personalul mediu din secţie. 

Art.253. Prevederi generale. 

(1) Primirea şi ieşirea bolnavilor se organizează pe secţie cu respectarea normelor de igienă şi 

antiepidemice. 

(2) Repartizarea bolnavilor în secţie, pe saloane, se face avându-se în vedere natura şi gravitatea 

bolii, sexul, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecţiilor interioare. 

(3) În cazul copiilor 0-7 ani, se poate aproba internarea bolnavului cu însoţitor. 
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(4) Spitalul din sumele contractate cu Casa de Asigurari de Sanatate Vrancea, suportă suma 

aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru 

însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu 

handicap grav. 

(5) Bolnavul poate fi transferat dintr-o secţie în alta sau dintr-un spital în altul, asigurându-i-se în 

prealabil, în mod obligatoriu, locul şi documentaţia necesară şi dacă este cazul, mijlocul de 

transport. 

(6) La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de iesire din spital, 

intocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de sectie. Externarea bolnavilor din sectie 

se va face până la ora 10°°, aceştia nu vor mai fi trecuţi în foaia de alimentaţie şi în condica de 

prescripţii medicamente din ziua respectivă. 

(7) La externare, biletul de ieşire din spital/ scrisoare medicală se înmânează parinților bolnavului, 

iar foaia de observaţie se îndosariază. 

(8) Bolnavul poate părăsi Spitalul, la cererea reprezentantului legal, după ce în prealabil a semnat 

formularul de externare pe propria răspundere și a fost informat de consecințele posibile asupra 

stării lui de sănătate. Formularul se anexează în foaia de observație.  

(9) Cu biletul de ieşire din spital bolnavul se va prezenta la depozitul de efecte (garderobă). 

Secțiunea a II – a Atribuțiile personalului în privința asistenței medicale 

Art.254. Modul de lucru. 

(1) Cu privire la asistența medicală se va proceda după cum urmează: 

1. La primire (camera de gardă): 

 a) examinarea imediată, completă, trierea medicală, şi epidimiologică a bolnavilor pentru 

internare;  

b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până 

când bolnavul ajunge în secţie;  

c) asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătății;  

d) îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia, deparazitarea bolnavilor şi a efectelor;  

e) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;  

f) asigurarea transportului şi tratamentului pe durata transportului pentru bolnavii care se 

transferă în alte unităţi sanitare;  

g) ținerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor. 

2. În secţie: 

a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea 

şi combaterea infecţiilor interioare; 
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 b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua 

internării;  

c) efectuarea în cel mai scurt timp, a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;  

d) declararea cazurilor de boli contagioase, conform reglementărilor în vigoare;  

e) asigurarea tratamentului medical complex (curativ, preventiv şi de recuperare), 

individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin 

aplicarea deferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei 

dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, 

instrumentarului şi aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport. 

f)asigurarea ziua şi noaptea a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 

 g) asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătății, asigurarea 

medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă 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, 

desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de 

servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturilor acestora cu 

familia;  

j) medicii care își desfășoară activitatea în spital au obligația ca la externarea asiguratului să 

transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin 

scrisoare medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării și indicațiile 

de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform 

diagnosticului);  

k) asigurarea securităţii copiilor internaţi, contra accidentelor;  

l) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor; 

 m) asigurarea fluientă cu materiale sanitare şi de uz gospodăresc în toate sectoarele de 

activitate precum şi o rezervă de stoc pentru urgenţe; 

 n) asigurarea în permanenţă a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizării, conform 

normelor legale în vigoare;  

o) păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile 

medicale acordate asiguraţilor; 

 p) acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

 r) respectarea dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de 

trimitere în consulturi interdisciplinare; 

 s) neutilizarea materialelor şi sterilelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 
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 t) completarea prescripţiilor medicale conexe actului medicale atunci cănd este cazul pentru 

afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 

 u) manevrele care implică soluții de continuitate, precum și materialele utilizate și condițiile 

de sterilizare a acestora vor fi stabilite în procedurile/ghidurile și protocoalele de practică medicală 

elaborate și aprobate la nivelul secțiilor/compartimentelor/ serviciilor. 

Subsecțiunea 1. Atribuțiile personalului Secției Pediatrie 

Art.255. Atribuțiile personalului. 

(1) Cu privire la acordarea asistenței medicale, personalului medical al secției îi revin următoarele 

atribuții: 

a) sprijinirea şi colaborarea cu medicul de la cabinetul din Ambulatoriul Integrat în vederea 

stabilirii modului concret de acordare a asistenţei medicale a populaţiei în profilul respectiv în 

cadrul Ambulatoriului Integrat; 

 b) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;  

c) asigurarea ridicării nivelului tehnic şi profesional al personalului medicosanitar propriu şi 

a instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice; 

d) analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei, a calităţii asistenţei medicale 

(concordanţa diagnosticului între diagnosticul stabilit de medicul de familie, medicul din spital şi 

din Ambulatoriu Integrat, respectarea tratamentului indicat) precum şi alte aspecte;  

e) respectarea prevederilor Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a normelor de aplicare a 

acestui contract și a clauzelor contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS 

Vrancea; 

 f) eventualele sancțiuni aplicate de organele de control pentru încălcarea și nerespectarea 

prevederilor legislative aplicabile domeniului sanitar, va antrena răspunderea disciplinară și 

patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit dispozițiilor Codului Muncii. 

Art.256. Atribuții în privința învățământului medical. 

(1) Cu privire la activitatea de învățământ și cercetare se va asigura desfășurarea următoarelor 

activități: 

a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu, în 

conformitate cu reglementările în vigoare; 

 b) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de 

investigaţii şi tratament;  

c) în raport cu gradul de specializare a personalului medico-sanitar şi cu dotarea cu mijloace 

de investigaţii şi tratament, spitalul asigură pregătirea studenţilor şi elevilor din învăţământul 

superior medico-farmaceutic şi mediu sanitar, specializarea şi formarea continuă a personalului 

medico-sanitar, precum şi desfăşurarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică medicală;  
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d) pregătirea studenţilor şi a elevilor este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât 

şi pentru cei din învăţământul privat, autorizat provizoriu sau acreditat, potrivit legii; 

e) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical. 

Secțiunea a III – a Competențe 

Art.257. Competențele, tratarea patologiilor. 

(1) Secția Pediatrie va asigura asistența medicală în următoarele domenii: 

a) Primul ajutor în toate urgenţele medicale; 

b) Respiratorie: 

− Faringita, Rinofaringita 

− Amigdalita 

− Laringita 

− Stomatita 

− Traheita 

− Bronșiolita 

− Pneumonii 

c) Digestivă: 

− Boala diareică 

− Sindrom dispeptic 

− Constipație 

− Gastrite 

− Refluxul gastroesofagian 

d)  Urinară: 

− Infectia urinara 

− Colica renală 

e) Hematologie: 

− Anemia feriprivă 

f) Urgențe Pediatrice: 

− Convulsii febrile 

− Resuscitarea cardio-respiratorie 

− Șocul anafilactic 

− Intoxicațiile 

(2) Secţia Pediatrie nu poate trata stenozele hipertrofice de pilor (chirurgie infantilă), anomalii 

congenitale ale aparatului urinar şi litiaza renală (numai diagnostic), hepatita supurată şi abcesul 

de ficat, osteomelita şi bolile osteoarticulare (chirurgia infantilă), bronşectazia şi chistul hidatic 

pulmonar (diagnostic) afecţiuni valvulare dobândite, flebotromboze, trombopatia esenţială şi 

dobândită, anemii hemolitice congenitale şi dobândite, afibrinemie (diagnostic), leucemii 

(diagnostic) şi nefropatii tubulare. 
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(3) În secţie se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în vigoare, 

periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. Birotica pusă 

la dispoziție este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale conținute în aceste 

formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

Art.258. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii secţiei sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare în vederea prevenirii 

infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/ compartimentului. 

(3) Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment sunt prevăzute la art.104-106, atribuțiile 

medicilor din secție/compartiment sunt redate la art. 167-168, din prezentul Regulament. 

(4) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului din Secția Pediatrie sunt cele prevăzute la 

art. 185-187, din prezentul Regulament. 

(5) În Secţia Pediatrie se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în 

vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. 

Birotica pusă la dispozitie este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale 

conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

CAPITOLUL IX – Secția de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie (B.F.T.R.M.) 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.259. Conducerea. 

(1) Secția este condusă de un medic specialist/primar care îndeplinește funcția de medic 

coordonator, ajutat de o asistentă șefă. 

Art.260.  Modul de asigurare a asistenței medicale. 

(1) Primirea și ieșirea bolnavilor se organizează pe compartiment cu respectarea normelor de 

igienă și antiepidemice. 

(2) Medicul decide oportunitatea internării. 

(3) La 24 de ore de la internare, va analiza oportunitatea necesității continuării spitalizării pentru 

toți bolnavii internați. 

(4) Repartizarea bolnavilor în compartiment, pe saloane, se face avindu-se în vedere natura sau 

gravitatea bolii, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor interioare. 

(5) La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieșire din spital, 

întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție. Externarea bolnavilor din 

secție/compartiment se va face până la ora 10°°, aceştia nu vor mai fi trecuţi în foaia de alimentaţie 

şi în condica de prescripţii medicamente din ziua respectivă. 
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(6) Bolnavul poate părăsi spitalul, la cerere, după ce în prealabil a semnat formularul de externare 

pe propria răspundere și a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate. 

Formularul se anexează în foaia de observație. 

(7) Cu biletul de ieşire din spital bolnavul se va prezenta la depozitul de efecte (garderobă). 

(8) La externare, biletul de ieșire din spital/ scrisoare medicală se înmânează bolnavului, iar foile 

de observație se îndosariază. 

(9) În cazul pacienților decedați în cadrul secției/compartimentului se vor respecta dispozițiile 

prezentului Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

Secțiunea a II – a Atribuții 

Art.261. Modul de lucru. 

(1) Cu privire la asistența medicală se va proceda după cum urmează: 

1. La primire (C.P.U.): 

 a) examinarea imediată, completă, trierea medicală, şi epidimiologică a bolnavilor pentru 

internare;  

b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când 

bolnavul ajunge în secţie;  

c) asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătății;  

d) îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia, deparazitarea bolnavilor şi a efectelor;  

e) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;  

f) asigurarea transportului şi tratamentului pe durata transportului pentru bolnavii care se transferă 

în alte unităţi sanitare;  

g) ținerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor. 

2. În secţie/compartiment: 

a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi 

combaterea infecţiilor interioare; 

 b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua 

internării;  

c) efectuarea în cel mai scurt timp, a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;  

d) declararea cazurilor de boli contagioase, conform reglementărilor în vigoare;  

e) asigurarea tratamentului medical complex (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi 

diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 

deferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, 

medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, instrumentarului şi 

aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport. 
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f) asigurarea ziua şi noaptea a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 

 g) asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătății, asigurarea 

medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă 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, 

desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de 

servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturilor acestora cu 

familia;  

j) medicii care își desfășoară activitatea în spital au obligația ca la externarea asiguratului să 

transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin 

scrisoare medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării și indicațiile 

de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform 

diagnosticului);  

k) asigurarea securităţii copiilor internaţi, contra accidentelor;  

l) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor; 

 m) asigurarea fluientă cu materiale sanitare şi de uz gospodăresc în toate sectoarele de activitate 

precum şi o rezervă de stoc pentru urgenţe; 

 n) asigurarea în permanenţă a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizării, conform normelor 

legale în vigoare;  

o) păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile 

medicale acordate asiguraţilor; 

 p) acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

 r) respectarea dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere 

în consulturi interdisciplinare; 

 s) neutilizarea materialelor şi sterilelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

 t) completarea prescripţiilor medicale conexe actului medicale atunci cănd este cazul pentru 

afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 

 u) manevrele care implică soluții de continuitate, precum și materialele utilizate și condițiile de 

sterilizare a acestora vor fi stabilite în procedurile/ghidurile și protocoalele de practică medicală 

elaborate și aprobate la nivelul secțiilor/compartimentelor/ serviciilor. 

Art.262. Activitatea de lucru și de îndrumare. 

(1) Cu privire la îndrumarea tehnică a activității de asistență medicală personalului medical al 

secției/compartimentului îi revin urmatoarele atribuții: 
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a) îndrumare, sprijinirea modului de acordare a asistenței medicale a populației în profilul 

B.F.T.R.M., în Ambulatoriul de Specialitate;  

b) urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;  

c) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional personalului medico-sanitar aflat pentru stagii 

practice;  

d) analiza periodică, a stării de sănătate a populației, a calității asistenței medicale (concordanța 

diagnosticului stabilit de medicul de familie sau cel stabilit de medicul din spital și din 

Ambulatoriu Integrat, respectarea tratamentului indicat) precum și a altor aspecte; 

e) respectarea prevederilor Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a normelor de aplicare a acestui 

contract și a clauzelor contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Vrancea; 

 f) eventualele sancțiuni aplicate de organele de control pentru încălcarea și nerespectarea 

prevederilor legislative aplicabile domeniului sanitar, va antrena răspunderea disciplinară și 

patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit dispozițiilor Codului Muncii. 

Art.263. Atribuții în privința învățământului medical. 

(1) Cu privire la activitatea de învățământ și cercetare se va asigura desfășurarea următoarelor 

activități: 

a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu, în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 

 b) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii 

şi tratament;  

c) în raport cu gradul de specializare a personalului medico-sanitar şi cu dotarea cu mijloace de 

investigaţii şi tratament, spitalul asigură pregătirea studenţilor şi elevilor din învăţământul superior 

medico-farmaceutic şi mediu sanitar, specializarea şi formarea continuă a personalului medico-

sanitar, precum şi desfăşurarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică medicală;  

d) pregătirea studenţilor şi a elevilor este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi 

pentru cei din învăţământul privat, autorizat provizoriu sau acreditat, potrivit legii; 

e) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical. 

Secțiunea a III – a Competențe 

Art.264. Competențele, tratarea patologiilor. 

(1) În cadrul Secției B.F.T.R.M. funcționează și Compartimentul Recuperare Medicală Ortopedie, 

care asigură asistența medicală în următoarele patologii/domenii: 

1. Afecțiuni ale aparatului locomotor de cauza degenerative: 

− Boala artrozică vertebro- periferică         

2. Reumatism inflamator cr.: 
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− Poliartrită reumatoidă 

− Spondilita anchilozanta 

− Spondilartropatii sero 

3. SDR. algice musculo-ligamentare   

− Reumatism abarticular 

4. Afecțiuni posttraumatice , post intervenții ortopedico-chirurgicale  

5. Afecțiuni neurologice   

− SDR neuron motor central – hemipareza 

− Hemiplegii 

− Paraplegii 

− SDR neuron motor periferic 

6. Discopatii vertebrale in toate fazele de evolutie in principal Hernia de disc cervical si lombar  

7. SDR restante post interventii neuro- chirurgicale pentru Hernia de disc  

8. Deviații ale coloanei vertebrale în plan sagital și frontal congenitale sau dobandite  

9. Alte artropatii  

(2) În cadrul Compartimentului Recuperare Medicală Ortopedie se pot realiza următoarele servicii 

medicale: 

1. Continuarea îngrijirii pacienților externați din alte servicii de ortopedie; 

2. Tratamentul antalgic și antitromboembolitic și medicația specifică bolilor associate; 

3. Kinetoterapie; 

4. Reeducare funcțională. 

Art.265. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii secţiei/compartimentului sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare în 

vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/ compartimentului. 

(3) Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment sunt prevăzute la art.104-106, atribuțiile 

medicilor din secție/compartiment sunt redate la 167-168. 

(4) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului din Secția B.F.T.R.M. sunt cele prevăzute 

la art. 185-187, din prezentul Regulament.  

(5) În Secţia B.F.T.R.M. se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în 

vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. 

Birotica pusă la dispozitie este folosită numai în interiorul spitalului. Evidențele medicale 

conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 
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CAPITOLUL X - Compartimentul Ortopedie –Traumatologie 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.266. Conducerea. 

Conducerea Compartimentului este asigurată de un medic primar care îndeplinește funcția de 

medic coordonator şi este ajutat de o asistentă medicală şefă din personalul mediu din 

compartiment. 

Art.267. Modalitatea de asigurare a serviciilor medicale. 

(1) Primirea și ieșirea bolnavilor se organizează pe compartiment cu respectarea normelor de 

igienă și antiepidemice.  

(2) Medicul decide oportunitatea internării. 

(3) La 24 de ore de la internare, va analiza oportunitatea necesității continuării spitalizării pentru 

toți bolnavii internați. 

(4) Repartizarea bolnavilor în compartiment, pe saloane, se face avindu-se în vedere natura sau 

gravitatea bolii, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor interioare. 

(5) La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieșire din spital, 

întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție. Externarea bolnavilor din 

compartiment se va face până la ora 10°°, aceştia nu vor mai fi trecuţi în foaia de alimentaţie şi în 

condica de prescripţii medicamente din ziua respectivă. 

(6) Bolnavul poate părăsi spitalul, la cerere, după ce în prealabil a semnat formularul de externare 

pe propria răspundere și a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate. 

Formularul se anexează în foaia de observație. 

(7) Cu biletul de ieşire din spital bolnavul se va prezenta la depozitul de efecte (garderobă). 

(8) La externare, biletul de ieșire din spital/ scrisoare medicală se înmânează bolnavului, iar foile 

de observație se îndosariază. 

(9) În cazul pacienților decedați în cadrul compartimentului se vor respecta dispozițiile art. 138 

din prezentul Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

Secțiunea a II – a Atribuții 

Art.268. Modul de asigurare a asistenței medicale. 

1) Cu privire la asistența medicală se va proceda după cum urmează: 

1. La primire (C.P.U.): 

 a) examinarea imediată, completă, trierea medicală, şi epidimiologică a bolnavilor pentru 

internare;  

b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când 

bolnavul ajunge în secţie;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

274 
 

c) asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătății;  

d) îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia, deparazitarea bolnavilor şi a efectelor;  

e) asigurarea transportului bolnavilor în comartiment;  

f) asigurarea transportului şi tratamentului pe durata transportului pentru bolnavii care se transferă 

în alte unităţi sanitare;  

g) ținerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor. 

2. În compartiment: 

a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi 

combaterea infecţiilor interioare; 

 b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua 

internării;  

c) efectuarea în cel mai scurt timp, a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;  

d) declararea cazurilor de boli contagioase, conform reglementărilor în vigoare;  

e) asigurarea tratamentului medical complex (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi 

diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 

deferitelor procedee şi tehnici medicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, 

medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, instrumentarului şi 

aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport. 

f) asigurarea ziua şi noaptea a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 

 g) asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătății, asigurarea 

medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă 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, 

desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de 

servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturilor acestora cu 

familia;  

j) medicii care își desfășoară activitatea în spital au obligația ca la externarea asiguratului să 

transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin 

scrisoare medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării și indicațiile 

de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform 

diagnosticului);  

k) asigurarea securităţii copiilor internaţi, contra accidentelor;  

l) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor; 
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 m) asigurarea fluientă cu materiale sanitare şi de uz gospodăresc în toate sectoarele de activitate 

precum şi o rezervă de stoc pentru urgenţe; 

 n) asigurarea în permanenţă a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizării, conform normelor 

legale în vigoare;  

o) păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile 

medicale acordate asiguraţilor; 

 p) acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

 r) respectarea dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere 

în consulturi interdisciplinare; 

 s) neutilizarea materialelor şi sterilelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

 t) completarea prescripţiilor medicale conexe actului medicale atunci cănd este cazul pentru 

afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 

 u) manevrele care implică soluții de continuitate, precum și materialele utilizate și condițiile de 

sterilizare a acestora vor fi stabilite în procedurile/ghidurile și protocoalele de practică medicală 

elaborate și aprobate la nivelul secțiilor/compartimentelor/ serviciilor. 

Art.269. Activitatea de lucru și de îndrumare. 

(1) Cu privire la îndrumarea tehnică a activității de asistență medicală personalului medical al 

secției/compartimentului îi revin urmatoarele atribuții: 

a) îndrumare, sprijinirea modului de acordare a asistenței medicale a populației în profilul 

ortopedie-traumatologie, în Ambulatoriul de Specialitate;  

b) urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;  

c) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional personalului medico-sanitar aflat pentru stagii 

practice;  

d) analiza periodică, a stării de sănătate a populației, a calității asistenței medicale (concordanța 

diagnosticului stabilit de medicul de familie sau cel stabilit de medicul din spital și din 

Ambulatoriu Integrat, respectarea tratamentului indicat) precum și a altor aspecte; 

e) respectarea prevederilor Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a normelor de aplicare a acestui 

contract și a clauzelor contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Vrancea; 

 f) eventualele sancțiuni aplicate de organele de control pentru încălcarea și nerespectarea 

prevederilor legislative aplicabile domeniului sanitar, va antrena răspunderea disciplinară și 

patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit dispozițiilor Codului Muncii. 
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Art.270. Atribuții în privința învățământului medical. 

(1) Cu privire la activitatea de învățământ și cercetare se va asigura desfășurarea următoarelor 

activități: 

a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu, în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 

 b) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii 

şi tratament;  

c) în raport cu gradul de specializare a personalului medico-sanitar şi cu dotarea cu mijloace de 

investigaţii şi tratament, spitalul asigură pregătirea studenţilor şi elevilor din învăţământul superior 

medico-farmaceutic şi mediu sanitar, specializarea şi formarea continuă a personalului medico-

sanitar, precum şi desfăşurarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică medicală;  

d) pregătirea studenţilor şi a elevilor este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi 

pentru cei din învăţământul privat, autorizat provizoriu sau acreditat, potrivit legii; 

e) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical. 

Secțiunea a III – a Competențe 

Art.271. Competențe, tratarea patologiilor. 

(1) Compartimentul Ortopedie-traumatologie diagnostichează și tratează următoarele patologii: 

1. Chirurgia afecțiunilor degenerative articulare; 

2. Artroplastii parțiale și totale de șold; 

3. Artroscopie articulară prin tehnici moderne minim-invazive cât și reconstrucții ligamentare; 

4. Artroplastii totale de genunchi; 

5. Distrofii osoase (chist osos, displazii fibroase) cu aplicarea unor substituienți osoși 

(Wright); 

6. Intervenții chirurgicale în afecțiuni traumatologice: fracturi, entorse grave, luxații, 

pseudoartroze, consolidări vicioase, luxații recidivante; 

7. Chirurgia afecțiunilor piciorului, pinteni calcaneeni, hallux valgus, degete în ciocan, picior 

plat valg, picior rotund, etc.(osteotomii, artrodeze); 

8. Intervenții complexe în fracturi deschise și politraumatisme, fracturi cominutive, 

malformatii acute și sechele ale acestora – osteosinteze și reconstrucții în traumatismele 

osteoarticulare acute. 

Art.272. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii secţiei/compartimentului sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare în 

vederea prevenirii infecţiilor interioare. 
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(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/ compartimentului. 

(3) Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment sunt prevăzute la art.104-106, atribuțiile 

medicilor din secție/compartiment sunt redate la art. 168-169. 

(4) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului din Compartimentul Ortopedie-

Traumatologie sunt cele prevăzute la art. 186-188 , din prezentul Regulament.  

(5) În Compartimentul Ortopedie –Traumatologie se eliberează formulare tipizate, aprobate 

conform actelor normative în vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în 

aceleaşi acte normative. Birotica pusă la dispozitie este folosită numai în interiorul Spitalului. 

Evidențele medicale conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete 

profesionale. 

CAPITOLUL XI – Compartiment Îngrijiri Paliative 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.273. Conducerea. 

(1) Compartimentul este condus de un medic primar cu competență în ingrijiri paliative, care 

îndeplinește funcția de medic coordonator, ajutat de o asistentă medicală şefă din personalul mediu 

din compartiment. 

Subsecțiunea 1. Atribuții specifice Compartimentului Îngrijiri Paliative 

Art.274. Cadru general. 

(1) Compartimentul este coordonat de un medic primar cu atestat în îngrijiri paliative. Îngrijirea 

paliativă este îngrijirea menită să amelioreze calitatea vieţii pacienţilor şi familiilor acestora, 

pentru a face faţă problemelor cauzate de boala incurabilă cu prognostic limitat. 

(2) Se concentrează pe prevenirea şi înlăturarea suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea şi 

tratarea durerii şi a altor probleme fizice, psiho - sociale şi spirituale. 

(3) Scopul înrgijirii paliative este asigurarea calităţii vieţii bolnavului şi familiei. 

(4) Compartimentul Îngrijiri Paliative asigură tratamentul următoarelor categorii de bolnavi: 

a)  bolnavilor cu cancer în stadii avansate; 

b)  boli neurologice progresive; 

c) insuficienţă cardiacă , stadiu IV; 

d) boli pulmonare în stadii avansate cu insuficienţă respitratorie severă; 

(5)  Caracteristicile îngrijirilor paliative sunt: 

1.  tratează pacientul şi nu boala; 
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2. îmbunătăţeşte calitatea vieţii; 

3. susţine viaţa şi consideră moartea ca pe un proces natural; 

4. nu grăbeşte şi nu amână moartea; 

5. consideră bolnavul şi familia ca pe o unitate de îngrijire; 

6. susţine familia în timpul bolii pacientului şi după decesul acestuia. 

Art.275. Atribuțiile și responsabilitățile Compartimentului Îngrijiri Paliative. 

(1) Îngrijirile paliative din cadrul Spitalului constau în acțiunea de atenuare a simptomelor unei 

boli (între care, în particular, durerea pe care aceasta o provoacă), fără a o vindeca şi sunt destinate 

îndeosebi bolnavilor aflaţi în faza terminală a unei boli incurabile. 

(2) Îngrijirile fizice constau în punerea sub oxigen, în schimbarea poziţiei bolnavului, în 

administrarea de medicamente şi, eventual, în practicarea unor intervenţii chirurgicale de confort. 

(3) Personalul din cadrul compartimentului va funcţiona ca o echipă interdisciplinară formată din 

personal competent: medic, asistent medical, infirmieră, asistent social, psiholog, cleric, dietetician 

în funcţie de persoanele deservite. 

(4) Decizia internării este luată de o echipă interdisciplinară compusă din: medic, asistent medical, 

infirmieră, asistent social, psiholog, cleric. 

(5) Internarea și îngrijirile paliative se vor acorda beneficiarilor eligibili, nediscriminatoriu, 

indiferent de vârstă, sex, etnie, rasă, religie, satut social, convingeri politice; 

(6) Acceptarea pacienților se realizează în urrma analizei documentelor medicale ale pacientului 

prezentate. Admisia pacienților eligibili în unitățile cu paturi se face în baza programării, întrucât 

acestea nu funcționează ca servicii de urgență. 

(7) Decizia internării va fi consemnată în F.O.C.G. a pacientului de către medicul din cadrul 

echipei multidisciplinare.  

(8) Vor fi considerați beneficiari eligibili pacienții cu cancer stadiu 3-4 sau alte boli non maligne 

după criterii bine stabilite, prevederile art. anterior alin. (4) constitue criterii de eligibilitate pentru 

pacienții care se adresează Spitalului Municipal Adjud. Prevederile alin (5) se aplică în toate 

cazurile. 

(9) Responsabilităţi generale ale personalului: 

a) consideră familia pacientului unitate de îngrijire; 

b) este răspunzător de calitatea îngrijirilor pe care le acordă; 

c) va petrece cât mai mult timp posibil cu pacientul şi va contribui la crearea unui mediu familial, 

călduros, deschis; 

d) să comunice deschis cu pacienţii şi cu aparţinătorii; 

e) să trateze pacienţii cu respect şi curtoazie; 
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f) să respecte şi să păstreze intimitatea şi demnitatea pacientului; 

g) să ofere independenţa pacientului atât cât este posibil; 

h) să respecte normele de protecţia muncii şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale; 

i) să fie informat în legătură cu datele despre pacient care trebuie să fie confidenţiale şi să adere 

la politica de confidenţialitate. 

Art.276. Modalitatea de asigurare a serviciilor medicale. 

(1) Primirea și ieșirea bolnavilor se organizează pe compartiment cu respectarea normelor de 

igienă și antiepidemice.  

(2) Medicul decide oportunitatea internării. 

(3) La 24 de ore de la internare, va analiza oportunitatea necesității continuării spitalizării pentru 

toți bolnavii internați. 

(4) Repartizarea bolnavilor în compartiment, pe saloane, se face avindu-se în vedere natura sau 

gravitatea bolii, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor interioare. 

(5) La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieșire din spital, 

întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție. Externarea bolnavilor din 

compartiment se va face până la ora 10°°, aceştia nu vor mai fi trecuţi în foaia de alimentaţie şi în 

condica de prescripţii medicamente din ziua respectivă. 

(6) Bolnavul poate părăsi spitalul, la cerere, după ce în prealabil a semnat formularul de externare 

pe propria răspundere și a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate. 

Formularul se anexează în foaia de observație. 

(7) Cu biletul de ieşire din spital bolnavul se va prezenta la depozitul de efecte (garderobă). 

(8) La externare, biletul de ieșire din spital/ scrisoare medicală se înmânează bolnavului, iar foile 

de observație se îndosariază. 

(9) În cazul pacienților decedați în cadrul compartimentului se vor respecta dispozițiile din 

prezentul Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

Secțiunea a II – a Beneficiarii îngrijirilor paliative 

Art.277. Patologii specifice îngrijirilor paliative. 

(1) În cadrul compartimentului se acordă îngrijiri paliative:  

− bolnavilor cu cancer în stadii avansate;  

− pacienților boli neurologice progresive;  

− pacienților cu insuficienţă cardiacă , stadiu IV;  

− controlul simptomelor din bolile oncologice și non-oncologice (ciroza hepatica, 

insuficienta cardiaca, accident vascular); 

− boli pulmonare cronice în stadii avansate şi terminale; 

− insuficienţă cardiacă, hepatică sau renală cronică; 
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− malformații congenitale, distrofii neuromusculare și alte boli rare; 

− HIV/SIDA. 

(2) În cadrul compartimentului se acordă și consiliere psihologică, kinetoterapie, consiliere 

spirituală, asistență socială. 

(3) Pacientți tratați în alte secții și compartimente care necesită îngrijiri paliative vor fi transferați 

în vederea acordării asistenței medicale de specialitate în Compartimentul Îngrijiri Paliative. 

Art.278. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii secţiei/compartimentului sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare în 

vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/ compartimentului. 

(3) Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment sunt prevăzute la art.104-106, atribuțiile 

medicilor din secție/compartiment sunt redate la art. 167-168. 

(4) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului din Compartimentul Îngrijiri Paliative sunt 

cele prevăzute la art. 185-187, din prezentul Regulament.  

(5) În Compartimentul Îngrijiri Paliative se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor 

normative în vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte 

normative. Birotica pusă la dispozitie este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele 

medicale conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

CAPITOLUL XII – Spitalizarea de zi 

Secțiunea I - Organizarea 

Art.279. Prevederi generale. 

(1) În spitalizare de zi se furnizează servicii programabile de diagnostic, tratament şi monitorizare 

pentru pacienţii care nu necesită supraveghere pe o durată mai mare de 12 ore. 

(2) Spitalizarea de zi asigură servicii medicale ambulatorii la nivel de spital funcţionând cu 12 

paturi. 

(3) Pacienţii care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi nu sunt asimilaţi 

pacienţilor îngrijiţi în regim de spitalizare continuă. 

(4) Pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi:  

1. Servicii pentru afecţiuni acute; 

2. Tratament şi monitorizare pentru afecţiuni cornice; 

3. servicii de recuperare-reabilitare. 

Secțiunea II – a Atribuții privind Spitalizarea de zi 

Art.280. Exercitarea atribuțiilor în spitalizarea de zi. 
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(1) Spitalizarea de zi are în principal următoarele atribuţii: 

a) asigură spitalizarea bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului; 

b) supravegherea evoluţiei pre şi post operatorii generale şi locale; 

c) precizarea recomandărilor de urmat la externare, cât 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 al 

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 în cazurile simplificate; 

h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce . 

 

Art.281. Atribuțiile personalului medical. 

(1) Atribuţiile personalului medical (asistent, infirmieră, îngrijitoare), care desfăşoară activitatea 

în cadrul spitalizării de zi, sunt similare cu cele ale posturilor din secţiile cu paturi. 

(2) În spitalizare de zi asistentul medical are următoarele atribuții: 

Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și 

cerințelor postului. 

1) respectă Regulamentul de ordine Interioară; 

2) preia pacientul nou internat și insoțitorul acestuia (în funcție de situație); 

3) acordă prim ajutor în situații de urgență și cheamă medicul; 

4) participă la asigurarea unui climat optim și de siguranță în cadrul spitalizării de zi; 

5) identifică problemele de îngrijire ale pacienților, stabilește prioritățile, elaborează și 

implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute, pe tot parcursul 

internării; 

6) prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării 

acestuia de la internare pe tot parcursul internării; 

7) observă simtomele și starea pacientului, le înregistrează în FO (dosarul de îngrijire) și 

informează medicul; 

8) pregătește bolnavul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și 

tratament; 

9) pregătește bolnavul, pentru investigații speciale sau intervenții chirurgicale, 

organizează transportul bolnavului și la nevoie supraveghează starea acestuia pe 
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timpul transportului; 

10) recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripțiilor; 

11) răspunde de îngrijirea bolnavilor din spitalizare de zi și supraveghează efectuarea de 

către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru 

satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziției bolnavului; 

12) asigură păstrarea și consemnarea rezultatelor, investigațiilor în Foaia de 

observație a bolnavului și evidențele specifice; 

13) răspunde de decontarea medicamentelor și a materialelor sanitare de la aparatul de urgență; 

14) administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, etc. 

conform prescripției medicale; 

15) asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripției medicale; 

16) semnalează medicului orice modificări depistate (de exemplu : auz, vedere, imperforații anale, 

etc.) 

17) pregătește materialele și instrumentarul în vederea sterilizării; 

18) respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și a 

medicamentelor cu regim special. 

19) organizează și desfășoară programe de educație pentru sănătate, activități de consiliere, lecții 

educative și demonstrații practice, pentru pacienți, aparținători și diferite categorii profesionale 

aflate în formare; 

20) participă la organizarea și realizarea activităților psihoterapeutice de reducere a stresului și de 

depășire a momentelor/situațiilor de criză; 

21) efectuează verbal și în scris preluare/predarea fiecărui pacient și a serviciului în cadrul 

raportului de tură; 

22) pregătește pacientul pentru externare ; 

23) utilizează și păstrează în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

24) poartă echipamentul de protecție prevăzut de Regulamentul de ordine interioară, care 

va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal; 

25) respectă și apară drepturile pacientului; 

26) se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 

de educație continuă și conform cerințelor postului; 

27) participă la procesul de formare a viitorilor asisțenti medicali; 
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28) supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul din subordine; 

29) întocmește FO electronică a pacientului prin programul Hipocrate; 

30) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

31) asistenta medicală îşi desfăşoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice şi 

funcţionale; 

32) se va supune măsurilor administrative, în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi întocmai a 

sarcinilor prevăzute în fişa postului; 

33) recoltează la cererea poliţiei sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite de 

legislaşia în viguare; 

34) în situaţii deosebite (pacientul critic) însoţeşte pacientul la CT. 

(3) Atribuțiile în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1226/2012 privind gestionarea 

deșeurilor rezultate din activitățile medicale: 

a) aplică procedurile stipulate de codul/procedura de procedură/internă; 

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 

(4) Respectă atribuțiile prevăzute în Ordinul M.S. nr. 1101/2016 care reglementează Normele de 

supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, 

respectiv: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;  

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  

c) menţine igiena, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

d) monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării; 

e) informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie 

la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

 f) iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care 

prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;  

g) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, 

alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

h) menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente 

şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;  

i) identifică infecţiile asociate asistenței medicale;  
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j) investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;  

k) participă la pregătirea personalului;  

l) participă la investigarea epidemiilor;  

m) asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul. 

(5) Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii 

de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 

procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 

aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor 

de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare și având următoarele atribuţii: 

a) anunţă imediat asistenta responsabilă de tură, asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, de încălzire, etc.);  

b) respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igiena în special de spălarea şi 

dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise;  

c) răspunde de curăţenia încăperilor;  

d) supraveghează efectuarea dezinfecţiilor periodice (ciclice);  

e) respectă măsurile de izolare stabilite; 

f) declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă, precum şi bolile 

transmisibile apărute la membrii familiei sale; 

g) supraveghează menţinerea condiţiilor de igienă şi a toaletei bolnavilor imobilizaţi;  

h) participă la cursurile organizate de secţie sau spital în vederea pregătirii profesionale 

continue şi periodic, participă la testările profesionale efectuate de şeful ierarhic în funcţie de 

necesităţi; 

(6) Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare 

sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

(7) Răspunde de gestionarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe existente în C.P.U., 

conform normelor în vigoare, respectiv, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009, 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi 

pasiv. 

Art.282. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii secţiei/compartimentului/care acordă servicii medicale pacienților în spitalizare 

de zi sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/ compartimentului. 
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(3) Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment sunt prevăzute la art.104-106, atribuțiile 

medicilor din secție/compartiment sunt redate la art. 167-168. 

(4) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului care desfășoară activitate în spitalizarea de 

zi sunt cele prevăzute la art. 185-187, din prezentul Regulament.  

(5) În spitalizare de zi se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în 

vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. 

Birotica pusă la dispozitie este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale 

conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

TITLUL III - ACTIVITATEA ÎN LABORATOARELE DIN SPITAL / ACTIVITATEA 

ÎN SERVICII MEDICALE ŞI SERVICII CONEXE ACTULUI MEDICAL /CABINETE 

MEDICALE - AMBULATORIUL DE SPECIALITATE 

CAPITOLUL I - Activitatea în Laboratoarele din Spitalul Municipal Adjud 

Secțiunea I – Considerații generale 

Art.283. Prevederi generale. 

(1) Laboratoarele medicale asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de produse 

patologice, a tratamentelor, şi oricăror altor prestaţii medico - sanitare specifice profilului de 

activitate. 

(2) Laboratoarele se organizează ca activităţi unice, pe profile, deservind atât secţiile cu paturi cât 

şi ambulatoriul integrat, fiind în subordinea Directorului Medical. 

(3) Laboratoarele funcţionează pe baza unui program de lucru stabilit prin Regulamentul Intern şi 

este adus la cunoştinţa secţiilor cu paturi şi cabinetelor din ambulator. 

(4) Laboratoarele ţin evidenţa serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil atât 

asiguratul cât şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum şi data şi ora 

când acesta a fost furnizat.  

(4) Laboratoarele ţin evidenţa serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil atât 

asiguratul cât şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum şi data şi ora 

când acesta a fost furnizat. 

(5) Laboratoarele nu vor utiliza materiale şi instrumente a căror condiţii de sterilizare nu este 

sigură. 

(6) Personalul care lucrează în cadrul Laboratoarelor poartă în permenţă echipament specific şi 

ecuson pe care se află inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv. 

(7) Laboratoarele sunt conduse de un medic şef si de un asistent medical şef. 

(8) Medicii şi asistenţii medicali care lucrează în Laboratoarele medicale au certificat de membru 

al Colegiului Medicilor, respectiv certificat de membru al OAMGMAMR precum şi asigurare de 

răspundere civilă (malpraxix) în vigoare pe care le depun la Biroul R.U.N.O.S., în vederea 

încheierii contractelor de prestări servicii cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 
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(9) În conformitate cu art. 2 alin. (2) din Normele privind funcţionarea laboratoarelor de analize 

medicale din 20.07.2007 Aprobate prin Ordinul nr. 1.301 din 20 iulie 2007 « În vederea 

funcționării, laboratoarele de analize medicale înființate și organizate în condițiile legii trebuie să 

obțină autorizația sanitară de funcționare, în baza declarației pe propria răspundere, referitoare la 

asigurarea conformării la normele de igienă și de sănătate publică.» 

(10) La nivelul structurii aprobate a Spitalului Municipal Adjud, funcționează următoarele 

laboratoare: 

1. Laborator de analize medicale;  

2. Laborator radiologie și imagistică medicală; 

3. Laborator recuperare- Bază tratament. 

Art.284. Conformarea la dispozițiile legale. 

(1) Autorizația sanitară de funcționare a laboratoarelor de analize medicale se eliberează de către 

autoritățile de sănătate publică din județul Vrancea și se vizează anual.  

(2) Pentru laboratoarele de analize medicale cu puncte de lucru aflate în locații diferite se 

eliberează câte o autorizație sanitară de funcționare separată pentru fiecare punct de lucru. 

(3) Pentru laboratorul de analize medicale în structura căruia este organizat și funcționează unul 

sau mai multe puncte externe de recoltare, se eliberează câte o autorizație sanitară de funcționare 

separată pentru fiecare punct de lucru. 

(4) Autoritatea de sănătate publică autorizează activitatea de transport al probelor biologice 

recoltate în punctele externe de recoltare, la solicitarea reprezentantului legal al laboratorului de 

analize medicale, dacă acesta îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: 

a) deține mijloc de transport auto individualizat și care este utilizat numai pentru această activitate; 

b) deține containere speciale cu pereți impermeabili, cu posibilitate de închidere, ușor 

transportabile, confecționate din materiale care să permită decontaminarea, curățarea și dezinfecția 

lor, pentru a evita contaminarea persoanei care transportă probele și/sau a mediului.  

(5) Laboratorul de analize medicale își desfășoară activitatea având o structură funcțională 

alcătuită din unul sau mai multe compartimente, și anume: 

a) biochimie medicală;  

b) hematologie:  

(i) morfologie;  

(ii) hemostază;  

(iii) imunohematologie;  

c) imunologie; 

d) microbiologie: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/110250#A2
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 (i) bacteriologie; 

 (ii) virusologie;  

(iii) micologie; 

 (iv) parazitologie;  

e) diagnostic molecular;  

f) genetică:  

(i) citogenetică;  

(ii) genetică biochimică;  

(iii) genetică moleculară; 

 g) toxicologie. 

Secțiunea a II – a Laboratorul de Analize Medicale Organizarea şi structura funcţională a 

laboratorului de analize medicale 

Art.285. Organizare. 

(1) Laboratorul de analize medicale poate fi organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată 

şi modificată prin Legea nr. 598/2001, şi poate funcţiona de sine stătător sau în cadrul unei unităţi 

sanitare. 

(2) Este organizat conform Ordin nr. 1.301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind 

funcționarea laboratoarelor de analize medicale şi are, în principal, următoarele atribuţii: 

1. să efectueze analize medicale de: hematologie, citologie, biochimie, serologie, 

microbiologie, virusologie, parazitologie, micrologie, necesare precizării diagnosticului stadiului 

de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice în limita dotărilor tehnice şi a competenţei;  

2. asigurarea referatelor în timp util pentru achiziţionarea recipientelor necesare recoltării 

produselor patologice, a colectării deşeurilor biologice şi a reactivilor necesari;  

3. ţinerea unei evidenţe de gestiune cantitativ - valoric corectă şi la zi a reactivilor;  

4. calibrarea şi spălarea aparatelor de laborator conform specificaţiilor tehnice şi să 

consemneze aceste operaţiuni pentru conformitate şi regularitate, în documentele obligatorii de 

control în termen conform legii; 

 5. recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corect;  

6. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice; 
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7. întocmeşte, menţine actualizată şi afişează lista serviciilor medicale pe care le efectuează. 

În listă vor fi precizate serviciile medicale subcontractate și laboratoarele în care se efectuează 

acestea; 

8. să îmbunătăţească continuu calitatea muncii prin punerea la punct a metodelor celor mai 

precise, mai rapide şi mai utile de laborator, în limita dotării tehnice pentru stabilirea cât mai 

corectă a diagnosticului;  

9. să colaboreze continuu în vederea atingerii scopului mai sus amintit cu secţiile pe care le 

deserveşte nerefuzând analizele (de urgenţă sau programate) justificate;  

10. să colaboreze la activitatea ştiinţifică a secţiilor spitalului; 

11. să urmărească confruntarea diagnosticului clinic cu cel de laborator, cu scopul de a 

exercita, alături de clinici, un control ştiinţific al muncii diagnostice şi curative; 

12. în cadrul laboratorului de analize medicale se efectuează analize de: biochimie medicală, 

hematologiemorfologie, hemostază, imunohematologie, imunologie, microbiologiebacteriologie, 

virusologie, micologie, parazitologie, diagnostic molecular, geneticacitogenetica, genetica 

biochimica, genetica moleculara și toxicologie, corespunzatoare fiecarui compartiment din 

structura laboratorului; 

13. diagnosticul bacteriologic al tuberculozei și al altor micobacterioze prin examen 

microscopic și/sau prin examen microscopic, cultura și antibiograma se efectuează numai de 

personal special instruit pentru acest tip de activitate, în cadrul Laboratorului BK-TBC; 

14. să ridice continuu nivelul profesional al cadrelor medicale, al biochimiştilor şi al 

laboranţilor;  

15. să colaboreze la acţiunile sanitare de masă la care este necesară şi contribuţia laboratorului 

de analize medicale;  

16. transportul produselor biologice din spital către laborator se asigură în condiţii 

corespunzătoare, de către cadrele medii şi auxiliare din secţiile cu paturi; 

 17. rezultatul examenului se pune la dispoziţia secţiilor cu paturi, în aceeaşi zi sau cât mai 

curând după efectuarea şi obţinerea rezultatului;  

18. accesul în spaţiu de lucru al Laboratorului de Analize Medicale este permis doar 

personalului autorizat care îşi desfşoară activitatea în cadrul laboratorului în timpul programului 

de lucru;  

19. orice examen de laborator va fi înscris într-o condică sau într-un caiet de lucru, odată cu 

identitatea bolnavului şi cu data examinării şi pe un buletin de examen care va cuprinde pe lângă 

rezultat şi identitatea bolnavului, secţia, numărul F.O.C.G., salonul, patul, dacă materialul provine 

din staţionar şi numele medicului care a cerut examenul şi serviciul de specialitate dacă materialul 

provine din policlinică sau de la medicul de familie;  
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20. rezultatele vor fi înmânate prin asistenta de staţionar sau serviciul din ambulatoriu, celor 

care le-au cerut şi vor fi consemnate în F.S.Z./F.O.C.G. pentru bolnavii din staţionar sau pe fişele 

individuale de consultaţii pentru cei din tratament ambulatoriu;  

21. în cazul când medicii care au solicitat examen de laborator lucrează în unităţi îndepărtate, 

se va înmâna rezultatul direct bolnavului;  

22. rezultatele referitoare serologiei HIV se vor înmâna numai medicului care a prescris 

investigaţia asigurând astfel confidenţialitatea cazului;  

23. rezultatele vor fi date serviciilor respective sau medicului din ambulatoriu care le-a 

solicitat în cel mult 24 de ore de la primire cu excepţia acelora care cer un timp mai îndelungat 

pentru executare;  

24. rezultatele analizelor de urgenţă vor fi înmânate în cel mai scurt timp posibil, pentru a 

asigura respectarea ghidurilor de practică medicală adoptate la nivel naţional;  

25. pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii, laboratorul va fixa: orarul recoltării 

produselor, orarul primirii probelor de la secţii sau servicii, zilele de recoltare sau de executare a 

unor anumite examene sau de ridicare a rezultatului, cerând în acest sens aprobarea conducerii 

unităţii; 

 26. orarul şi numărul examenelor fixate vor fi anunţate serviciilor, medicilor consultanţi, 

biroului de informaţii şi vor fi afişate în sala de aşteptare a laboratorului; 

 27. cazurile de urgenţă sunt exceptate de la orar, cu excepția terminării programului de lucru;  

28. produsele care urmează să fie examinate: urina pentru examenele obişnuite, sângele pentru 

examene biochimice şi serologice, sputa, materiile fecale, sucul gastric, duodenul, bila, revărsatele 

seroase şi urina pentru uroculturi se recoltează de personalul din secţie şi se transportă la laborator, 

conform normelor în vigoare;  

29. sângele pentru hemoglobină se recoltează de personalul de laborator pentru bolnavii ce se 

pot deplasa la nivelul laboratorului, iar pentru bolnavii gravi şi nedeplasabili, la pat;  

30. materialul biologic pentru hemocultură se recoltează de către personalul laboratorului la 

patul bolnavului;  

31. materialul biologic pentru mielogramă se recoltează de medicul abilitat la patul 

bolnavului. 

Art.286.Asigurarea colaborării. 

(1) Principalele relaţii /colaborări ale Laboratorului de Analize Medicale sunt: 

1. Transmite rapoarte de activitate şi primeşte indicaţii metodologice; 

 2. Prezintă informări periodice privind activitatea desfăşurată de laborator, propuneri privind 

reorganizarea acestuia, programul de lucru, propuneri de sancţionare ori diminuarea salariului, 

primeşte avize, aprobări, indicaţii, instrucţiuni;  
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3. Primeşte indicaţii metodologice, sprijin în perfecţionarea pregătirii profesionale a 

personalului, transmite observaţii, rezultate din activitatea laboratorului; 

 4. Transmite date şi informaţii în legătură cu metodologia folosită, observaţii privind utilitatea 

unor metode, primeşte indicaţii privind folosirea metodelor de laborator şi experimentarea 

metodelor noi;  

5. Colaborează în acţiunile de prevenire şi combatere a infecţiilor intraspitaliceşti şi 

epidemiilor etc.. 

Secțiunea a III – a Atribuțiile personalului 

Subsecțiunea 1. Medicul şef al Laboratorului de analize medicale / Personalul laboratorului 

de analize medicale 

Art.287.Conducerea. 

(1) Funcția de șef de laborator de analize medicale se ocupă, conform dispozițiilor legale în 

vigoare, de către medici cu specialitatea medicină de laborator - laborator clinic, microbiologie, 

medicină de laborator sau alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical 

- biologi, biochimiști, chimiști și farmaciști, care au o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea 

respectivă. 

(2) Responsabilitățile conducerii laboratorului de analize medicale sau ale persoanelor desemnate 

includ aspectele educaționale, administrative sau organizaționale, de natură profesională, 

științifică ori consultativă, care au legătură directă cu activitatea desfășurată de laboratorul de 

analize medicale. 

(3) Șeful de laborator de analize medicale trebuie să desemneze prin decizie locțiitori pentru toate 

funcțiile-cheie. În laboratoarele cu număr mic de personal unele persoane pot avea mai multe 

funcții. 

Art.288. Medicul șef al laboratorului de analize medicale. 

(1) Medicul şef din cadrul Laboratorului de analize medicale are următoarele atribuţii: 

1. întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate;  

2. analizează modul în care se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii 

medicale din laborator; 

 3. aduce la cunoştinţă medicului director al spitalului toate faptele deosebite petrecute în laborator 

ca şi măsurile luate,  

4. controlează şi conduce instruirea cadrelor în subordine;  

5. gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare 

desfăşurării activităţii  

6. controlează şi răspunde de buna intreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor 

de orice fel şi a altor obiecte de inventar; 
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 7. verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în cadrul secţiilor spitalului, modul de recoltare 

pentru analize; 

 8. colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi ale celorlalte laboratoare în vederea stabilirii 

diagnosticului aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită analizele şi se folosesc 

rezultatele;  

9. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a contaminării cu produse 

infectate;  

10. urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenței 

medicale;  

11. asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice;  

12. asigură respectarea şi respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă 

indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacere de contract de muncă, 

transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este 

atacabilă juridic;  

13. respectă reglementarile în vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile 

medicale;  

14. cunoaşte prevederile legale privind funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize 

medicale;  

15. răspunde de modul de îndeplinire al sarcinilor de serviciu;  

16. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, posturi pe 

care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu;  

17. propune bibliografia şi, dacă este cazul, tematica pentru posturile vacante şi temporar vacante 

pentru care solicită scoaterea la concurs, precum şi pentru promovările în funcţie la personalul din 

subordine;  

18. implementarea sistemului de asigurare a calităţii, care reprezintă un ansamblu de acţiuni 

prestabilite şi sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile oferite (analize 

medicale) satisfac cerinţele referitoare la calitate; 

19. elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a 

probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect; 

20.  elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul 

naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (ediţia 1/2005 sau cea mai recentă ediţie) 

în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului; 

21. întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul 

specific al prevenirii şi controlului infecţiilor asociate astenței medicale; 
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22. furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin 

adoptarea unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de 

bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat; 

23. monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie 

nosocomială pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales 

antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi 

multirezistente; 

24. raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor 

de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice şi periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere 

şi control al infecţiilor asociate astenței medicale rezultatele cumulate privind izolarea 

microorganismelor patogene şi evoluţia rezistenţei la antibiotice; 

25. monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului şi 

medicului epidemiolog; 

26. monitorizează impactul utilizării de antibiotice şi al politicilor de control al infecţiilor la nivelul 

Spitalului; 

27. spitalele care primesc finanţare pentru controlul infecţiilor asociate astenței medicale asigură 

în cadrul programului naţional de supraveghere a infecţiilor asociate astenței medicale în sistem 

santinelă izolarea, identificarea şi testarea rezistenţei la antibiotice a microorganismelor patogene, 

conform metodologiei transmise de Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, 

şi colaborează la nivel naţional pentru aplicarea protocoalelor Sistemului european de 

supraveghere a rezistenţei la antibiotice; 

28. stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea studiilor epidemiologice 

comparative, cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa (de 

exemplu, Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope); 

29. trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinelă a 

infecţiilor asociate astenței medicale şi protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de infecţie 

nosocomială, pentru identificare prin tehnici de biologie moleculară şi aprofundarea mecanismelor 

de rezistenţă la antibiotice; 

30. întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine şi stabileşte 

atribuţiile personalului în raport cu exigentele posturilor;  

31. răspunde de îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul 

secţiei, de calitatea actului medical, precum şi de atribuţiile asumate prin contractul de 

administrare;  

32. este membru în consiliul medical al spitalului;  

33. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv: 

 a) controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie;  
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b) semnalează imediat directorului financiar contabil şi şefului biroului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale.  

34. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice 

în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

35. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului, conform Legii 

nr. 46/2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

şi altor prevederi legale în vigoare;  

36. toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, 

diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul 

acestuia;  

37. informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul în 

care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

(2) Responsabilităţi zilnice: 

1. Efectuează analize de hematologie (Hemoleucograma Coulter LH-750, examen frotiu 

sanguin, coagulare/VSH), precum şi orice analiză solicitată, în funcţie de necesităţi, pregătirii 

profesionale;  

2. Efectuează analize de biochimie în funcţie de necesităţi 

(3) Responsabilităţi specifice funcţiei: 

1. Asigură conducerea laboratorului, urmareşte încadrarea în bugetul repartizat; 

2. Ţine legătura şi relaţionează cu oficialii şi auditorii organismului de acreditare, cu comunitatea 

de îngrijiri de sănătate, cu pacienţii, autorităţile, furnizorii de acorduri formale;  

3. Se asigură că există personal suficient numeric şi din punct de vedere al pregătirii, 

competenţelor, instruirii;  

4. Implementează politica şi obiectivele calităţii; 

5. Implementeaza normele şi cerinţele de mediu şi siguranţă;  

6. Furnizează recomandări clinice în vederea alegerii examinărilor, utilizarea serviciilor 

laboratorului şi interpretarea rezultatelor;  

7. Coordonează din punct de vedere medical activitatea laboratorului;  

8. Monitorizează menţinerea competenţei tehnice a personalului laboratorului;  

9. Supervizează toate activităţile din laborator;  

10. Selecţionează, evaluează şi reevaluaeză furnizorii ;  

11. Dispune elaborarea programelor de dezvoltare profesională ; 

12. Defineşte, implementează şi monitorizează standardele de performanţă şi imbunătăţire a 

calităţii în laborator; 
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13. Monitorizează toateactivităţile laboratorului pentru a stabili dacă nu sunt relvante în furmizarea 

informaţiilor clinice relevante ;  

14. Tratează cererile, reclamaţiile, solicitările personalului şi utilizatorilor;  

15. Elaborează şi implementează un plan de urgenţă; 

16. Respectă Normele Generale de Protecție a Muncii și Normele Specifice de protecție a muncii 

și legislașia în vigoare pentru activități în domeniul sănătății, inclusive normele de biosiguranţă 

aplicabile laboratorului de analize medicale;  

17. Respectă normele de PSI. 

Art.289. Alte atribuții ale medicului șef al laboratorului de analize medicale. 

(1) Atribuţii privind Controlul Intern de Calitate: 

1. Efectuează şi înregistrează controlul intern la analizele de care răspunde;  

2. Decide participarea la scheme de comparări interlaboratoare şi selectează furnizorii de scheme 

de intercomparări;  

3. Consiliază clienţii privind buletinele emise de laboratorul de analize medicale; 

4. Verifică, validează şi parafează buletinele de analiză;  

5. Răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor ce-i revin; 

6. Colaborează cu instituţii şi organisme care au atribuţii privind protecţia mediului; 

7. Răspunde de realizarea la timp, în condiţiile impuse şi corect, a analizelor, de înregistrarea şi 

interpretarea corectă a rezultatelor precum şi de comunicarea acestora beneficiarilor;  

8. Răspunde de aplicarea în cadrul laboratorului a măsurilor de confidenţialitate şi securitate a 

datelor, a înregistrărilor şi documentelor ;  

9. Răspunde de colectarea deşeurilor rezultate din activitatea specifică de laborator. 

(2) Sarcini referitoare la sistemul de management al calităţii (SMC): 

1. Respectă prevederile documentelor SMC şi elaborează înregistrările prevăzute de acestea;  

2. Asigură condiţiile ambientale corespunzătoare localurilor laboratorului şi aparatura necesară 

monitorizării acestora;  

3. Urmăreşte asigurarea resurselor necesare pentru funcţionarea laboratorului;  

4. Elaborează documentele tehnice-proceduri specifice şi operaţionale;  

5. Instruieşte personalul din laborator;  

6. Urmareşte aplicarea acţiunilor corective şi preventive stabilite şi evaluează eficienţa lor; 

7. Participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor, a sesizărilor şi reclamaţiilor;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

295 
 

8. Efectuează măsurarea satisfacţiei clienţilor;  

9. Dispune măsuri privind controlul documentelor, evidenţelor care să asigure buna funcţionare a 

comunicării interne şi externe;  

10. Deleagă întreaga responsabilitate locţiitorului, în cazul absenţei sale din unitate;  

11. Întocmeşte necesarul pentru reactivi, materiale, echipamente; 

12. Evaluează oportunităţile de îmbunătăţire ale SMC prin analizarea datelor cu privire la 

satisfacţia cerinţelor clienţilor, dotarea laboratorului, cerinţe noi legale/ ale părţilor interesate noi, 

etc.; 

13. Alocă minim o oră pe săptămână dezvoltării managementului serviciilor medicale, identifică 

și tratează produsele neconforme. 

(3) Responsabilităţi manageriale-conform – Cerințelor RENAR: 

1. aprobă documentele interne elaborate conform procedurii; 

 2. aprobă necesarul lunar de reactivi;  

3. întocmeşte şi transmite comenzile conform necesarului;  

4. aprobă chestionarul de evaluare pentru furnizorii potenţiali;  

5. participă la recepţia materialelor/ echipamentelor/ serviciilor furnizate după caz; 

 6. deţine Registrul de reclamaţii şi sugestii;  

7. aprobă vizitarea laboratorului de părţile externe interesate; 

 8. organizează vizita clientului în laborator; 

 9. verifică şi analizează sugestiile, observaţiile, recomandările venite de la clienţi în vederea 

îmbunătăţirii activităţii laboratorului şi aprobă măsurile alese; 

10. elaborează raportul privind colaborarea cu clienţii; 

11. primeşte şi analizează reclamaţiile şi feedbackurile de la pacienţi, clienţi sau alte părţi 

interesate;  

12. stabileşte corecţii şi / sau acţiuni corective sau preventive, după caz;  

13. numeşte persoanele responsabile cu implementarea acţiunilor propuse şi stabileşte 

termenele de finalizare a acestora;  

14. supraveghează activitatea subalternilor în vederea depistării neconformităţilor;  

15. participă la investigarea neconformităţii semnalate;  

16. iniţiază şi urmăreşte finalizarea corecţiilor şi a acţiunilor corective/ preventive;  

17. are responsabilitatea analizării cauzelor neconformităţilor constatate;  
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18. are responsabilitatea stabilirii de corecţii şi/sau acţiuni corective, desemnării 

responsabililor cu implementarea acţiunilor corective şi stabilirii termenelor de implementare a 

acestora;  

19. documentează modificările aduse procedurilor tehnice, operaţionale şi auxiliare prin 

înscrierea lor în Fişa de neconformitate, acţiuni corective şi preventive şi asigură implementarea 

acestora; 

 20. monitorizează şi evaluează rezultatele acţiunilor corective întreprinse astfel încât să se 

demonstreze dacă neconformităţile depistate au fost rezolvate sau nu, în mod eficient;  

21. are responsabilitatea participării la procesul de analiză a neconformităţilor potenţiale şi a 

identificării nevoilor de îmbunătăţire din activitatea laboratorului;  

22. are responsabilitatea stabilirii acţiunilor preventive, a termenelor de implementare şi 

numirii responsabililor cu implementarea acestora;  

23. elaborează raportul de activitate al laboratorului;  

24. elaborează rapoarte privind performanţa furnizorilor, modul şi măsura în care au fost 

implementate acţiunile corective/ preventive, rezultatele controlului de calitate, situaţia instruirii 

personalului etc.; 

 25. evaluează oportunităţile de îmbunătăţire ale managementului calității prin analizarea 

datelor cu privire la satisfacţia cerinţelor clienţilor, dotarea laboratorului, cerinţe noi legale/ ale 

părţilor interesate noi, etc.;  

26. acordă accesul la documentele unității medicale la cererea părţilor interesate, în scopuri 

clar definite şi doar pentru o perioadă delimitată de timp;  

27. aprobă lista înregistrărilor tehnice şi de calitate din laborator;  

28. aprobă distrugerea documentelor a căror perioada de arhivare a fost depăşită;  

29. verifică dacă personalul din subordine utilizează corect documentele de înregistrare;  

30. asigură accesul restricţionat prin parolare la softurile calculatoarelor/ echipamentelor de 

lucru;  

31. asigură prin personalul desemnat arhivarea tuturor înregistrărilor tehnice;  

32. numeşte auditorii şi asigură resursele necesare instruirii persoanelor desemnate ca auditori; 

33. aprobă planul şi programul de audit;  

34. asigură condiţiile necesare desfăşurării auditului intern planificat şi furnizeză personal 

calificat ca auditori;  

35. avizează planul şi programul anual de audituri interne; 

 36. stabileşte acţiuni corective/ preventive pentru constatările auditului intern; desemnează 

responsabilii cu implemetarea acţiunilor propuse şi stabileşte termene de finalizare; 
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 37. elaborează şi analizează datele de intrare ale analizei (raportul de activitate a laboratorului, 

situaţia lucrărilor neconforme, rezultatele controlului de calitate, instruirea personalului, etc); 

 38. menţine şi actualizează dosarul fiecărui membru al personalului;  

39. elaborează fişa postului pentru fiecare membru al personalului (în 3 exemplare – 1 pentru 

RUNOS, altul pentru dosarul personal ţinut la laborator şi 1 copie pentru angajat);  

40. identifică nevoia de instruire a fiecărui membru al laboratorului în funcţie de competenţa 

acestuia şi cerinţele postului şi după neconformităţile care fac referire la activitatea acestuia (dacă 

este cazul); 

 41. centralizează propunerile de instruire profesională şi de calitate într-un program anual de 

instruire;  

42. aprobă programul anual de instruire;  

43. urmăreşte instruirea personalului conform programului aprobat;  

44. evaluează personalul din subordine pentru temele profesionale;  

45. răspund de instruirea personalului privind biosiguranţa în laborator; 

 46. aduce completări sau modifică programul de lucru. 

 (4) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, respeciv: 

a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii internaţi;  

b) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar 

epidemic dificil de controlat (multirezistenţi la antibiotice);  

c) şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii;  

d) şeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, 

transportul şi prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză 

completată corect;  

e) şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, 

utilizând recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (cea 

mai recentă ediţie), în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului; 

f) şeful laboratorului răspunde de întocmirea şi derularea programului de instruire a 

personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii şi limitării infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

 g) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie 

asociată asistenţei medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al 

infecţiilor asociate asistenţei medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători; 

 h) anunţarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, 

respectiv a rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant şi 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  
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i) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienţilor din secţiile cu 

risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi;  

j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu 

semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate;  

k) organizează şi realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară şi rezistenţa la 

antibiotice, pe suport electronic;  

l) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie 

asociată asistenţei medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai 

ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene 

sau/şi multirezistente;  

m) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea 

izolărilor de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 n) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea confirmării 

caracterizării şi studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referinţă, cu respectarea 

reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa. 

Art.290. Personalul laboratorului de analize medicale. 

(1) În laboratorul de analize medicale lucrează numai personal autorizat conform legislației în 

vigoare, angajat cu normă întreagă sau cu timp de lucru parțial. 

(2) Numărul de personal necesar va fi determinat în funcție de specificul serviciilor medicale 

efectuate, numărul mediu zilnic de servicii și timpul mediu de lucru/laborator. 

(3) În laboratorul de analize medicale își desfășoară activitatea medici cu specialitatea medicină 

de laborator - laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator, alt personal cu studii 

superioare autorizat să lucreze în domeniul medical - biologi, biochimiști, chimiști și farmaciști, 

precum și personal mediu sanitar. 

(4) Competența profesională a personalului care își desfășoară activitatea în laboratorul de analize 

medicale trebuie evaluată periodic. Această evaluare este responsabilitatea fiecărei organizații 

profesionale din domeniul sanitar care stabilește periodicitatea acestei evaluări, numărul de puncte 

necesar a fi acumulate de către fiecare membru și pentru ce perioadă de timp, dar nu mai puțin de 

200 de credite obținute în 5 ani. 

(5) Întreg personalul laboratorului de analize medicale trebuie instruit pentru a cunoaște și a 

respecta regulile de biosiguranță, precauțiile universale și măsurile postexpunere. 

(6) Cerințele privind studiile, calificarea, experiența, abilitățile, precum și atribuțiile, 

responsabilitățile, autorizările, relațiile de subordonare și colaborare în cadrul laboratorului de 

analize medicale trebuie precizate în fișele de post întocmite de șeful laboratorului de analize 

medicale, și aduse la cunoștință personalului sub semnătură. 
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(7) Confidențialitatea privind rezultatele analizelor, datele, informațiile și documentele de orice fel 

de la locul de muncă este asigurată prin instruirea personalului, înscrierea acestei cerințe în fișa 

postului și semnarea unei declarații de confidențialitate de către personalul laboratorului de analize 

medicale. 

(8) Respectă Normele Generale de Protecție a Muncii și Normele Specifice de protecție a muncii 

și legislația în vigoare pentru activități în domeniul sanatatii, inclusive normele de biosiguranţă 

aplicabile laboratorului de analize medicale. 

(9) respectă normele de PSI. 

Subsecțiunea 2. Medicul de Specialitate din Laborator 

Art.291. Atribuțiile medicului de specialitate din laborator. 

(1) Atribuţiile medicilor decurg din competențele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare 

parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege. 

(2) Are în principal următoarele atribuţii:  

1. Efectuează analize și investigaţii medicale de specialitate din produsele biologice prezentate 

pentru analiză în laboratorul clinic, prin metode manuale (aplicând tehnicile standard de laborator) 

și automate (aplicând tehnicile din manualele de utilizare, recomandate de producătorii aparatelor), 

interpretează rezultatele obţinute; 

2. Întocmește și semnează documentele privind investigaţiile efectuate;  

3. Răspunde prompt la solicitări în caz de urgențe medico-chirurgicale ce necesită investigaţii de 

laborator și/sau la consult cu alţi medici;  

4. Efectuează și răspunde de calibrarea analizoarelor automate din compartimentul de lucru și/sau 

pe care le are în responsabilitate, de asemenea efectuează, interpretează și răspunde de IQC pentru 

analizoarele de mai sus, utilizând, în toate cazurile, materiale adecvate puse la dispoziţie în acest 

scop de conducerea laboratorului, conform solicitării;  

5. Efectuează și răspunde de introducerea programelor analitice în analizoarele automate, conform 

prospectelor existente în kiturile de reactivi, putând realiza, în cazuri justificate, modificări ale 

programelor analitice amintite însă numai după consultarea conducerii laboratorului și în urma 

autorizării primite din partea acesteia;  

6. Interpretează si verifica toate testele de laborator efectuate manual in compartimentul de lucru, 

precum si rezultatele obţinute în urma analizării produselor biologice pe analizoarele automate, 

autorizează eliberarea rezultatelor si este răspunzător pentru acestea;  

7. Anunţă, în scris, conducerea laboratorului despre defecţiunile și/sau funcţionarea anormală a 

analizoarelor menţionate la pct.1, a altor aparate, tehnicii de calcul și a sistemului informaţional 

existent în compartiment;  

8. Solicită intervenţia service și întreţinere tehnică periodică atunci când este cazul, după consultări 

cu conducerea laboratorului și notează aceste intervenţii in jurnalul de serice și întreţinere al 

aparatului respectiv, conform dispoziţiilor stabilite de conducerea laboratorului;  
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9. Răspunde de evidența scrisă a reactivilor și materialelor de laborator primite în compartiment 

pentru utilizare, răspunde de utilizarea judicioasă a acestora, înaintând conducerii laboratorului, 

lunar, un raport scris conform modelelor stabilite de aceasta;  

11. Verifica și autorizează eliberarea în scris, către conducerea laboratorului, a solicitărilor lunare 

și suplimentare de reactivi și materiale de laborator necesare desfăşurării activităţii specifice, în 

funcţie de disponibilul existent in compartiment;  

12. Verifica si răspunde de utilizarea la efectuarea testelor de laborator, specifice compartimentului 

de lucru, numai a reactivilor si materialelor de laborator stabilite si/sau aprobate de conducerea 

laboratorului;  

13. Anunţă, în scris, conducerea laboratorului, despre eventualele nereguli constatate la reactivii 

și materialele de laborator eliberate spre utilizare și face propuneri pentru eliminarea sau 

remedierea situaţiilor ivite;  

14. Verifică și răspunde de îndepărtarea reziduurilor biologice rezultate din activitatea specifică 

compartimentului, conform normelor legale în vigoare;  

15. Răspunde de întocmirea și păstrarea documentelor din compartimentului de lucru, inclusiv a 

celor menţionate mai sus;  

16. Verifica și răspunde de stocarea produselor biologice conform instrucţiunilor primite din partea 

conducerii laboratorului;  

17. Verifică și răspunde de realizarea și menţinerea curăţeniei și dezinfecţiei la locul de muncă, 

conform normelor legale în vigoare;  

18. Verifică, îndrumă și răspunde de activitatea profesionala a personalului aflat în subordine sa 

în compartimentul de lucru;  

19. Urmăreşte introducerea în practică a metodelor și tehnicilor noi de laborator;  

20. Foloseşte corect și răspunde de bunurile aflate în cadrul compartimentului de lucru și/sau pe 

care le are în grija și ia măsuri, pentru conservarea, repararea și, dacă este cazul, înlocuirea lor, 

după încunoştinţarea și avizarea primită din partea conducerii laboratorului; 

21. Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de munca, de disciplina și 

comportamentul personalului din subordine; 

22. Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv:  

a) supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate;  

b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură;  

c) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activităţi medicale; 

23. Respectă Regulament Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului; 
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24. Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, respeciv: 

a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii internaţi; 

 b) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar 

epidemic dificil de controlat (multirezistenţi la antibiotice); 

c) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie asociată 

asistenţei medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători; 

 d) anunţarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, 

respectiv a rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant şi 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

e) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienţilor din secţiile cu 

risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi; 

 f) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu 

semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate; 

 g) organizează şi realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară şi rezistenţa la 

antibiotice, pe suport electronic; 

 h) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie 

asociată asistenţei medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai 

ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene 

sau/şi multirezistente; 

 i) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea 

izolărilor de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

 j) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea confirmării 

caracterizării şi studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referinţă, cu respectarea 

reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa. 

25. Respectă Normele Generale de Protecție a Muncii și Normele Specifice de protecție a muncii 

și legislația în vigoare pentru activități în domeniul sanatatii, inclusive normele de biosiguranţă 

aplicabile laboratorului de analize medicale; 

26. Respectă normele de PSI. 

(3) Responsabilităţi zilnice ale medicului de specialitate din laborator: 

1. Efectuează analize de hematologie (Hemoleucograma Coulter LH-750, examen frotiu 

sanguin, coagulare/VSH), precum şi orice analiză solicitată, în funcţie de necesităţi, pregătiri 

profesionale;  
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2. Efetuează analize de biochimie [(cu echipamentele din dotare, examen urină, (DocuReder), 

fibrinogen (Thrombotimer-4)], precum şi alte analize solicitate, (hemograme, examen LCR, lichid 

peritoneal şi alte lichide, însamânţări bacteriologice, coagulare, grup sanguin, Rh,) în funcţie de 

necesităţi, în tura I- II şi după caz în gărzi; 

3. Efectuează, înregistrează şi analizează controlul intern al echipamentelor de care răspunde;  

      4. Efectuează, înregistrează şi analizează controlul intern al tuturor echipamentelor cu care 

lucrează în tura II şi în gardă;  

5. Efetuează Controlul Extern al analizelor de care răspunde; 

6. Consiliează clienţii privind buletinele emise de laboratorul de analize medicale; 

7. Emite opinii şi interpretări pe buletinele de analize;  

8. Verifică, validează şi parafează buletinele de analiză;  

9. Răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor cei revin; 

10. Colaborează cu instituţii şi organisme care au atribuţii privind protecţia mediului, 

organisme de acreditare, certificare;  

11. Răspunde de realizarea la timp, în condiţiile impuse şi corect, a analizelor, înregistrarea 

corectă a rezultatelor, precum şi de comunicarea acestora către beneficiari;  

12. Răspunde de aplicarea în cadrul laboratorului a măsurilot de confidenţialitate şi securitate 

a datelor, a înregistrărilor şi documentelor; 

13. Suplineşte colega de departament şi preia toate îndatoririle acesteia când aceasta lipseşte. 

Subsecțiunea 3. Chimistul/biologul şi alţi specialişti cu pregătire superioară din Laboratorul 

de Analize Medicale 

Art.292. Chimistul / Biologul. 

(1) Chimistul/biologul şi alţi specialişti cu pregătire superioară din Laboratorul de Analize 

Medicale au în principal următoarele atribuţii: 

1) efectuează analizele şi determinările stabilite de medicul şef sau inlocuitorul acestuia, în 

conformitate cu pregătirea lor de bază;  

2) identifică şi înregistrează datele personale ale pacientului; 

 3) respectă și răspunde de respectarea tehnicilor de lucru de către executanții de analize pe care îi 

are în subordine;  

4) răspunde de respectarea circuitului de lucru;  

5) elaborează procedurile specifice de analiză și instrucțiunile de lucru pentru aparatele cu care 

lucreaza;  

6) întocmeste și verifică buletinele de analiză;  
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7) răspunde de buna funcționare a echipamentelor de măsurare/ încercare;  

8) efectuează activități de întreținere curentă a echipamentelor de măsurare/ încercare cu care 

lucrează;  

9) are în gestiune reactivi, mijloacele fixe și obiecte de inventar ale laboratorului, având și funcția 

de chimist gestionar;  

10) răspunde de gestionarea, manipularea și evidența substanțelor toxice și a precursorilor, în 

conformitate cu prevederile legale;  

11) răspunde de curațenia și ordinea la locul de muncă, de respectarea condițiilor de igienă și a 

recomandărilor din Ghidul național de biosiguranță pentru laboratoarele medicale;  

12) participă la recepția reactivilor și consumabilelor folosite în sectorul de activitate pe care il 

coordonează;  

13) întocmește specificațiile tehnice pentru reactivii și consumabilele cu care lucreaza;  

14) analizează sugestiile și observațiile pacienților, implementează acțiuni corective/ preventive 

stabilite pentru îmbunătățirea serviciilor către pacienți, 

 15) participă la analiza reclamației care vizează sectorul său de activitate;  

16) identifică analizele neconforme în timpul execuției analizelor prin verificarea rezultatelor, a 

reactivilor și echipamentelor;  

17) informează responsabilul de laborator despre neconformitățile identificate și corecțiile 

necesare; 

18) stabilește și efectuează corecții sau reface analiza;  

19) verifică înregistrarea în caietul de lucru a corecției analizei;  

20) verifică calitatea execuției lucrărilor și semnează în caietul de lucru;  

21) efectuează transferul datelor din caietele de lucru în registrele de analiză;  

22) verifică și semnează buletinul de analiză; 

23) efectuează calibrarile aparatelor cu care lucrează;  

24) ţine evidența controalelor interne de calitate și a calibrărilor pe care le efectuează;  

25) verifică, semnează și răspunde de evidența statistică a analizelor efectuate în sectorul lui de 

activitate;  

26) asigură calitatea activităţii depuse în cadrul Laboratorului de Analize Medicale;  

27) controlează şi îndrumă activitatea personalului subordonat; 

28) răspund de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii, precum şi de gestionarea 

şi manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale ; 

29) răspund de respectarea condiţiilor de igienă la locul de muncă;  
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30) participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte; 

31) respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016; 

32) asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice 

în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

33) respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform Legii 

nr. 46/2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

şi altor prevederi legale în vigoare; 

34) Respectă Normele Generale de Protecție a Muncii și Normele Specifice de protecție a muncii 

și legislația în vigoare pentru activități în domeniul sanatatii, inclusive normele de biosiguranţă 

aplicabile laboratorului de analize medicale; 

35) Respectă normele de P.S.I. 

(2) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

a) participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii ( 

SMC);  

b) propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii;  

c) îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

d) identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

e) cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

f) cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă. 

(3) Chimiştii din sistemul sanitar colaborează cu medicul şi recunosc rolul coordonator al acestuia 

precum şi cu ceilalţi membrii ai colectivului, participând la menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul 

acestuia şi contribuind la asigurarea calităţii actului medical. 

(4) În exercitarea profesiunii, chimistul din sistemul sanitar respectă demnitatea fiinţei umane şi 

principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională şi morală, acţionând întotdeauna în 

interesul pacientului şi al comunităţii. 

(5) Conţinutul şi caracteristicile activităţii biochimistului, biologului şi chimistului sunt: 

a) efectuează investigaţii de laborator conform pregătirii şi specializării; 

b) participă la programe de control privind starea de sănătate a populaţiei; 

c) participă la formarea teoretică şi practică a viitorilor specialişti care au inclusă practica de 

laborator în programele de pregătire; 

d) participă, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul 

medical; 
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e) participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant. 

Art.293. Prevederi legale aplicabile profesiilor de biochimist, biolog şi chimist. 

(1) Exercitarea profesiilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din România se face 

conform prevederilor Legii nr. 460 din 12 noiembrie 2003, privind exercitarea profesiunilor de 

biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 

Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. 

(2) Art. 3 din legea mai sus menționată prevede următoarele: 

1. Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar se face pe baza 

autorizaţiei de liberă practică, care se acordă de Ministerul Sănătăţii pe baza următoarelor acte: 

a) diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior de profil biochimic, biologic sau 

chimic, recunoscută de lege; 

b) certificat de cazier judiciar; 

c) certificat de sănătate; 

d) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

2. Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în unele laboratoare din sistemul 

sanitar se face şi pe baza certificatului de acreditare, care se acordă de Ministerul Sănătăţii pe baza 

următoarelor acte: 

a) autorizaţie de liberă practică; 

b) adeverinţă de salariat; 

c) cerere-tip; 

d) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

Subsecțiunea 4. Asistentul şef de laborator analize medicale 

Art.294. Asistentul şef de laborator. 

(1) Asistentul şef de laborator are următoarele atributii: 

1. coordonează şi răspunde de calitatea activităţii personalului din subordine;  

2. informează şeful de laborator de necesarul reactivilor si materialelor sanitare;  

3. întocmeşte, sub semnatură proprie, documente legate de activitatea în profil, din proprie 

iniţiativa şi la dispoziţia persoanelor ierarhic superioare; 

 4. ţine evidenţa reactivilor intraţi în laborator şi consumul întocmind fişe de magazie;  

5. propune medicului şef de laborator planificarea aprovizionării cu reactivi şi materiale 

sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii;  

6. controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi sticlăriei de laborator; 
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7. organizează şi controlează folosirea eficientă a timpului de muncă al personalului din 

subordine, întocmeşte foia colectivă de prezenţă lunară şi o depune la biroul RUONS până cel mai 

tarziu la data de de 2 a lunii următoare pentru luna expirată;  

8. controlează zilnic prezenţa personalului din subordine şi raportează eventualele absenţe 

nemotivate;  

9. întocmeşte graficul de concedii de odihnă anuale, şi asigură înlocuirea personalului din 

subordine pe durata concediului;  

10. evaluează și apreciează, anual activitatea personalului din subordine;  

11. stabileşte şi actualizează sarcinile de serviciu ale personalului din subordine ori de câte ori 

este necesar, le vizează la şeful de laborator, după care se depun la compartimentul RUONS pentru 

legalitate;  

12. în cazuri deosebite, propune spre aprobare şefului de laborator efectuarea de ore 

suplimentare conform reglementărilor legale;  

13. în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine informează şeful 

de laborator şi conducerea unităţii;  

14. controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine;  

15. se preocupă de ridicarea continuă a nivelului performanţelor profesionale ale personalului 

din subordine; 

 16. informează şeful de laborator de analize medicale despre evenimentele deosebite 

petrecute în timpul de lucru; 

17. respectă prevederile Ordinului nr. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare. 

(2) Atribuţii în conformitate cu prevederile Ordinului M.S nr.1226/2012 privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale: 

1. Răspunde de aplicarea procedurilor stipulate în codul de procedură cu privire la:  

a. Colectarea şi separarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe categorii: 

− Deşeuri nepericuloase  

− Deşeuri periculoase  

− Deşeuri anatomo-patologice  

− Deşeuri infecţioase  

− Deşeuri înţepătoare-tăietoare  

− Deşeuri chimice şi farmaceutice  

b. Ambalarea deşeurilor 
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c. Depozitarea temporară a deşeurilor  

2. Prezintă medicului şef de laborator sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru 

sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;  

3. Aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activitatea medicală. 

Subsecțiunea 5. Asistentul medical din laboratorul de analize medicale 

Art.295. Asistentul medical de laborator. 

(1) Principalele atribuţii ale Asistentului medical din cadrul Laboratorului de analize medicale sunt 

următoarele: 

1) pregăteşte materialele pentru recoltări şi prelevează probe pentru examene de laborator 

hematologice, microbiologice, biochimice, chimice şi toxicologice;  

2) sterilizează şi pregăteşte materialele, instrumentarul şi sticlăria de laborator pentru 

efectuarea analizelor şi asigură dezinfecţia meselor de lucru după utilizarea lor;  

3) prepară medii de cultură, reactivi şi soluţii curente de laborator, precum şi coloranţii uzuali; 

4) execută analize cu tehnici uzuale precum şi operaţii preliminare efectuării examenelor de 

laborator, sub supravegherea medicului sau chimistului;  

5) efectuează, sub supravegherea medicului de specialitate, reacţii serologice, însămânţări şi 

treceri pe medii de cultură;  

6) răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din dotare; 

7) execută şi alte sarcini, corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de medic sau chimist 

în limitele competenţei;  

8) în lipsa registratorului medical, îndeplineşte şi sarcinile acestuia;  

9) colecteaza și centralizează probele de laborator în vederea transportului la alte laboratoare 

în caz de necessitate; 

 10) participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte. 

(2) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

1. participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii ( SMC);  

2. propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii;  

3. îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

4. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme;  

5. cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

308 
 

6. cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în activitatea 

depusă. 

(3) Competenţele asistentului medical de laborator: 

1. efectuează tehnici de laborator, în domeniul hematologiei, biochimiei, bacterilogiei;  

2. primeşte produse aduse la laborator pentru analize şi verifică starea produselor, modul de 

ambalare, biletul de trimitere şi concordanţa dintre bilet şi datele înscrise pe eticheta ce însoţeşte 

produsul;  

3. informează şeful de laborator asupra solicitărilor de urgenţă;  

4. înregistrează şi numerotează probele aduse la laborator din secţiile cu paturi;  

5. coordonează şi verifică înregistrarea rezultatelor şi evidenţa analizelor efectuate;  

6. respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

7. întocmeşte lucrări de statistică ale laboratorului, în raport cu instrucţiunile în vigoare;  

8. îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementarilor profesionale şi cerinţelor 

postului; 

 9. înregistrează date ale laboratorului pe calculator, după caz;  

10. supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă;  

11. participă la investigarea epidemiilor. 

Subsecțiunea 6. Îngrijitoarea din laboratorul de analize medicale 

Art.296. Atribuțiile îngrijitoarei. 

(1) Principalele atribuţii ale îngrijitoarei din cadrul Laboratorului de analize medicale sunt 

următoarele: 

 1) efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat şi răspunde de 

starea de igienă a coridoarelor, birourilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor, pereţi, pardoseli, etc. 

(ori de câte ori este nevoie);  

2) curăţă şi dezinfectează zilnic băile şi toaletele cu materiale şi ustensile folosite numai în 

aceste locuri;  

3) transportă pe circuitul stabilit gunoiul şi rezidurile din laborator la platforma de gunoi în 

condiţii corespunzătoare, răspunde de punerea lor corectă în recipiente;  

4) răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personalul în 

grijă , precum şi a celor ce se folosesc în comun;  

5) curăţă instrumentarul şi sticlăria de laborator pentru efectuarea analizelor şi asigură 

dezinfecţia meselor de lucru după utilizarea lor; 
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 6) poartă echipamentul de protecţie care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru 

păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

7) sesizează imediat şeful ierarhic de orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor din sector 

pentru a fi remediate;  

8) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de şeful direct cu privire la întreţinerea curăţeniei, 

dezinfecţiei, dezinsecţiei, etc.;  

9) participă la instruirile periodice , privind protecţia muncii şi PSI;  

10) respectă programul de lucru;  

11) respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă;  

12) respectă Regulament Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului; 

 13) respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012; 

 14) respectă prevederile Ordinului MS nr. 1101/2016 privind Normele de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale ; 

15) respectă prevederile referitoare la drepturile pacientului conform Legii nr. 46/ 2003 cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

16) este responsabilă de efectuarea, întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei;  

17) participa la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte; 

      (2) Responsabilități în domeniul managementului calităţii serviciilor medicale: 

a) să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calitatii 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. 

Secțiunea a IV – a Circuitele funcționale din cadrul laboratorului de analize medicale 

Art.297. Prevederi generale. 

(1) Conform art. 9, din Normele din 20 iulie 2007, privind funcționarea laboratoarelor de analize 

medicale, aprobate prin Ordinul nr. 1.301 din 20 iulie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 617 

din 6 septembrie 2007, laboratorul de analize medicale trebue să fie structurat conform 

următoarelor prevederi: 

1. Laboratorul de analize medicale trebuie să fie astfel structurat și dotat încât să prevină riscul 

contaminărilor accidentale și să poată funcționa în mod fluent. 

2. Regulile care stau la baza îndeplinirii acestui obiectiv sunt următoarele: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/110250#A2
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a) constituirea laboratorului de analize medicale pe principiul "sensului unic": fluxul 

activităților laboratorului să fie unidirecțional. În caz contrar, trebuie asigurată separarea 

activităților în timp; 

b) sectorul de lucru cu pacienții să fie complet separat de celelalte sectoare de lucru ale 

laboratorului; 

c) realizarea secvențială a procedurilor, cu luarea măsurilor de precauție adecvate pentru 

integritatea probelor și protecția personalului; 

d) pentru recoltarea probelor de sânge se utilizează în mod obligatoriu materiale și recipiente 

de unică utilizare sterile, închise ermetic. Probele de sânge care părăsesc spațiul aferent activității 

de recoltare trebuie să parcurgă un circuit diferit de cel al celorlalte produse recoltate sau după un 

program care să permită separarea timpilor de transport. Transportul probelor de sânge trebuie să 

se realizeze în mod obligatoriu în cutii de transport adecvate, inscripționate cu pictograma "Risc 

biologic"; 

e) evacuarea deșeurilor rezultate în urma activităților medicale din laboratorul de analize 

medicale trebuie să se facă în recipiente închise ermetic, care să împiedice contaminarea 

accidentală a probelor, personalului și mediului. 

3. În laboratorul de analize medicale care are în structura sa compartiment destinat 

diagnosticului tuberculozei și al altor micobacterioze, circuitele funcționale ale acestuia trebuie să 

fie strict separate de celelalte circuite ale altor compartimente din structură. 

CAPITOLUL II - Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.298. Prevederi generale. 

(1) Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală - grupează toate investigaţiile bazate pe 

utilizarea radiaţiei Roentgen şi alte tipuri de radiaţii (gamma) pentru aducerea în domeniul 

vizibilului a structurilor anatomice interne. 

(2) Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un sistem mai amplu de investigaţii, cel al tehnicilor de 

examinare imagistica. 

(3) Modul de utilizare a radiaţiei Roentgen pentru diagnosticul medical, condiţiile ce trebuie să le 

îndeplinească aparatura, precum şi modul de alcătuire, dimensionare şi ecranare la radiaţii a 

încăperilor, sunt strict condiţionate de normele de securitate nucleară - regimul de lucru cu surse 

de radiaţii nucleare. 

(4) În cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală funcţionează computerul 

tomograf. Computer tomografia10 este o metodă imagistică care se efectuează când s-au epuizat 

toate celelalte metode de investigaţie medicală sau în cazul urgenţelor medico - chirurgicale, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi a ghidurilor naţionale de practică medicală.    

 
10 CT 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

311 
 

Secțiunea a II – a Atribuțiile Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală 

Art.299. Atribuții. 

(1) Laboratorul de radiologie, are următoarele atribuţii: 

1. efectuarea examenelor radiologice în laborator şi la patul bolnavului, în prezenţa medicului 

curant; 

 2. colaborarea promptă cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori 

este necesar; 

 3. organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii; 

 4. aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator; 

 5. utilizarea corespunzătoare a aparaturii din dotare pentru evitarea degradării/defectării 

acesteia;  

6. reevaluarea anamnestică a pacientului pentru identificarea condiţiilor de risc (graviditate, 

alergie la substanţe de contrast, insuficienţă renală etc.), având obligativitatea (în cazul depistării 

acestora) de a suspenda pe moment investigaţia şi de a anunţa de urgenţă medicul clinician curant 

despre aceasta situaţie indezirabilă; 

7. stocarea în arhiva proprie a imaginilor rezultate ca urmare a investigațiilor medicale 

paraclinice de radiologie și imagistică medicală pentru asigurații carora le-a furnizat aceste 

servicii; 

8. organizarea programării examinărilor radiologice și de imagistică în timp util; 

9. organizeaza redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor. 

Secțiunea a III – a Atribuțiile personaului din Laboratorul de Radiologie şi Imagistică 

Medicală 

Subsecțiunea 1. Medicul şef al laboratorului de radiologie și Imagistică Medicală 

Art.300. Medicul şef din cadrul laboratorului de radiologie. 

(1) Medicul şef al laboratorului de radiologie, are în principal următoarele sarcini: 

1. organizează şi răspunde de activitatea laboratorului;  

2. repartizează sarcinile personalului medico-sanitar din subordine; îndrumă, controlează şi 

răspunde de munca acestora;  

3. execută, împreună cu întreg colectivul pe care îl conduce examenele şi tratamentele cerute 

de medicii din secţiile cu paturi şi ambulatoriul de specialitate;  

4. analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii 

medicale din laborator; 

 5. aduce la cunoştinţă directorului medical al Spitalului toate faptele deosebite petrecute în 

laborator ca şi măsurile luate;  
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6. controlează şi conduce instruirea cadrelor din subordine;  

7. gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale 

necesare desfăşurării activităţii; 

 8. răspunde de buna gestionare a surselor radioactive;  

9. controlează şi răspunde de buna intreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, 

instalaţiilor de orice fel şi altor obiecte de inventar; 

 10. supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect şi în aceeaşi zi 

11. răspunde de buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice;  

12. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii, atât pentru personalul din 

subordine cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice şi tratament;  

13. stabileşte precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numărul şedinţelor şi data 

aplicării lor, etc şi tratamentul radioterapic;  

14. urmăreşte evoluţia afecţiunii bolnavului iradiat, precum şi a zonei tegumentare iradiate şi 

consemnează în fişa de tratament a bolnavului cele constatate;  

15. colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi ai celorlalte laboratoare, în vederea 

stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se folosesc rezultatele;  

16. asigură respectarea şi respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de 

muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacere de contract de 

muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă 

este atacabilă în instanță;  

17. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea Spitalului, în limita competenţelor; 

18. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv:  

a) controlează modul în care se aplică codul de procedură/procedura stabilit/ă pe laborator;  

b) semnalează imediat directorului financiar contabil şi şefului serviciului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;  

18. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/2016, respectiv: 

a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii laboratorului, 

conform planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor asociate astenței medicale din 

unitatea sanitară; 

 b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al laboratorului;  

19. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare;  
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20. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

 21. toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele 

investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi 

după decesul acestuia;  

22. informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul 

în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;  

23. respectarea dreptului pacientului la tratament şi îngrijiri medicale; 

24. îndeplineşte atribuţiile responsabilului cu securitatea radiologică conform Normelor 

CNCAN în vigoare; 

25. respectă Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la 

radiații ionizante, aprobate prin Ordinul M.S. nr. 285/19.04.2002, Ordinul Președintelui CNCAN 

nr. 79/04.03.2002, cu modificările ulterioare; 

26. respectă prevederile art. 16 din, NSR - 11 Normele de securitate radiologică în practicile 

de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 

173/16.10.2003, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 / 23.12.2003, după 

cum urmează:  

a) asigură protecția generală și securitatea pacientului;  

b) justifică procedurile de diagnostic folosind criteriile de referință, stabilite prin reglementări 

specifice de Ministerul Sănătății (MS); 

 c) acordă consultația și evaluarea clinică a pacientului;  

d) stabileşte protocoale optimizate pentru procedurile de diagnostic, prin consultare cu 

specialişti din domeniu; 

 e) controlează regulat tehnicile și protocoalele;  

f) evaluează calitatea în practica de radiologie, luand în considerare rezultatele monitorizării 

dozei pacientului;  

g) elaborează criterii specifice pentru examinarea: unei paciente insărcinate, a pacienților 

pediatrici, a persoanelor în cadrul procedurilor medico-legale sau a persoanelor în cadrul cercetării 

medicale sau biomedicale, dacă este cazul;  

h) raportează incidentele și accidentele radiologice responsabilului cu securitatea radiologică. 

27. acordă atenţie deosebită pacientelor aflate la vârsta procreerii sau pacientelor care 

alăptează, menţionând în Registrul de evidenţă a pacienţilor la rubrica ,,Observaţii,,. În acest sens, 

se îngrijeşte de obţinerea acordului informat al pacientelor, certificat pe bază de semnătură în 

Registrul de evidenţă a pacienţilor; 

28. Deleagă întreaga responsabilitate locţiitorului, în cazul absenţei sale din unitate;  
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29. Face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, posturi 

pe care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu . 

(2) Sarcini referitoare la sistemul de management al calităţii (SMC): 

1. Respectă prevederile documentelor SMC şi elaborează înregistrările prevăzute de acestea;  

2. Asigură condiţiile ambientale corespunzătoare localurilor laboratorului şi aparatura necesară 

monitorizării acestora;  

3. Urmăreşte asigurarea resurselor necesare pentru funcţionarea laboratorului;  

4. Elaborează documentele tehnice-proceduri specifice şi operaţionale;  

5. Instruieşte personalul din laborator;  

6. Urmareşte aplicarea acţiunilor corective şi preventive stabilite şi evaluează eficienţa lor; 

7. Participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor, a sesizărilor şi reclamaţiilor;  

8. Efectuează măsurarea satisfacţiei clienţilor;  

9. Dispune măsuri privind controlul documentelor, evidenţelor care să asigure buna funcţionare a 

comunicării interne şi externe;  

10. Evaluează oportunităţile de îmbunătăţire ale SMC prin analizarea datelor cu privire la 

satisfacţia cerinţelor clienţilor, dotarea laboratorului, cerinţe noi legale/ ale părţilor interesate noi, 

etc.; 

11. Alocă minim o oră pe săptămână dezvoltării managementului serviciilor medicale, identifică 

și tratează produsele neconforme. 

Subsecțiunea 2. Medicul de specialitate radiologie/radioterapie și imagistică medicală 

Art.301. Medicul de specialitate 

(1)Atribuţiile medicilor decurg din competenţele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare 

a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege. 

(2) În exercitarea profesiei, medicul are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor 

ce decurg din rolul autonom şi delegate. 

(3) Medicul de specialitate radiologie/radioterapie din cadrul Laboratorului de radiologie şi 

imagistică medicală are următoarele atribuţii : 

1. Realizează actul medical în limita competenţelor sale;  

2. Supraveghează şi coordonează activitatea personalului mediu sanitar cu care colaborează 

în realizarea actului medical;  

3. Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare şi se preocupă de 

buna funcţionare a acestuia;  
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4. Utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi a instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii, conform prevederilor legale aplicabile; 

 5. Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate;  

6. Informează persoana ierarhic superioară asupra deteriorării şi a aparaturii din dotare;  

7. Respectă secretul profesional şi codul de etică medicală; 

 8. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, şi de utilizare a echipamentelor, 

prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă; 

 9. Asigură respectarea drepturilor pacienţilor; 

 10. Poartă echipamentul de protecţie care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie,pentru 

păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

11. Respectă programul de lucru;  

12. Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului; 

13. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă;  

14. Utilizează computerul în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  

15. Supraveghează ca developarea filmelor radiologice să se execute corect şi în aceeaşi zi; 

16. Răspunde de buna conservarea şi depozitare a filmelor radiografice; 

 17. Urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii, atât pentru personalul din 

subordine cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice şi tratament;  

18. Stabileşte precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numărul şedinţelor şi data 

aplicării lor şi tratamentul radiotrapic; 

 19. Urmăreşte evoluţia afecţiunii la bolnavul iradiat, precum şi a zonei tegumentare iradiate 

şi consemnează în fişa de tratament a bolnavului cele constatate;  

20. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.  

21. Face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, posturi 

pe care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu ; 

 22. Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv: 

 a) supraveghează modul în care se aplică codul de procedură/procedura stabilit/ă în sectorul 

lui de activitate;  

b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 
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 23. Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S. nr. 1101/2016, respectiv: 

 a) protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 

infectat;  

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al 

infecţiilor asociate astenței medicale ;  

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau 

suspectă;  

d) raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi;  

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor;  

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri 

pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor;  

24. Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare; 

 25. Respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare;  

26. Toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele 

investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi 

după decesul acestuia;  

27. Informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul 

în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres; 

 28. Respectarea dreptului pacientului la tratament şi îngrijiri medicale;  

29. Prezintă cazurile deosebite medicului șef . 

(4) Responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii:  

a. participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii ( 

SMC);  

b. propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii;  

c. îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

d. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme;  

e. cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

f. cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă. 
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Subsecțiunea 3. Asistentul medical coordonator din cadrul Laboratorului de radiologie şi 

imagistică medicală  

Art.302. Asistentul medical coordonator laborator radiologie 

(1)  Atribuţii şi sarcini specifice postului de asistent coordonator radiologie: 

1. Îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

2. Stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul 

medical şi auxiliar, cu excepţia medicilor şi a personalului subordonat direct medicului-şef, pe care 

le poate modifica cu acordul medicului-şef; 

3. Coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

4. Asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine; 

5. Informează medicul-şef despre toate disfuncţionalităţile şi problemele potenţiale sau survenite 

în activitatea sectiei / compartimentului şi propune soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor; 

6. Instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a normelor de 

protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 

7. Supravegheaza respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

regulamentului de funcţionare de către personalul aflat în subordine; 

8. Respectă şi asigură luarea la cunostinta a deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul-şef 

sau locţiitorul acestuia de către personalul aflat în subordine; 

9. Supravegheaza asigurarea şi respectarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului 

profesional şi a unui comportament etic faţă de bolnav; 

10. Respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii şi altor prevederi legale în vigoare;                                                              

11.Participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine;                                            

12. Evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului 

din departament;                                                                                                

13. Organizează împreună cu medicul coordonator testări profesionale periodice şi acordă 

calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii şi, după caz, a rezultatelor obţinute la testare; 

14. Participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs şi interviu; 

15. Supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou-încadrat în vederea 

respectării sarcinilor din fişa postului şi a regulamentului de funcţionare; 

16. Controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru 

categoriile de personal din subordine şi le comunică medicului-şef; 

17.  Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate. Se preocupă de actualizarea 

cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicală continuă;  
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18. Participă şi / sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniu medical şi al îngrijirilor pentru 

sănătate; 

19. Se preocupă de creșterea nivelului de pregatire profesională a personalului din subordine prin 

organizarea de întâlniri pe teme de actualitate, cel putin o data pe luna cu fiecare categorie 

profesionala;  

20. Organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea 

normelor de protecţie a muncii;                                                                                                                     

21. Controleaza si evalueaza periodic calitatea activitatii personalului din subordine si elaboreaza 

programe si propuneri de imbunatatire a acesteia; 

22. Colaboreaza cu medicul șef de laborator pt. elaborarea deciziilor strategice și a acțiunilor 

strategice privind activitatea integrală a laboratorului; 

23. Rezolvă conflictele, competiția neloială și confuzia la personalul din subordine; 

24.Asigură utilizarea eficientă și în bune condiții a instrumentarului, echipamentelor ; 

25. Coordonează organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare; 

26. Coordonează organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul;                          

27. Organizează şi conduce şedinţele de lucru ale asistenţilor medicali, participă la raportul de 

gardă cu medicii;                                                                                                                            

28. Participă la şedinţe periodice cu medicul-şef;                                                                                                                 

29. Organizează la începutul programului raportul de gardă al asistenților medicali și personalului 

auxiliar sanitar, cu care ocazie se analizează evenimentele din laboratorrul de radiologie din 

ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare; as. șefă/șef verifică existența și completarea 

caietelor de predare primire între ture.; 

30. Întocmește semestrial analiza modului de utilizare a planului de îngrijiri, pe care o pune la 

dispoziția B.M.C.S.S. Aceasta se referă inclusiv la satisfacția pacienților legată de aplicarea 

planului de îngrijire și, cuprinde deficiențele constatate, precum și propuneri concrete privind 

îmbunătățirea  modului de utilizare a planului de îngrijiri la nivelul respectivei microstructuri 

medicale;                                                                                                                                                                         

31. Intocmește anual, împreună cu asistentul șef/ coordonator pe spital, estimarea necesarului de 

personal de îngrijire din secțiile cu paturi în raport cu nevoia de îngrijire a pacienților; 

32. Organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din 

subordine, întocmeşte graficul de lucru al acestuia , graficul concediilor de odihnă, răspunde de 

respectarea acestora, participă la predarea-preluarea turei,  controlează predarea serviciului pe ture 

şi asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii; în lipsa ei delegă un asistent 

medical care să ii preia sarcinile;                                                                                                

33.Verifică zilnic prezența la locul de muncă; săptămânal verifică completarea condicii de prezență 

sau zilnic face modificări după caz;  lunar întocmește până în 25 ale lunii planificarea personalului 
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pentru luna următoare; planificarea se avizează de șeful de laborator și se înaintează asistentului 

șef/ coordonator pe spital pentru verificare și avizare de către conducere. 

34..Aduce la cunoştinţă medicului-şef absenţa temporară a personalului, în vederea suplinirii 

acestuia potrivit reglementărilor în vigoare ;                     

35. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare 

sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

36. Controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul 

personalului din subordine;                                                                                                                                

37. Verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale; 

38. Asigură stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum 

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

funcție de stocurile existente în farmacia și magazia Spitalului;                                                                                   

39. Răspunde de aprovizionarea laboratorului cu instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare 

necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate;                                                                                                                                                                 

40. Asigură utilizarea eficientă și în bune condiții a instrumentarului, echipamentelor, mobilierului 

și a instrumentarului moale existent în dotarea laboratorului;  

41. Răspunde de bunurile aflate în gestiune;                                                                                                                

42. Se va ocupa de existența, verificarea completării, păstrarea și predarea documentelor solicitate 

la termenele convenite de conducerea spitalului. 

43. Supraveghează colectarea materialelor, instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi asigură  

depozitarea, transportul, în condiţii de siguranţă conform codului de procedura, în vederea 

distrugerii, conform Ordinului M.S. nr.1226/18.12.2012, privind colectarea, depozitarea şi 

transportul deşeurilor medicale; 

44. Supraveghează curăţarea mecanică şi dezinfecţia ciclica a: saloanelor, sălilor de tratament, 

sălilor de pansament, coridoarelor, scărilor dintre etajul laboratorului și etajul superior, ușilor 

lifturilor şi a tuturor anexelor din sectorul de activitate şi ţine evidenţa acestora;                                                                                                   

45. Supraveghează personalul din subordine să poarte echipamentul de protecţie prevăzut de 

Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; verifică zilnic existența și utilizarea echipamentului de protecție; 

lunar/trimestrial solicită conducerii Spitalului completarea echipamentului conform consumului și 

planificării; 

46. Supraveghează efectuarea controlului medical periodic conform normelor în vigoare, 

respectarea Normelor Generale de Protecţia Muncii, PSI, Securitate şi Sănătate în Muncă, RI, ROF 

și respectarea graficului de lucru; 

47. Respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie profesională şi cunoaşte Legea 

privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă; 
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48. Anunţă cazurile de indisciplină a pacienților în conformitate cu legislaţia în vigoare medicului 

de gardă sau medicului şef. În cazul părăsirii secţiei de către pacient aplică codul de procedură 

stabilit de unitate; 

49. Colaboreaza cu asistentul social pentru respectarea legii privind cazurile sociale adulte şi a 

copiilor aflaţi în dificultate;                                                                                                       

 50. Propune medicului șef și conducerii Spitalului sancționarea personalului din subordine în 

cazul abaterilor disciplinare sau de orice altă natură ;                                                                                                     

51. În calitate de membru al Comisiei de coordonare aprocesului de evaluare în vederea obținerii 

reacreditării, îndeplinește responsabilitățile care-i revin din Regulamentul de organizare și 

funcționare al respectivei Comisii - redate în art. 80-81 din R.O.F.-ul Spitalului. În acest sens, are 

dreptul și obligația de a participa, la cursuri, forumuri, conferințe sau alte forme de pregătire 

profesională organizate sub egida A.N.M.C.S., care au ca subiect managementul calităţii 

serviciilor de sănătate, în condițiile existenței fondurilor financiare dedicate acestui scop ; 

52. Asigură respectarea și respectă confidențialitatea tuturor  aspectelor  legate  de  locul  de muncă  

indiferent de natura  acestora,  iar  în cazul  părăsirii   serviciului  prin  desfacere  de contract  de 

muncă,  transfer,  detașare sau demisie,  orice declaratie  publica  cu referire  la fostul loc de muncă  

este atacabila juridic;  

(2)  Atribuțiile și sarcinile asistentului medical coordonator de laborator de medicină nucleară are 

în principal următoarele atribuți în exercitarea profesiei :                                                                                                                                 

1. efectuează poziționarea corectă a bolnavului  în funcție de organul examinat;              

2. efectueaza administrarea  (orala, intravenoasă)   a dozei necesare  pentru  efectuarea  examinarii;                                                                                                                               

3. supraveghează   bolnavul  în cursul efectuării  examinării;   

4. asigură medicamentația care intră la aparatul  de urgență;                                       

5. programează  bolnavii  și eliberează  rezultatele;                                                          

6. efectuează toate procesele pe care  le presupune  radiodecaptarea (măsuratori, calculul valorilor); 

(3) Atribuțiile asistentului medical coordonator laborator radiologie în exercitarea profesiei : 

1. În exercitarea profesiei asistentul de radiologie are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităților ce decurg din rolul autonom și delegat: 

2. Asigură pregătirea pacientului:  

a) psihică – informează pacientul asupra investigaţiei radiologice, asupra riscului de iradiere 

şi al beneficiului efectuării examenului radiologic;  

b) fizică – poziţionare specifică tipului de investigaţie;  

c) supravegherea pacientului pe tot parcursul examinări. 

3. Pregătește bolnavul și materialele necesare examenului radiologic; 
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4. Înregistrează bolnavii în registrul de consultații pentru radioscopii, radiografii și investigații CT, 

cu datele necesare; 

5. Efectuează procedurile radiologice numai la indicaţia medicului şi respectă normele de 

securitate radiologică în practicile radiologice emise de CNCAN; 

6. Execută developarea filmelor radiologice și conservă filmele în filmotecă, conform indicațiilor 

medicului;   

7. Corelează etapele examenului radiologic cu specificul investigaţiei efectuate (radioscopie, 

radiografie, etc.); 

8. Verifică starea de funcţionare la parametri optimi a aparatelor din serviciul de radiologie, 

sistemul de conectare al acestora, starea casetelor radiologice, pregătirea substanţelor de 

developare şi verifică modul de colectare a soluţiilor de developare reziduale conform normelor 

de Protecţie a Mediului; efectueaza procedurile de calibrare zilnica a aparatelor acolo unde este 

cazul; informeaza imediat medicul coordonator si tehnicianul sef de disfunctionalitati ale 

echipamentelor medicale; 

9.  Efectuează examene radiologice (radiografii) conform prescripţiei medicului, (alege filmul, 

delimitează fasciculul de raze folosit, execută radiografia) şi developează filmul radiologic; 

10. Păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice     

pentru interpretare ; 

11. Înregistrează filmele în camera obscură și după uscarea lor înscrie datele personale pe coperțile 

filmelor; 

12. Ține evidența substanțelor și materialelor consumabile;        

13. Înregistrează examinarea cu toate datele necesare în sistemul informațional al Spitalului, 

conform procedurilor specifice; efectuează decontul procedurilor și materialelor consumabile în 

sistem informațional și în registru; întocmește raportările trimestriale către igiena radiațiilor; 

14. Ajută medicul radiolog la redactarea rezultatelor în sistemul informatic; 

15. Înscrie rezultatele  interpetării  filmelor  în registrul  de consultații  radiologice : 

16. Asigură evidența examenelor radioscopice și radiografice și a examinărilor CT;      

17.  Asigură conservarea filmelor radiologice în filmotecă ; 

18. Păstrează evidența la zi a filmelor consumate ; 

19. Aplică tratamentul radioterapeutic indicat de către medicul de specialitate pe fișa de tratament, 

sub controlul și supravegherea acestuia;    

20. Ține evidența activității de radiologie și radioterapie;     

21. Asigură păstrarea, conform instrucțiunilor în vigoare, a aparaturii, materialelor și altor bunuri 

de inventar; 
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22. Participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învațămînt și la activitatea de cercetare 

științifică; 

23. Utilizează și păstrează, în bune condiții, echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii; 

24. Poziţionează pacientul pentru examenul scopic sau ecografic şi îl supraveghează pe tot 

parcursul examinării; 

25. Manevrează aparatul radiologic, supraveghează şi menţine poziţia pacientului în funcţie de 

indicaţia medicului radiolog; 

26. Administrează substanţe de contrast în cazul în care procedura radiologică o cere, numai la 

indicaţia medicului radiolog şi/sau a medicului curant, cunoscând reacţiile pacientului la diferite 

substanţe (alergii), eventual se testează substanţa;  

27. Semnalează medicului radiolog de serviciu orice schimbare în evoluţia pacienţilor în timpul 

staţionării în laboratorul de radiologie; 

28. Acordă primul ajutor în caz de urgenţă; 

29. Pregăteşte soluţiile necesare fiecărei etape al procesului de developare a filmelor (soluţii de 

developare, fixare, etc.); 

30. Poartă echipament de protecţie, care va fi schimbat ori de câte ori necesitatea o impune, 

păstrând astfel igiena şi aspectul îngrijit;  

31. Va efectua controlul periodic impus de lege şi va purta în permanenţă dozimetru având grijă 

să solicite controlul acestuia conform normelor de protecţie şi securitate radiologică; informeaza 

de urgență tehnicianul șef orice incident legat de pierderea, deteriorarea sau expunerea accidentala 

a filmului fotodozemetric; 

32. Completează documentele specifice legate de investigația radiologică; întocmește săptamanal 

statistica legată de activitate/consumabile la aparatul unde și-a desfășurat activitatea; 

33. Asigură menținerea în perfectă stare de curățenie a aparatelor; asigură curăţarea periodică a 

casetelor; solicită îngrijitoarea de curățenie de câte ori este nevoie pentru menținerea în perfectă 

stare de curățenie a încaperilor care deservesc aparatura medical; 

34. Răspunde de calitatea actului medical şi de eficienţa acestuia;   

35. Participă la activităţile de cercetare ştiinţifică, la cursuri de perfecţionare profesională 

organizate la nivel de unitate sanitară, la OAMGMAMR, etc., asigurându-şi o permanentă 

perfecţionarea cunoştinţelor profesionale.   

36. Respectă normele de asepsie şi antisepsie şi cele de igiena radiaţiilor;  

37. Semnalează medicului radiolog orice neregulă apărută la aparatura pe care o manevrează; 

38. Asigură respectarea circuitelor specifice; 
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39. Respectă metode de depozitare şi circuitul deşeurilor. 

Art.303. Responsabilităţile asistentului medical coordonator/asistentului medical din l 

Laboratorul de radiologie privind Sistemul  de Management al Calităţii și Controlul Intern 

Managerial. 

1. Examinează, prin audituri interne, modul în care sunt respectate procedurile medicale,  în cadrul 

organizaţiei. 

2. Efectuează audituri interne pentru procesele cu caracter clinic şi de suport clinic. 

3. Se asigură că procesele cu caracter clinic şi de suport clinic necesare sistemului de management 

sunt stabilite, implementate şi menţinute; (pentru sefi structuri). 

4. Raportează şefului ierarhic despre funcţionarea sistemului de management şi despre orice 

necesitate de îmbunătăţire. 

5. Răspunde de respectarea regulamentelor interne şi a altor regulamente specifice aplicabile . 

6. În cazul în care identifică un risc, completează şi transmite formularul de alertă risc 

responsabilului cu riscurile . 

Art.304. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii laboratorului de radiologie și imagistică medical care acordă servicii medicale 

pacienților în spitalizare de zi/continuă sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare în 

vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/ compartimentului/laboratorului. 

(3) Prevederile art. 302 alin. (3) din prezentul Regulament, constitue atribuții de serviciu și pentru 

asistentul medical din cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală. 

(4) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului care desfășoară activitate în laboratorul de 

radiologie și imagistică medicală sunt cele prevăzute la art. 186-188, din prezentul Regulament. 

(5) Personalulul încadrat în cadrul acestui laborator va respecta sarcinile și atribuțiile generale 

stabilite pentru fiecare categorie profesională în parte, aplicând reglementările, conform 

prezentului Regulament de Organizare și Funcționare. 

CAPITOLUL III - Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie 

Secțiunea I – Atribuțiile Laboratorului de recuperare, medicină fizică și balneologie 

Art.305. Atribuții. 

(1) Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie , are în principal următoarele atribuții: 

a. Ține evidența bolnavilor, invalizilor și deficienților inclusi în acțiunile de recuperare 

medicală (adulti și copii), în colaborare cu cabinetul de expertiză medicală și recuperare a 

capacității de muncă; 
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 b. Întocmirea planurilor de recuperare medicală a bolnavilor, invalizilor și deficienților, 

împreună cu personalul de specialitate, cu cabinetele de specialitate din ambulatoriul de 

specialitate;  

c. Efectuarea tratamentelor de recuperare medicală a bolnavilor, invalizilor și deficienților 

motori precum și a altor categorii de persoane care necesită tratamente fizioterapice recomandate 

de personalul de specialitate; 

d. Transmiterea către medicii care au trimis bolnavi pentru tratament medical recuperator a 

concluziilor asupra eficienței tratamentului aplicat; 

Secțiunea a II – a Atribuțiile personalului 

Subsecțiunea 1. Medicul din laboratorul de recuperare, medicina fizică și balneologie 

Art.306. Activitatea principală și sarcinile de serviciu. 

(1) Are în principal următoarele sarcini: 

1. Efectuează investigații și tratament de specialitate;  

2. Întocmește și semnează documentele privind investigațiile sau tratamentele efectuate; 

3. Urmărește perfecționarea pregătirii personalului din subordine;  

4. Controlează activitatea personalului subordonat;  

5. Urmărește introducerea în practica a metodelor și tehnicilor noi;  

6. Folosește corect bunurile în grijă și ia măsuri pentru conservarea, repararea și înlocuirea 

lor;  

7. Răspunde de asigurarea condițiilor igenico –sanitare la locul de muncă, de disciplina ținută 

și comportamentul personalului din subordine;  

8. Asigură respectarea și respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de 

muncă indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacere de contract de 

muncă, transfer, detașare sau demisie, orice declarație publică cu referire la fostul loc de muncă 

este atacabilă;  

9. Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor;  

10. Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, în limitele competențelor. 

(2) Responsabilităţile medicului privind sistemul de management al calităţii: 

a) participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

(SMC);  

b) propune politici și obiective pentru domeniul calității;  

c) îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

d) identifică, raporteaza şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 
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e) cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

f) cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă; 

g) alocă cel puţin 1 oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului 

de management al calităţii (SMC). 

Subsecțiunea 2. Kinetoterapeutul / fiziokinetoterapeutul din laboratorul de recuperare, 

medicina fizica si balneologie 

Art.307. Sarcini și atribuțiile kinetoterapeutului / fiziokinetoterapeutului din laboratorul de 

recuperare, medicină fizică și balneologie. 

(1) Are in principal urmatoarele sarcini: 

1. Elaboreaza planul terapeutic pe etape pentru tratamentele individuale si in grupe omogene a 

bolnavilor si deficientilor fizici pe baza indicatiilor medicului;  

2. Aplica proceduri de cultura fizica medicala conform prescriptiilor medicului;  

3. Ține evidența și urmărește eficiența tratamentului;  

4. Participa la consultatiile si reexaminarile medicale informand pe medic asupra starii bolnavilor;  

5. Organizeaza activitatea în sălile de gimnastică și urmărește utilizarea rațională a aparaturii și 

instrumentarului; 

6. Desfasoara activitatea de educatie sanitara pentru prevenirea și corectarea deficientelor fizice; 

7. Asigura respectarea si respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă 

indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de munca, 

transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este 

atacabila;  

9. Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor; 

8. Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, în limitele competențelor. 

Subsecțiunea 3. Asistentul medical de balneofizioterapie și recuperare medicală  

Art.308. Asistentul medical balneofizioterapie și recuperare medicală. 

(1) Are în principal următoarele sarcini:   

1. Primește pacienții internați, ajută la acomodarea acestora la condițiile de cazare, informează 

asupra obligativității respectării Regulamentul intern.  

2. Supaveghează starea pacienților pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice. 

3. Supaveghează și înregistrează țin permanență datele despre starea pacientului și informează 

medicul asupra modificărilor intervenite.  
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4. Informează și instruește pacientul asupra tratamentului pe care-l efectuează, asupra efectelor 

negative care pot apare. 

5. Aplică procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie și masaj cu toți parametrii agentului fizic, în 

vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde de respectarea 

parametrilor tehnici a fiecărei proceduri.  

6. Manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de bolnav.  

7. Respectă întocmai prescripțiile făcute de medic pe fișele de tratament ale bolnavilor.  

8. Consemnează pe fișele de tratament procedurile efectuate bolnavului.  

9. Ține evidența tratamentelor și procedurilor efectuate și trasmite datele către serviciul de 

statistică.  

10. Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor și instrumentarului de unică folosință utilizat și se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii.  

11. Pregătește și verifică funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile.  

12. Se preocupă de aprovizionarea și utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la aplicarea 

procedurilor fizioterapeutice. 

13. Acordă prim ajutor în situațiile de urgență și cheamă medicul.  

14. Pregătește materialele și instrumentarul, în vederea sterilizării.  

15. Poartă echipamentul de protecție prevazut de Regulament de ordine intern, care va fi schimbat 

ori de cate ori este nevoie , pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal. 

16. Respectă reglementarile în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor 

nosocomiale.  

17. Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical.  

18. Respectă și apară drepturile pacientului/clientului.  

19. Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor . 

20. Se preocupă în permenență de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual 

sau alte forme de educație continuă și conform cerințelor postului.  

21. Participă activ la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali, dacă este cazul.  

22. Organizează și desfașoară programe de educație sanitară și de specialitate cu pacienții și 

aparținătorii acestora. 

23. Respectă reglementarile Regulament intern.  

24. Supraveghează și coordonează activitățiile desfășurate de personalul din subordine.  
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25. Asigură respectarea și respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă 

indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacere de contract de muncă, 

transfer, detașare sau demisie, orice declarație publică cu referire la fostul loc de muncă este 

atacabilă;  

26. Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, în limitele competențelor. 

Subsecțiunea 4. Maseurul din laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie 

Art.309. Atribuțiile și sarcinile maseurului . 

(1) Are în principal urmatoarele sarcini: 

1. Aplică masajul medical și miscarile pasive indicate de medic la patul bolnavului sau în sălile de 

tratament, pentru bolnavii din spital și ambulator;  

2. Asigură respectarea și respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă 

indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacere de contract de muncă, 

transfer, detașare sau demisie, orice declaratie publică cu referire la fostul loc de muncă este 

atacabilă în instanță; 

3. Asigură respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor;  

4. Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, în limitele competențelor. 

Subsecțiunea 5. Îngrijitoarea din laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie 

Art.310. Atribuții/sarcini. 

(1) Are în principal urmatoarele sarcini specifice: 

a) efectuează zilnic curățenia încaperilor și suprafetelor de lucru din laborator, răspunde de 

starea de igiena a coridoarelor, birourilor, scarilor, mobilierului, ferestrelor, pereți, pardoseli, etc. 

(ori de câte ori este nevoie); 

b) curăță și dezinfectează zilnic baile și toaletele cu materiale și ustensile folosite numai în 

aceste locuri; 

c) execută operații de dezinfecție curentă după caz, la indicațiile și sub supravegherea 

asistentului medical din laborator; 

d) curăță zilnic aparatura din dotarea laboratorului ;  

e) transportă pe circuitul stabilit gunoiul și rezidurile din secție la platforma de gunoi sau 

crematoriu în condiții corespunzătoare, răspunde de punerea lor corectă în recipiente, curata și 

dezinfectează vasele în care se păstrează sau se transportă gunoiul;  

f) răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie ce le are personal în grija, 

precum și a celor ce se folosesc în comun;  

g) asigură respectarea și respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă 

indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacere de contract de muncă, 
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transfer, detașare sau demisie, orice declarație publică cu referire la fostul loc de muncă este 

atacabilă în instanță;  

h) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea Spitalului, în limitele competențelor. 

Art.311. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii din laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie care acordă servicii 

medicale pacienților în spitalizare de zi/continuă sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare 

în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/ compartimentului/laboratorului. 

(3) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului care desfășoară activitate în laboratorul de 

recuperare, medicină fizică și balneologie sunt cele prevăzute la art. 185-187, din prezentul 

Regulament. 

(4) Restul personalului încadrat în cadrul acestui compartiment va respecta sarcinile și atribuțiile 

generale stabilite pentru fiecare categorie profesională în parte conform prezentului Regulament 

de Organizare și Funcționare. 

CAPITOLUL IV - Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței 

Medicale11 

Secțiunea I – Organizare  

Subsecțiunea 1. Prevederi legale generale 

Art.312. Prevedri generale. 

(1) Este organizat în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

unitățile sanitare. 

(2) C.P.I.A.A.M. este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului medical, iar 

îndrumarea metodologică este realizată prin compartimentul de specialitate din cadrul Direcţia de 

Sănătate Publică Vrancea. 

(3) Este compartimentul de lucru care organizează, coordonează, controlează și supraveghează 

starea igenico-sanitară corespunzatoare în spital, respectarea regulilor de comportament igenico-

sanitar al intregului personal, aparținatori și vizitatori, pentru prevenirea și combaterea infecțiilor 

nosocomiale. 

(3) C.P.I.A.A.M. este condus operativ de un medic de epidemiologie, și este autorizat prin decizie 

administrativă a managerului atât pentru verificarea modului de respectare a protocoalelor și 

procedurilor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, cât și pentru a 

propune managerului sancțiuni administrative pentru tot personalul unității sanitare cu abateri de 

la acestea. 

 
11 În continuarea prezentului Regulament : C.P.I.A.A.M. 
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(4) În cadrul Spitalului Municipal Adjud este înființat "Comitetul de prevenire a infecțiilor 

asociate asistenței medicale". din care face parte: șeful serviciului de prevenire a infecțiilor 

asociate asistenței medicale, medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor, Directorul 

medical, după caz, farmacistul, medicul de laborator din laboratorul propriu, toți șefii de 

secție/compartiment. Comitetul este condus de șeful serviciului de prevenire a infecțiilor asociate 

asistenței medicale și are obligația de a se întâlni trimestrial sau la nevoie pentru analiza situației 

și elaborarea de propuneri către Comitetul director. 

Subsecțiunea 2. Atribuțiile C.P.I.A.A.M. 

Art.313. Atribuții generale. 

(1) C.P.I.A.A.M. are în principal următoarele atribuții: 

a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi 

protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului 

director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea 

corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate; 

d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor 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 nosocomiale şi a consumului de 

antibiotice din spital; 

f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de 

supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de 

urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 

i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor 

specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii 

internaţi; 

j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei 

medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu 

aceasta; 

k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi 

studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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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 şi eliminare a 

deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, 

circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 

învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 

t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 

u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor 

de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică 

pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale; 

w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru 

limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii 

paraclinice necesare; 

x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile 

necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru 

evitarea riscurilor identificate în focar; 

y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia 

de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, 

conform reglementărilor în vigoare; 

z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 

investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale. 

Secțiunea a II – a Atribuțiile personalului C.P.I.A.A.M. 

Subsecțiunea 1. Medicul epidemiolog 

Art.314. Medicul primar/specialist epidemiolog. 

(1) Are în principal următoarele sarcini: 

1. Elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale din unitate; 

2. Solicită includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi controlul 

infecţiilor nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respectiv componentă a 

criteriilor de acreditare; 

3. Organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale pentru 

implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al 

infecţiilor nosocomiale al unităţii; 

4. Propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, 

în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială; 

5. Răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare 

activităţilor planificate, respectiv pentru situaţii de urgenţă; 

6. Răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul serviciului; 

7. Asigură accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea 

specifică a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performanţei activităţii profesionale a 

subordonaţilor; 

8. Elaborează cartea de vizită a unităţii care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor 

acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnică a unităţii în ansamblu şi a 

subunităţilor din structură; facilităţile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apă, 

încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spălătoriei; 

depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere, precum şi a celor 

rezultate din activităţile de asistenţă medicală; circuitele organice şi funcţionale din unitate etc., în 

vederea caracterizării calitative şi cantitative a riscurilor pentru infecţie nosocomială; 

9. Întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomială privind modul de 

sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din 

unitate, zonele „fierbinţi” cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizanta pentru 

infecţii nosocomiale; 

10. Colaboreaza cu șefii de secție pentru implementarea măsurilor de supraveghere și control al 

infecțiilor nosocomiale în conformitate cu planul de actțune al unității; 

11. Răspunde pentru dotarea cu echipament și materiale a C.P.I.A.A.M.; 
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12. Răspunde de eficiența și costul activităților depuse; 

13. Răspunde de orientarea si evaluarea performantei activitatii personalului din subordine; 

14. Răspunde de instruirea privind respectarea normelor de igienă și protecție a muncii de către 

personalul din subordine;  

15. stabilesșe sistemul de supraveghere epidemiologică, organizând și urmărind identificarea, 

declararea, înregistrarea, colectarea, analiza, interpretarea și diseminarea datelor legate de 

infecțiile nozocomiale; 

16. Răspunde de elaborarea lunară a buletinului informativ privind aspecte legate de infecțiile 

nozocomiale, de difuzarea acestuia și de prezentarea lui conducerii; 

17. Răspunde de raportarea cazurilor de infecții nozocomiale precum și de informarea operativă, 

conform reglementarilor în vigoare;  

 

18. Colaborează cu șefii de secții și servicii ale Spitalului pentru elaborarea metodologiei specifice 

de prevenire a infecțiilor nozocomiale; 

 

19. Verifică prin inspecție starea de igienă, respectarea metodelor și procedurilor de ținere sub 

control a infecțiilor nozocomiale, respectarea asepsiei și antisepsiei în efectuarea tratamentelor 

parenterale, a explorărilor și tratamentelor pe mucoase normal sterile; 

 

 20. Orgamzează împreună cu medicul de laborator efectuarea testelor de control privind: 

sterilizarea, menținerea sterilității materialelor sanitare și a soluțiilor injectabile, igiena produselor 

dietetice pentru nou-nascuți și sugari, evaluarea stării de igiena a Spitalului;  

 

21. Efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice și inițiaza programul măsurilor de 

control;  

 

23. Identifică nevoile educaționale, nivelul de înțelegere și aptitudinile cadrelor medico-sanitare și 

stabilește prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv-educaționale privind prevenirea 

infecțiilor nozocomiale;  

 

24. Alcătuiește testele de verificare a cunoștințelor medicilor privind prevenirea și controlul 

infecțiilor nozocomiale; 

 

25. Validează testele de verificare a cunoștințelor personalului mediu și auxiliar privind prevenirea 

si controlul infectiilor nozocomiale; 

26. Înainteaza rezultatele testelor de verificare a cunostintelor privind prevenirea si controlul 

infectiilor nozocomiale la directorul spitalului pentru analiza si includere in calificativul anual de 

competenta;  

27. Depistează și propune limitarea tratamentelor parenterale abuzive (ex. care puteau fi executate 

și pe cale orală);  

28. Analizează și recomandă modul de folosire în cadrul Spitalului a dezinfectantelor autorizate; 

29. Solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform 

reglementarilor în vigoare;  
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30. Colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoașterea circulației 

microorganismelor patogene la  nivelul secțiilor și compartimentelor și a caracteristicilor izolatelor 

sub aspectul antibiocinotipiilor;  

31. Supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a 

sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 

32.  Supraveghează și controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curățare 

chimică și dezinfecție;  

33. Supreveghează și controlează activitatea blocului alimentar;  

34. Supraveghează si controlează activitatea prestațiilor efectuate la spălătorie; 

35. Supraveghează și controlează activitatea de indepărtare a rezidurilor rezultate din activitatea 

medicală;  

36. Supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale spitalului; 

37. Supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a procedurilor de 

supraveghere, triaj, depistare, izolare , diagnostic și tratament pentru infecțiile nosocomiale; 

38. Dispune măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecției nosocomiale; 

39. Întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului Spitalului în cazurile de investigare a 

responsabilităților pentru infecție nosocomială; 

40. Coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de 

compartimentul / serviciul sau colectivul de supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale; 

41. Întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate; 

42. Verifică modul de respectare a prevederilor Ordinului M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţile medicale, cu modificările şi completările ulterioare.  

În acest sens: 

a) urmăreşte modul de colectare a deşeurilor, modul de depozitare şi de transport a acestora; 

b) verifică spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor medicale;  

(2) Responsabilități privind Sistemul de Management al Calității : 

a) participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii (SMC);  

b) propune politici și obiective pentru domeniul calității;  

c) îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

d) identifică, raporteaza şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

e) cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

f) cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în activitatea 

depusă; 

g) alocă cel puţin 1 oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de 

management al calităţii (SMC). 
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Subsecțiunea 2. Prevederi privind asistentul de igienă, angajarea/autorizarea, atribuții 

Art.315. Asistentul de igenă, prevederi generale. 

(1) Prevederi privind atribuțiile , sarcinile și modul de angajare și acreditare a asistentului medical 

de igienă sunt prezentate în aliniatul următor. 

(2) Atribuțiile și activitatea asistentului de igienă din Spitalul Municipal Adjud: 

1. Instruieşte şi controlează personalul sanitar mediu şi auxiliar asupra ţinutei şi 

comportamentului igienic, asupra respectării normelor de tehnică aseptică;  

2. Verifică, zilnic, prin sondaj, modul de respectare a normelor de igienă privind curaţenia în 

întregul spital;  

3. Verifică modul de colectare a lenjeriei murdare contaminate precum şi calitatea spălarii; 

4. Instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţiei şi sortării lenjeriei bolnavilor infecţioşi, transportul 

lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate; 

5. Instruieşte şi supraveghează personalul mediu şi auxiliar sanitar asupra măsurilor de igienă 

care trebuie respectate de vizitatori şi de către personalul spitalului care nu lucrează la paturi 

(purtarea echipamentului de spital specific activităţii medicale prestate, evitarea aglomerării în 

saloane);  

6. Controlează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor, face educaţia sanitară a acestora;  

7. Instruieşte personalul mediu şi auxiliar sanitar cu privire la utilizarea solutiilor de 

dezinfecţie şi în special angajaţii care au atribuţii directe în asigurarea dezinfecţiei;  

8. Verifică prin sondaj modalitatea de prepare a soluţiilor de dezinfecţie folosite pentru 

dezinfecţia suprafeţelor (paviment, faianţă, chiuvete, toalete etc), precum şi utilizarea acestor 

solutii;  

9. Supraveghează dezinfecția ciclică a fiecarei încăperi, conform Planului anual de 

dezinfecție; 

10. verifică modul de aplicare a măsurilor DDD, conform legislaţiei în vigoare; 

11. Verifică aprovizionarea ritmică cu material specific activităţii antiepidemice; verifică 

existenţa echipamentului de lucru şi de protecţie precum şi modul de utilizare a acestora; 

12. Menține la standarde de performanta activitatea ce o desfasoara; 

13. Dă dovada de profesionalism în relațiile de subordonare, coordonare și colaborare; 

14. Respectă confidențialitatea materialelor și datelor pe care le deține și manipuleaza; 

15. Răpunde de gestionarea echipamenteleor și materialelor din dotare; 

16. Colectează, prelucrează și ține evidența infecțiilor nozocomiale provenite din spital ; 
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17. Verifică datele privind infecțiile nozocomiale înregistrate de compartimente/secții, 

colectează datele privind cazurile găsite nediagnosticate și/sau nedeclarate și informează medicul 

coordonator al C.P.I.A.A.M. 

18. Participă alaturi de medicul C.P.I.A.A.M. la prezentarea buletinului informativ lunar în 

cadrul Consiliului de Administrație al unității; 

19. Participă la realizarea anchetelor epidemiologice;  

20. Colaboreaza cu asistentele șefe de secții și compartimente pentru aplicarea optimă a 

precauțiilor de izolare a bolnavilor, a măsurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, a măsurilor de 

igienă și dezinfecție;  

21.Verifică prin inspecție respectarea metodelor și procedurilor de ținere sub control a 

infecțiilor nozocomiale;  

22. Răspunde și participă la recoltarea corectă a probelor de laborator pentru controlul 

sterilității materialelor sanitare, a soluțiilor injectabile, igiena spitalicească, etc.;  

23. Identifică nevoile educaționale, nivelul de întelegere și aptitudinilor cadrelor medii și 

stabilește prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv-educative privind prevenirea 

infecțiilor nozocomiale;  

24. Alcătuiește teste de verificare a cunoștintelor privind infecțiile nozocomiale pentru 

personalul mediu și auxiliar sanitar;  

25. În absența medicului epidemiolog, în situații deosebite informează conducatorul unității 

sau medicul de gardă pentru luarea măsurilor corespunzătoare;  

26. În spitalele unde nu există medic epidemiolog la C.P.I.A.A.M. asistenții medicali din 

aceste servicii vor fi subordonați managerului ; 

27. După angajare asistenții de igienă din aceste servicii vor fi instruiți la nivelul Direcției de 

Sănătate Publică iar la fiecare trei ani au obligația de a efectua un program de perfecționare prin 

Centrul de Perfecționare al Asistenților Medicali București;  

28. Participă la instruirea de către asistentele șefe a infirmierelor, îngrijitoarelor de curățenie 

privind infecțiile interioare de spital;  

29. Împreună cu asistentul șef de spital și medicul epidemiolog din cadrul C.P.I.A.A.M..din 

spital participă anual la testarea personalului mediu și auxiliar privind infecțiile nosocomiale; 

30. Participă la raportul de lucru a asistentelor șefe de secție și compartimente ținut de către 

asistenta șefă ori de câte ori se ține acesta;  

31. Participă la recoltarea probelor de mediu, suprafeţe, sterilităţi şi testarea eficacităţii 

dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu ceilalţi membri ai Compartimentului de Prevenire a 

Infecţiilor Asociate Asistenței Medicale, conform planului de autocontrol; 

32. Centralizează datele rezultate în urma autocontrolului şi completează lunar Registrul de 

evidenţă al infecţiilor asociate astenței medicale; 
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33. Depistează eventualele cazuri de infecţii asociate astenței medicale neraportate, verificând 

prin sondaj foi de observaţie în caz de suspiciune de I.A.A.M.; 

34. Pentru grupurile cu risc epidemiogen efectuează ancheta epidemiologică, aplică măsuri de 

luptă în focar, le urmăreşte şi supraveghează; 

35. Supraveghează cazurile de infecţii asociate astenței medicale şi verifică corectitudinea 

datelor; 

36. Întocmeşte evidenţele, prelucrează datele statistice şi le comunică medicului C.P.I.A.A.M. 

conform reglementărilor în vigoare; 

37. Comunică de îndată medicului C.P.I.A.A.M. şi asistentelor şefe orice deficienţă constatată 

în activitatea de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale; 

38. Întocmeste Rapoarte saptamanale catre Direcţia de Sănătate Publică Vrancea (în sezonul 

rece, raportări cu privire la infecţiile respiratorii, în sezonul cald, raportări ce privesc boala diareică 

– acută, raportări ce privesc infecțiile respiratorii cu virusul Sars-Cov-2/Covid -19); 

39. Întocmeşte rapoarte către Direcţia de Sănătate Publică Vrancea privind infecţiile asociate 

astenței medicale; 

40. Poate primi și alte sarcini de la conducerea Spitalului și asistentului șef de spital privind 

activitatea de igienă la nivelul Spitalului și unităților sanitare din structura acestuia, în conformitate 

cu prevederile legale. 

(3) Responsabilități privind Sistemul de Management al Calității : 

a) participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

(SMC);  

b) propune politici și obiective pentru domeniul calității;  

c) îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

d) identifică, raporteaza şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

e) cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

f) cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă; 

g) alocă cel puţin 1 oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de 

management al calităţii (SMC). 

(4) Atribuții privind modul de respectare a prevederilor Ordinului M.S. nr.1226/2012 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţile medicale, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens:  

a) urmăreşte modul de colectare a deşeurilor, modul de depozitare şi de transport a acestora; 

b) verifică spaţiul de depozitare temporară a deşeurilor medicale;  
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c) ţine legătura cu asistentele şefe în ceea ce priveşte realizarea evidenţei gestiunii deşeurilor 

pe secţiile Spitalului. 

(5) Atribuțiile asistentului de igienă în cadrul Blocului alimentar sunt următoarele: 

a) verifică zilnic probele alimentare din frigiderul Blocului Alimentar;  

b) verifică starea de funcţionare a frigiderului;  

c) verifică termenele de valabilitate a produselor alimentare din magazie;  

d) verifică modul de păstrare a alimentelor în magazie (separat, pe tipuri de alimente); 

e) verifică echipamentul de lucru al personalului din blocul alimentar. 

Subsecțiunea 3. Muncitor calificat/Infirmier 

Art.316. Infirmierul D.D.D. 

(1) Are în principal următoarele sarcini: 

1) triază efectele pacientilor pentru deparazitare şi asigură dezinfecţiaa acestora;  

2) prepară soluţiile dezinfectante pentru necesarul tuturor secţiilor;  

3) dezinfectează zilnic încăperile de la serviciul de primire;  

4) dezinfectează saloanele pentru pacienti, conform programărilor primite de la asistentele şefe; 

 5) dezinfectează zilnic camera de primire a rufelor murdare şi săptămânal cabinetele de 

specialitate;  

6) dezinfectează salvările sau alte mijloace de transportat a pacientilor contagioşi;  

7) supraveghează transportul corect al reziduurilor solide, depunerea lor în recipienţi şi spălarea 

găleţilor de transport; 

8) efectuează dezinfecția platformei de gunoi, a recipientelor şi a platformelor din jurul platformei; 

9) efectuează la internare deparazitarea efectelor pacientilor parazitaţi; efectuează deparazitarea în 

saloane ori de câte ori este nevoie; 

 10) efectuează dezinfectarea conform instrucţiunilor primite; 

 11) aplică şi respectă normele de protecţie a muncii;  

12) răspunde de buna întreţinere a aparaturii de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, de repararea ei 

la timp şi de folosirea ei în condiţii corespunzătoare;  

13) împreună cu garderobiera/infirmiera controlează şi ia măsuri de dezinfecţie corespunzătoare a 

efectelor pacientilor şi însoţitorilor, ori de câte ori este nevoie;  

14) poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară;  
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15) respectă reglementările în vigoare privind cotrolul şi combaterea IAAM, în scopul derulării 

unui sistem corect, eficient, al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;  

16) respectă programul integral de lucru;  

17) participa la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte. 

Art.317. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii din C.P.I.A.A.M. sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare în vederea 

prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției / compartimentului / laboratorului. 

(3) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, brancardierului care desfășoară activitate în C.P.I.A.A.M. 

sunt cele prevăzute la art. 185-187 și art. 316 din prezentul Regulament. 

(4) Restul personalului încadrat în cadrul acestui compartiment va respecta sarcinile și atribuțiile 

generale stabilite pentru fiecare categorie profesională în parte conform prezentului Regulament 

de Organizare și Funcționare. 

CAPITOLUL V – Farmacia cu circuit închis 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.318. Cadru general. 

(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 republicată12, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cadrul Spitalului Municipal Adjud, este organizată o singură farmacie cu circuit închis, 

situată în zona administrativă, cu două căi de acces interior și exterior, cu un singur punct de lucru. 

(3) Farmacia are program de lucru afişat vizibil şi transmis secţiilor cu paturi, spre ştiinţă.  

(4) Atât la intrare cât şi în interiorul farmaciei nu există pericol de accidentare sau vătămare 

corporală. 

(5) Farmacia cu circuit închis deţine şi eliberează numai produse medicamentoase care au 

autorizaţie de punere pe piaţă şi sunt in termen de valabilitate. 

 
12 Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 162/2014 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 

266/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 15 decembrie 2014, dându-se textelor o 

nouă numerotare. 
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(6) Farmacia are program informatic necesar pentru a transmite datele solicitate, iar Farmacia 

trebuie să ia măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acestuia împotriva pierderii sau 

degradării.  

(7) Farmacia este condusă de un farmacist şef care desemnează un înlocuitor pe perioadele absenţei 

sale din farmacie.  

(8) Personalul poartă în permanenţă halate albe şi ecuson pe care sunt înscrise numele şi calificarea 

respectivei persoane. 

(9) Farmacia va deţine literatură de specialitate care să asigure informarea personalului în legătură 

cu orice aspect legat de acţiunea şi de administrarea medicamentului:  

− Farmacopeea Română ;  

− Legislaţia farmaceutică în vigoare. 

(10) Farmacistul şi asistentul de farmacie au certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor 

respectiv OAMGMAMR valabile, pe care le prezintă în copie Biroului R.U.N.O.S. 

(11) Farmacistul şi asistentul de farmacie au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) valabilă, 

pe care o prezintă în copie Biroului R.U.N.O.S. 

Secțiunea a II – a Atribuțiile farmaciei 

Art.319. Atribuții. 

(1) Farmacia are în principal următoarele atribuţii: 

1. păstrează, prepară şi distribuie medicamentele de orice natură şi sub orice formă potrivit 

prevederilor legale către secţiile din spital;  

2. eliberarea şi livrarea , în regim de urgenţă, a medicamentele, realizandu-se cu prioritate şi 

respectându-se protocolul de eliberare a condicilor de prescripţii medicale al farmaciei;  

3. depozitează produsele , conform normelor în vigoare;  

4. organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului prin:  

− control preventiv;  

− verificarea organoleptică şi fizică;  

− verificarea operaţiunilor finale;  

− analiza calitativă a medicamentului la masa de analiză;. 

5. asigură informarea personalului medico - sanitar cu privire la medicamentele existente în 

farmacie;  

6. asigură evidenţa cantitativ valorică a medicamentelor existente;  

7. asigură prepararea şi eliberarea medicamentelor conform normelor stabilite de Ministerul 

Sănătăţii;  

8. asigură, pentru personalul implicat în achiziţiile publice cunoaşterea şi respectarea legislaţiei 

specifice;  
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9. stabileşte necesarul de produse necesare unei funcţionări normale a farmaciei, asigurând 

realizarea părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii;  

10. îndeplineşte conform atribuţiilor ce-I revin, toate demersurile necesare privind achiziţia 

produselor farmaceutice. 

Subsecțiunea 1. Obligațiile Secțiilor/Compartimentelor în privința asigurării aprovizionării 

cu medicamente în regim de urgență 

Art.320. Prevederi generale. 

(1) Fiecare secţie are obligaţia de a asigura, la aparatul de urgenţă, medicamentele considerate 

strict necesare pentru potenţialele cazuri de urgenţă, conform unui barem minimal stabilit.  

(2) La indicaţia medicului, în situaţii de urgenţă, asistenta de salon folosește medicamentele 

prescrise, de la aparatul de urgenţă. În situatia în care nu sunt suficiente, asistenta de salon se va 

prezenta la farmacia Spitalului pentru a ridica aceste medicamente pe baza condicii de prescriere 

a medicamentelor, semnată şi parafată de medicul care a făcut recomandarea. 

 (3) Aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale, bunuri şi servicii este o 

componentă importantă în desfăşurarea activităţii secţiilor şi compartimentelor. De organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de aprovizionare depinde nemijlocit şi calitatea serviciului medical final. 

Art.321. Modul de asigurare a medicamentelor pe secții / compartimente  

(1) Aprovizionarea secţiei cu medicamente şi materiale sanitare se face pe baza Condicii de 

prescripţii medicamente şi materiale sanitare care se întocmeşte de către asistentă, la recomandarea 

medicului curant şi semnat de acesta.  

(2) Condica de prescripţii medicamente sanitare se completează pentru fiecare pacient cu nr. 

FOCG şi cod numeric personal după schema de tratament consemnată în FOCG.  

(3) Pentru asigurarea urgenţelor fiecare şef de secţie are obligaţia întocmirii unei Liste minime de 

urgenţă care constituie Aparatul de urgenţă al secţiei.  

(4) Baremul de medicamente se înaintează Consiliului medical pentru avizare şi managerului 

pentru aprobare.  

(5) Pentru eliberarea medicamentelor pentru Aparatul de urgenţă se întocmesc Condici de 

prescriere medicamente şi materiale sanitare distincte. 

(6) Pentru aprovizionarea în regim de urgenţă a secţiei cu medicamente, şeful de secţie întocmeşte 

un referat de necesitate, ce se depune la registratura unităţii.  

(7) Referatul de necesitate este analizat de conducerea unităţii, care stabileşte oportunitatea, 

eficacitatea legalitatea şi dacă respectă acestea, îl aprobă, iar după aprobare, referatul de necesitate 

este transmis Compartimentului Achiziţii Publice și Contractare pentru a verifica existenţa 

contractelor de furnizare şi întocmeşte Comanda de aprovizionare.                                                                                    
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(8) Periodic, şefii de secţie şi compartimente analizează consumul de medicamente, materiale 

sanitare şi materiale şi stabilesc măsuri de eficientizare şi de încadrare a cheltuielilor în indicatorii 

secţiei.  

(9) Şefii de secţie şi compartimente răspund de aprovizionarea ritmică a secţiei, în concordanţa cu 

planul de servicii medicale şi cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli ai secţiei. 

Secțiunea a III – a Atribuţiile personalului 

Subsecțiunea 1. Farmacistul şef 

Art.322. Activitățile și sarcinile farmacistului șef. 

(1) Farmacistul şef are următoarele sarcini: 

1. organizează spaţiul de muncă, dând fiecărei încăperi destinaţia cea mai potrivită pentru 

realizarea unui flux tehnologic corespunzător specificului activităţii;  

2. întocmeşte planul de muncă şi repartizează sarcinile pe oameni, în raport cu necesităţile 

farmaciei;  

3. răspunde de buna aprovizionare a farmaciei;  

4. organizează recepţia calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi a celorlalte produse 

farmaceutice intrate în farmacie, precum şi depozitarea şi conservarea acestora în condiţii 

corespunzătoare;  

5. colaborează cu unităţile sanitare din teritoriu în vederea asigurării unui consum raţional de 

medicamente şi pentru popularizarea medicamentelor din nomenclator; 

6. Coordonează întreaga activitate profesională din farmacie cu respectarea RBPF; 

7. Organizează şi răspunde de activitatea farmaciei în ansamblu şi o reprezintă în faţa organelor 

de specialitateale: M.S., CNAS, ANMDM, CFR;                                                                                                                                         

8. Face parte din Consiliul medical al unitaţii sanitare în care funcţionează farmacia cu circuit 

închis; 

9. Face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziţionarea de medicamente şi 

materialelor procurate pentru unitatea sanitară ; 

10. Este membru al comisiei medicamentului existente la nivelul spitalului şi al comisiei locale de 

etică pentru avizarea studiilor clinice ;                                                                                           

11. Participă la raportul de gardă  în vederea înbunătaţirii permanente a actului terapeutic ; 

12. Face parte din comisia de farmacovigilenţă ;  

13. Se asigură că  există personal suficient  pentru a permite buna desfăşurare a activităţii în 

farmacie conform conform orarului declarat ,astfel încât să lucreze cel puţin un farmacist în 

farmacie ; 
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14. Respectă, aplică şi controlează aplicarea Regulilor de bună practică farmaceutică, prin 

procedurile aplicate ; 

15. Respectă şi controlează normele de etică şi deontologie ale personalului de specialitate ; 

16. Îndrumă activitatea studenţilor în practică în conformitate cu planul de învăţământ al UMF ; 

17. Se informează asupra legislaţiei în vigoare şi trebuie să fie la curent cu noutăţile în domeniul 

de specialitate ; 

18. Participă la cursuri de Educaţie farmaceutică continuă , acreditate de Colegiul Farmaciştilor 

din România (CFR) ; 

19. Asigură un program periodic de instruire a personalului din subordine ; 

20. Asigură şi urmăreşte stagiile practice ale studenţilor; 

21. Pe perioada absenţei numeşte un înlocuitor în loc ; 

22. Stabileşte şi menţine o relaţie de colaborare cu ceilalţi profesioneşti din domeniul sănătăţii ; 

23. Ţine  legătura permanent cu organizaţia profesională , căreia îi aduce la cunoştinţă orice 

modificare de personal sau a condiţiilor iniţiale de organizare şi funcţionare ; 

24. În exercitarea profesiei, întreaga activitate va fi îndreptată spre binele bolnavului ; 

25. Elaborează planul de achiziţii de medicamente, pe baza necesarului stabilit de secţiile 

Spitalului;  

26. Asigură aprovizionarea farmaciei cu medicamente şi alte produse de sănatate numai de la 

distibuitori autorizaţi ; 

 27. Efectuează şi răspunde de recepţia medicamentelor şi altor produse de sănatate ,cantitativ şi 

calitativ pe baza facturii emise de furnizori ,verificând seria şi termenul de valabilitate;               

 28. Stabileşte şi răspunde de depozitarea medicamentelor şi altor produse de sănătate , stabilind 

reguli şi respectând regimul de conservabilitate şi încadrarea acestora conform Legii 

medicamentului;  

29. Răspunde  direct de recepţia , manipularea , depozitarea şi eliberarea medicamentelor 

psihotrope şi stupefiante cu respectarea  legislaţiei în vigoare;  

30. Stabileşte reguli privind înregistrarea temperaturii şi umidităţii în cadrul farmaciei , în spaţiile 

destinate depozitării medicamentelor şi a altor produse de sănătate , a subsatnţelor , în locul de 

preparare conform SOP (Standard  operaţional  de procedură) ;  

31. Răspunde de activitatea care se desfăşoară în receptură-laborator , în ceea ce priveşte 

aprovizionarea , recepţia , depozitarea , prepararea , normele de etichetare a substanţelor , a   

preparatelor magistrale şi a elaboratelor din farmacie cu respectarea RBPF;   

32. Organizează şi verifică eliberarea  medicamentelor pe bază de prescripţie medicală şi în regim 

de urgenţă stabilind reguli şi norme ;   
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33. Asigură şi stabileşte norme privind alte servicii farmaceutice care se efectuează în farmacie; 

34. Răspundede blocarea şi retragerea medicamentelor neconforme de la eliberare;  

Neconformităţile sunt stabilite de producători , ANMDM , distribuitor dar şi de farmacie; 

35. Stabileşte reguli de autoinspecţie privind întreaga activitate din farmacie ;  

36. Stabileşte reguli privind relaţia cu profesioniştii din sănătate , în special cu medicul , în ceea 

ce priveşte schema terapeutică în cazul asocierii cu medicamente şi a prescrierii reţetelor 

magistrale; 

37. Participă la campaniile locale şi naţionale privind sănătatea publică;  

38. Efectuează , în conformitate cu prevederile Farmacopeei Române în vigoare controlul de 

calitate a apei distilate ,efectuează  identificarea şi analiza substanţelor farmaceutice primite în 

farmacie;  

39. Urmăreşte noutăţile terapeutice pe plan naţional şi internaţional ;  

40. Cooperează cu medicul, în legătură cu schema terapeutică în cazul asocierilor de medicamente 

şi al prescrierii de medicamente magistrale ; 

41. Nu îndeplineşte această funcţie în altă unitate ; 

42. Întocmeşte lunar graficul de lucru al personalului de specialitate , astfel încât pe toată perioada 

programului de lucru să existe un farmacist în farmacie; 

43. Supraveghează şi coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice condiţionate 

şi materiale sanitare de către  asistentul de farmacie; 

44. Asigură şi urmăreşte stagiile practice ale personalului medical; 

45. Asigură şi raspunde de depozitarea ,conservarea şi gestionarea medicamentelor toxice şi 

stupefiante;  

46.Verifică în timpul şi după executarea reţetelor , a preparatelor galenice şi a medicamentelor 

tipizate în unitate , calitatea medicamentelor , efectuând controlul oganoleptic şi analitic;  

47.  Verifică periodic , prin analize , calitatea  subtanţelor , a medicamentelor  şi materialelor 

sanitare cu durată de conservare sau acţiune terapeutică limitată ( drajeuri, preparate galenice, 

specialităţi farmaceutice în vederea preschimbarii lor ; 

48. Controlează eliberarea medicamentelor conform metodei primul intrat – primul, în funcţie de 

serie şi termen de valabilite;  

49. Respectă Regulamentul Intern , Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului;     

50. Completează procentajul la fișele de autoevaluare; 

51. Face parte din comisiile de concurs pentru posturile pentru care deține calificare, conform legii;          

52. Întocmește fișa postului pentru personalul din subordine; 
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53. Farmacistul trebuie să încurajeze o utilizare raţională a medicamentelor şi să promoveze 

utilizarea corespunzătoare a acestora "inclusiv în scopul evitării automedicaţiei"; 

(2) Atribuții-sarcini-responsabilități privind sistemul de management al calității și controlului 

intern managerial: 

1. Examinează, prin audituri interne, modul în care sunt respectate procedurile medicale,  în cadrul 

organizaţiei; 

2. Efectuează audituri interne pentru procesele cu caracter clinic şi de suport clinic; 

3.  Se asigură că procesele cu caracter clinic şi de suport clinic necesare sistemului de management 

sunt stabilite, implementate şi menţinute; (pentru şefii de  structuri); 

4. Raportează şefului ierarhic despre funcţionarea sistemului de management şi despre orice 

necesitate de îmbunătăţire; 

5. Răspunde de respectarea regulamentelor interne şi a altor regulamente specifice aplicabile; 

6. În cazul în care identifică un risc, completează şi transmite formularul de alertă risc 

responsabilului cu riscurile; 

7. În cazul în care identifică o neregulă, completează şi transmite formularul de alertă nereguli 

responsabilului cu neregulile;  

8. Aplică politica de siguranţă a datelor la nivelul  compartimentului; 

9. Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor;  

10. Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;  

11. Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în 

activitatea depusă; 

12. Alocă cel puţin o oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de 

management al calităţii (SMC);  

13. Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

14. Difuzează documentele de calitate medicale actualizate şi asigură retragerea sau anularea celor 

neaplicabile (perimate / ieşite din uz); 

15. Monitorizează modul de implementare a acţiunilor corective şi/sau preventive iniţiate ca 

urmare a auditurilor-răspunde de respectarea regulamentelor interne şi a altor regulamente 

specifice aplicabile;   

16. Coordoneaza activitatea de elaborare a procedurilor operaționale medicale, protocoalelor de 

lucru medicale; 

17. Participă la desfăşurarea analizei efectuate de management şi înregistrarea rezultatelor acesteia 

Planifică, organizează şi efectuează instruiri legate de sistemul de management la nivelul 

departamentelor cu caracter clinic şi de suport clinic; 
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18. În calitate de membru al Comisiei de coordonare aprocesului de evaluare în vederea obținerii 

reacreditării, îndeplinește responsabilitățile care-i revin din Regulamentul de organizare și 

funcționare al respectivei Comisii - redate în art. 80-81 din R.O.F.-ul Spitalului. În acest sens, are 

dreptul și obligația de a participa, la cursuri, forumuri, conferințe sau alte forme de pregătire 

profesională organizate sub egida A.N.M.C.S., care au ca subiect managementul calităţii 

serviciilor de sănătate, în condițiile existenței fondurilor financiare dedicate acestui scop.   

(3) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/2016. 

(4) Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012. 

(5) Respectă normele SSM, normele PSI. 

(6) Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice 

în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare. 

Subsecțiunea 2. Farmacistul din farmacie 

Art.323. Activitatea, responsabilitățile și obligațiile de serviciu ale farmacistului. 

(1) Farmacistul din farmacie are următoarele sarcini și obligații: 

1. supraveghează şi coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice 

condiţionate şi materiale sanitare de către asistentul de farmacie;  

2. primeşte, verifică, casează, execută reţete şi eliberează medicamente; 

 3. asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi gestionarea medicamentelor toxice şi 

stupefiante;  

4. participă la recepţia cantitativă a medicamentelor şi materialelor sanitare intrate în farmacie 

şi efectuează recepţia calitativă a acestora;  

5. verifică în timpul de după executarea reţetelor, a preparatelor galenice şi a medicamentelor 

tipizate, în unitate, calitatea medicamentelor, efectuând controlul organoleptic sau analitic;  

6. verifică periodic, prin analize calitatea medicamentelor şi materialelor sanitare cu durata de 

conservare sau acţiune terapeutică limitată ( drajeuri, preparate galenice, specialităţi farmaceutice) 

în vederea preschimbării lor;  

7. răspunde de activitatea şi pregătirea tehnico-profesională a debutanţilor în farmacie;  

8. execută toate lucrările încredinţate de către farmacistul şef, în vederea cunoaşterii întregii 

acţiuni a farmaciei;  

9. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin încetarea contractului de muncă, detaşare sau 

demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;  

10. validează prescripțiile medicale;  

11. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016, respectiv: 
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a) obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care 

limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;  

b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea 

acestei prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate;  

c) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe 

şi distribuirea lor în mod adecvat;  

d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;  

e) raportează către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului 

responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi pe secţiile unităţii 

sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor;  

f) colaborează cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare 

judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice;  

g) organizează şi realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase 

de antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei medii 

a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic.  

12. obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care 

limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;  

13. distribuirea medicamentelor antiinfecţioase şi ţinerea unei evidenţe adecvate (potenţă, 

incompatibilitate, condiţii de depozitare şi deteriorare);  

14. obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau serurilor şi distribuirea lor în mod adecvat;  

15. păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

16. înaintarea către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a sumarului 

rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor;  

17. păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi de 

alţi agenţi antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durata acţiunii , 

spectrul antibiotic, proprietăţi toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, 

substanţe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa, condiţii fizice care 

afectează în mod negativ potenţa pe durată depozitării (temperatură, lumină, umiditate), efectul 

dăunător asupra materialelor;  

18. participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la 

spălarea şi dezinfectarea mâinilor;  

19. participarea la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului şi materialelor 

pacienţilor; 

 20. participarea la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în 

spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) şi monitorizarea;  
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21. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012;  

22. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare;  

23. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare;  

24. responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

 a. participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

(SMC);  

b. îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

c. identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

d. cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

e. alocă cel puţin o oră pe zi participării la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de 

management al calităţii (SMC). 

(2) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/2016. 

(3) Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012. 

(4) Respectă normele SSM, normele PSI. 

(5) Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice 

în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare. 

Subsecțiunea 3. Asistentul de farmacie 

Art.324. Activitățile responsabilitățile și sarcinile asistentei din farmacie. 

(1) Are în principal următoarele sarcini și responsabilități: 

1. Organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor 

sanitare;  

2. Asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor 

farmaceutice;  

3. Eliberează medicamente şi produse galenice, conform prescriptiei medicului;  

4. Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescriptiei medicului; 

5. Oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat;  

6. Participă alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice;  
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7. Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne 

degradarea lor; 

 8. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 

 9. Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate;  

10. Participă la activităţi de cercetare;  

11. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;  

12. Utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură 

de depozitarea acestora în vederea distrugerii;  

13. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 

de educaţie continuă;  

14. Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie;  

15. Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii;  

16. Respectă regulamentul de ordine interioară; 

17. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacere de contract de muncă, transfer, detaşare 

sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 

18. Îndeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea Spitalului, în limitele competenţelor;  

19. Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016; 

20. Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012;  

21. Responsabilități privind sistemul de management al calităţii:  

− participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

(SMC);  

− îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

− identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

− cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate. 

(2) Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice 

în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare. 

Subsecțiunea 4. Operator introducere date din cadrul farmaciei cu circuit închis 

Art.325. Activitatea și atribuțiile. 

(1) Operatorul introducere date din cadrul farmaciei cu circuit închis are în principal, următoarele 

atribuții în desfășurarea activității: 
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1. Îşi desfaşoară activitatea în mod responsabil, conform cerinţelor postului; 

2. Utilizarea calculatorului în scopul raportarii datelor în strictă concordanţă cu programele 

impuse de conducerea unitaţii; 

3. Ţine evidenţa cantitativă şi valorică a medicamentelor pe secţii şi pe programe de sănătate , pe 

sursa de finanţare , pe clasă terapeutică ; 

4. Întocmeşte balanţa stocurilor de medicamente lunar;  

5. Înregistrează prin operare în programul de soft la nivelul farmaciei , toate intrările şi ieşirile de 

medicamente , materiale sanitare , reactivi şi alte produse;  

6. Ţine evidenţa consumurilor de medicamente pe secţii ,pe medici şi clasă terapeutică,prin 

centralizarea datelor; 

7. Ţine evidenţa substanţelor şi preparatelor –elaborări şi magistrale ;  

8. Înregistrează toate intările de medicamente din donaţii şi sponsorizări ;  

9. Întocmeşte la finele fiecărei luni rapoarte cu privire la consumuri şi stocuri , pe care le transmite 

către departamentul financiar –contabil la nivelul Spitalului ; 

10. Întocmeşte raportările zilnice ,lunare şi trimestriale , pentru medicamente decontate de către 

CJAS Vrancea , raportări care le transmite către CJAS Vrancea;  

11. Respectă normele de  protecţia muncii şi apărarea împotriva incendiilor; 

12. Păstrează confidenţialitatea lucrărilor întocmite; 

13. Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare de la nivelul 

farmaciei Spitalului, precum şi de la nivelul Spitalului Municipal Adjud ; 

14. Se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale; 

15. Păstrează secretul de serviciu ; 

16. Îndeplineşte orice sarcini încredinţate de către farmacistul şef şi Directorul economic din 

Compartimentul financiar – contabil la nivelul Spitalului Municipal Adjud ; 

17. Calculul punctajului postului : conform legislaţiei în vigoare . 

(2) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/ 2016. 

(3) Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012. 

(4) Responsabilități privind sistemul de management al calităţii:  

− participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

(SMC);  

− îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

− identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

− cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate. 

(5) Este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile legislaţiei de securitate şi sănătate 

în muncă în vigoare, precum şi a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă. 

(6) Să comunice imediat superiorului său ierarhic orice situaţie de muncă despre care are motive 

întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 

deficienţă a sistemelor de protecţie. 
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Subsecțiunea 5. Îngrijitoarea din farmacie 

Art.326. Atribuţii şi sarcini de serviciu. 

(1) Îsi desfaşoară activitatea în echipă, în mod responsabil,  sub îndrumarea şi coordonarea 

farmacistului şef , farmacistului , asistentului de farmacie , respectând raporturile ierarhice şi 

funcţionale,  conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului, și are următoarele sarcini: 

1. Planifică activitatea proprie, identificând eficient ordinea stabilită prin norme interne şi 

conform indicaţiilor primite în vederea optimizării timpului de îndeplinire a acesteia; 

2. Stabileşte corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluentă; 

3. Activităţile şi resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru 

încadrarea în termenele finale;      

4. Raportează activitatea desfăşurată în scris, prin semnarea fişelor de monitorizare a activităţii 

(semnătura confirmând realizarea tuturor paşilor din protocoale şi scheme de lucru), şi verbal la 

şeful ierarhic superior (farmacist şef ), semnaland orice problemă aparută în desfăşurarea 

activităţii. 

5. Face curăţenie în încăperile farmaciei;  

6. Spală ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul din dotarea 

farmaciei;        

7. Sesizează şeful farmaciei în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor;    

8.  Primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei;  

9. Evacuează rezidurile şi le depozitează în locurile special amenajat; 

10. Asigură respectarea si respecta confidentialitateaa tuturor aspectelor legate de locul de 

munca indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 

munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostulloc de munca 

este atacabila;         

(2)   Respectă îndeplinirea condiţiilor de igienă individuală efectuând controlul periodic al stării 

de sănătate, pentru prevenirea bolilor transmisibile şi înlăturarea pericolului declanşării unor 

epidemii (viroze respiratorii, infecţii cutanate, diaree, tuberculoză,etc.) şi semnează registrul 

epidemiologic. 

(3) Declară imediat farmacistului  şef orice îmbolnavire acută pe care o prezintă, precum şi bolile 

transmisibile apărute la membrii familiei sale. 

(4) Poartă în permanenţă , în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit, pe 

care îl schimbă ori de cate ori este necesar, în vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic 

personal, precum şi ecusonul standard pentru identificare. 

(5) Efectuează zilnic şi ori de cate ori este nevoie curăţenia în condiţii corespunzatoare şi 

întretinerea gospodarească a spaţiului repartizat, conform normelor sanitare ( oficină , receptură, 
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laborator ,depozite , coridoare, scări, mobilier, ferestre, băi, etc.), prin aplicarea procedurilor de 

lucru şi respectarea protocoalelor de curăţenie . 

 Art.327. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii din cadrul farmaciei sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare în vederea 

prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției / compartimentului / laboratorului / farmaciei. 

(3) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, care desfășoară activitate în farmacie sunt cele prevăzute 

la art. 185-187 și art. 326 din prezentul Regulament. 

(4) Restul personalului încadrat în cadrul farmaciei va respecta sarcinile și atribuțiile generale 

stabilite pentru fiecare categorie profesională în parte conform fișei postului și prezentului 

Regulament de Organizare și Funcționare. 

CAPITOLUL VI – STERILIZAREA 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.328. Prevederi generale. 

(1) Sterilizarea este amplasată astfel încât distanța față de secțiile / compartimentele medicale și 

blocul operator, precum și față de cabinetele ambulatoriului să fie optimă. 

 (2) Sterilizarea asigură condiții optime pentru desfășurarea activității de asistență medicală în 

vederea evitării transmiterii infecțiilor nozocomiale și are următoarele atribuții: 

− asigură sterilizarea materialelor și instrumentarului necesare activității spitalului;  

−  asigură circuitul materialelor prezentate la sterilizare și marcarea materialelor sterile 

conform normelor M.S. 

−  ține evidența materialelor prezentate la sterilizare;  

− face controlul sterilizării prin teste chimice la fiecare șarjă și periodic testarea 

bacteriologică. 

(3) Amplasarea comp. de sterilizare și a compartimentelor acesteia au fost în așa fel gândite încât 

să asigure fluxul "murdar-curat-steril"13  

(3) Cele 3 zone sunt: 

1. Zona murdară la nivel de secții/comp : curățarea materilalelor pentru sterilizare 

2. Zona curată- pregătirea materialelor  pentru sterilizare (verificarea materialului 

supus sterilizarii, ambalarea,etichetarea, introducerea în autoclav) 

3. Zona sterilă-depozitarea materialului steril și distribuirea către secții 
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Secțiunea a II – a Atribuții personalului din cadrul Sterilizării 

Subsecțiunea 1. Asistentul medical generalist Sterilizare 

Art.329. Activitatea și atribuțiile asistentului 

(1) Principalele atribuţii ale asistentului medical în cadrul Sterilizării sunt următoarele: 

1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului.  

2. Respectă Regulamentul intern al unităţii şi secţiei. 

3. Pregăteşte materialele, instrumentarul, barbotoarele şi dispoziţivele în vederea sterilizării 

acestora .  

4. Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a materialelor, instrumentarului şi 

dispozitivelor în vederea sterilizării acestora. 

5. Sterilizează întreg instrumentarul medical . 

6. Respectă indicaţiile date de serviciul de prevenire a infecţiilor nozocomiale. 

7. Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare.  

8. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.  

9. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale.  

10. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical.  

11. Respectă şi apără drepturile pacientului. 

12. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual, sau alte forme 

de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.  

13. Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali.  

14. Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine.  

15. Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef de secţie, privind normele 

de igienă şi protecţia muncii. 

16. Verifică modul de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respinge 

trusele necorespunzătoare. 

17. Răspunde direct de starea de igienă a staţiei centrale de sterilizare a instrumentarului şi de 

starea de funcţionare a aparatelor de sterilizare. 

18. Efectuează sterilizarea respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de folosire a 

fiecărui aparat. 
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19. Stabileşte, împreună cu specialiştii în igienă spitalicească, medici epidemiologi, asistenţi de 

igienă, măsurile pentru realizarea exigenţelor de igienă recomandate pentru spaţiile din staţia de 

sterilizare. 

20. Realizează protocolul de igienă al staţiei de sterilizare şi protocolul de utilizare a produselor 

de întreţinere folosite.  

21. Va fi instruit şi acreditat (autorizat) să lucreze cu vase sub presiune. 

22. Controlează calitatea penetrării aburului cu ajutorul testului Bowie & Dick. 

23. La extragerea materialului sterilizat din sterilizatorul cu abur sub presiune, va verifica: - 

parametrii fizici - integritatea pachetelor - indicatorii fizico-chimici de eficienţă - controlul 

umidităţii textilelor - filtrul de la supapa de admisie a aerului atmospheric. 

24. Etichetează cutiile, casoletele, coşurile, etc notându-le data, ora, sterilizate cu abur sub presiune 

la care s-a efectuat sterilizarea. 

25. Notează în caietul de sterilizare: data, numărul autoclavei, conţinutul pachetelor din şarjă şi 

numărul lor, numărul şarjei, temperatura şi presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, ora de 

începere şi de încheiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semnătura 

persoanei responsabile cu sterilizarea materialului steril. 

26. Răspunde de igiena încăperilor unde se face sterilizarea şi de fluxul materialelor înainte şi după 

sterilizare. 

27. Supravegheză și asigură acomodarea și integrarea personalului nou încadrat, în vederea 

respectării sarcinilor din fișa postului; 

28. Propune managerului spitalului necesarul de materiale, aparatură, amenajări și lucrări de 

intreținere, necesare bunului mers al stației de sterilizare. 

29. Controlează dacă este asigurată buna funcționare a aparatelor, respectarea instrucțiunilor de 

folosire a acestora, testarea fizico-chimica a fiecarei șarje și periodic, bacteriologies și evidența 

activității de sterilizare. 

30. Urmărește la laboratorul de bacteriologie rezultatele autocontrolului de sterilizare. 

31. Instruiește și controlează permanent activitatea personalului care lucrează în compartimentul 

de sterilizare, respectarea modului de primire, pregătire, păstrare și eliberare a materialelor sterile. 

32. Informează imediat directorul medical și managerul asupra defecțiunilor apărute în 

funcționarea stației de sterilizare și propune măsurile corespunzătoare. 

33. Întocmește graficul de activitate lunar pentru asistenți și personal auxiliar până la data de 25 a 

lunii pentru luna următoare și il trimite spre avizare la Biroul R.U.N.O.S. și directorului medical 

și urmărește respectarea acestuia, controlează zilnic condica de prezență pe care o contrasemnează; 

organizeaza și controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, 

întocmește graficul de lucru al acestuia pe puncte de lucru, controlează predarea serviciului pe ture 

și asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii. 
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34. Întocmește foaia colectivă de prezență lunară (pontajul lunar), care trebuie să fie în concordanță 

cu graficul de lucru aprobat și condica de prezență, până la data de 20 a lunii pentru luna în curs, 

precum și graficul rectificativ de lucru, în cazul în care pentru luna în curs au survenit mai multe 

modificări. 

35. Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012. 

36. Utilizează computerul în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

37. Elaborează protocoale de lucru pentru fiecare zonă. 

38. Elaborează protocoale de pregătire a instrumentarului chirurgical și termosensibil. 

39. Asigură respectarea circuitelor funcţionale. 

40. Asigură respectarea circuitelor pentru instrumentar steril și nesteril. 

41. Asigură controlul la nivelul secțiilor a modului de pregătire a instrumentarului și materialelor 

pentru sterilizare. 

42. Respectă Ordinul nr. 961/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare 

pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 

recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a 

dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare 

a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare. 

(2) Atribuțiile asistentului/asistentei de la stația de sterilizare în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 1101/2016: 

a) verifică modul de pregătire și împachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor 

materiale trimise pentru sterilizare și respinge trusele necorespunzatoare; 

 b) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare și instrucțiunile de 

sterilizare ale fiecărui aparat;  

c) anunță imediat personalul tehnic de întreținere și pe directorul de îngrijiri cu privire la 

apariția oricarei defecțiuni care survine la aparatele de sterilizare; 

d) răspunde de igiena încaperilor în care se face sterilizarea și de respectarea circuitelor;  

e) etichetează corespunzator trusele și pachetele cu materiale sterilizate și ține evidența 

activităților de sterilizare pe aparate și șarje, conform prevederilor legale în vigoare;  

f) efectuează teste de control al sterilizarii și ține evidența rezultatelor;  

g) respectă precauțiile standard. 

(3) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii: 

a) participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

(SMC); 
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b) îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

c) identifică, raporteaza şi trateaza conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

d) cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

(4) Alte responsabilități ale asistentului din cadrul sterilizării: 

a) participă la cursurile organizate de spital în vederea pregătirii profesionale continue și 

periodic participă la testările profesionale efectuate de șeful ierarhic în funcție de necessitate; 

b) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor 

normative în vigoare; 

c) respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii unității prin desfacerea contractului individual de muncă, transfer, 

detașare sau demisie, orice declarație publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă 

juridic; 

d) respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiență 

timpul de muncă, în funcție de nevoile unității, va prelua și alte puncte de lucru; 

e) respectă programul de lucru stabilit prin normele interne; 

f) răspunde disciplinar, civil, material și penal pentru pagubele provocate unității prin 

executarea defectoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora; 

g) respecta normele de disciplina muncii, normele de Securitate, normele PSI 

Subsecțiunea 2. Infirmiera / Îngrijitoarea din Comp. sterilizare  

Art.330. Responsabilități și atribuții în desfășurarea activității. 

(1) Îngrijitoarea / infirmiera din Comp O.G. deservește și Comp. sterilizare are în principal 

următoarele atribuții : 

1. respectă Regulamentul intern al Spitalului  ; 

2. Va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; 

3. Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta;  

4. Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;  

5. Ajută asistentul medical la solicitările de preluare a materialelor nesterile, sterilizate şi 

predare a materialelor sanitare sterile;  

6. Efectuează încărcarea materialului nesteril în căruciorul aparatului de sterilizare și 

descărcarea celui steril la sfârşitul procesului de sterilizare;  

7. Ajută la aranjarea truselor, casoletelor, pungilor de sterilizare în spaţiul de depozitare 

temporară în vederea unei evidenţe exacte pe secţii şi blocuri operatorii; 
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 8. Răspunde împreună cu asistentul medical de serviciu de calitatea şi păstrarea sterilităţii 

materialelor din spaţiul de depozitare temporară;  

9. Anunţă imediat asistentului de serviciu orice defecţiune pe care o sesizează la aparatele de 

sterilizare, la manometrele de apă sau abur sau orice altă problemă care ar putea perturba activitatea 

de sterilizare; 

 10. asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, a barbotoarelor, în 

locurile şi condiţiile stabilite;  

11. execută, la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia mobilierului din serviciu; 

12. pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, sălile pentru dezinfecţie, ori de câte ori este 

necesar;  

13. efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor, a tărgilor şi se ocupă de întreţinerea lor; 

14. nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;  

15. poartă echipamentul prevăzut de Regulamentul intern, care va fi schimbat ori de câte ori 

este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

16. participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă 

şi protecţia muncii;  

17. asigură ordinea şi curăţenia în oficiul alimentar;  

18. va asigura colectarea reziduurilor solide şi a resturilor alimentare în recipiente speciale 

închise pe care le transportă la tancul de gunoi, respectând circuitul aprobat; 

19. asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire; 

20. respectă circuitele funcţionale ale Comp. de sterilizare; 

 21. respectă circuitele funcţionale generale în spital (a deşeurilor, lenjeriei etc.);  

22. va informa în permanenţă asistenta coord. O.G.care coordoneaza și Comp. de sterilizare 

despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris orice schimbare a graficului de prezenţă; 

23. colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizat, în recipiente 

speciale şi asigură transportul lor la spatiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării 

conform Ordinului M.S. nr. 1226/2012, respectând codul de procedură; 

24. răspunde de starea aparaturii, a materialelor de unica folosinta, precum şi a altor materiale 

cu care lucrează; 

(2) Alte atribuții ale îngrijitoarei care deservește Comp. sterilizare: 

a) respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii unității prin desfacerea contractului individual de muncă, transfer, 

detașare sau demisie, orice declarație publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă 

juridic; 
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b) respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiență 

timpul de muncă, în funcție de nevoile unității, va prelua și alte puncte de lucru; 

c) respectă programul de lucru stabilit prin normele interne; 

d) răspunde disciplinar, civil, material și penal pentru pagubele provocate unității prin 

executarea defectoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora; 

e) respectă normele de disciplina muncii, normele de Securitate, normele PSI. 

Art.331. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii din cadrul sterilizării sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare în 

vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul compartimentului sterilizării. 

(3) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, care desfășoară activitate în sterilizare sunt cele prevăzute 

la art. 185-187 și art. 330 din prezentul Regulament. 

(4) Orice prejudiciu cauzat Spitalului de personalul din sterilizare atrage răspunderea angajaților, 

conform Codului Muncii. 

(5) Restul personalului încadrat în cadrul sterilizării va respecta sarcinile și atribuțiile generale 

stabilite pentru fiecare categorie profesională în parte conform fișei postului și prezentului 

Regulament de Organizare și Funcționare. 

CAPITOLUL VII – Compartiment evaluare statistică medicală 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.332. Prevederi generale. 

(1) Compartimentul de evaluare şi statistică medicală este organizat ca structura de sine stătătoare 

în subordinea directă a Directorului medical și reprezintă compartimentul Spitalului care 

colectează și centralizează datele satistice ale unității sanitare și efectuează toate statisticele 

necesare în domeniul medical. 

Secțiunea a II – a Atribuțiile Compartimentului evaluare statistică medicală 

Art.333. Activitatea principală. 

(1) Compartimentul de statistică medicală are următoarele atribuţii:  

1. Coordonează activitatea de raportări statistice privind activitatea Spitalului către Ministerul 

Sănătăţii, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate; 

2. Coordonează activitatea de culegere şi transpunere în format electronic a informaţiilor ce trebuie 

raportate; 

3. Sprijină celelalte compartimente în vederea colectării informaţiilor necesare pentru raportare; 
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4. Introducerea zilnică în baza de date a bolnavilor spitalizati, precum și centralizarea și 

transmiterea datelor respective la C.A.S. Vrancea, DSP, la termenele stabilite; 

5. Agregă informaţiile preluate de la alte compartimente în vederea raportării; 

6. Centralizarea datelor introduse în aplicația DRG Național (setul minim de date pe pacient) și 

raportarea acestora la SNSPMPDSB14; 

7. Recepționarea validării cazurilor externate, a rapoartelor de activitate ale Spitalului și 

comunicarea acestora conducerii și secțiilor Spitalului; 

8. Întocmeşte situaţiile statistice din spital şi ambulator lunar, trimestrial, semestrial, annual; 

9. Raportează lunar conducerii situaţia indicatorilor realizaţi; 

10. Asigură realizarea şi prezentarea la timp conform legii a indicatorilor de performanţă ai 

managementului Spitalului; 

11. Înregistrează internările şi ieşirele pacienţilor din spital; 

12. Operează Foile de Observaţie Clinice Generale în programul naţional DRG; 

13. Efectuează "mişcarea zilnică a bolnavilor" în colaborare cu asistenţii şefi/coordonatori de 

secţie/compartiment; 

14. Preia de la Compartimentul Internări “mişcarea zilnică a bolnavilor “; 

15. Urmăreşte compatibilitatea Foilor de Observaţie operate în DRG cu “mişcarea zilnică a 

bolnavilor”; 

16. Asigură realizarea şi pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de Managerul unităţii; 

17. Asigură raportarea şi validarea ulterioară a cazurilor prin sistem DRG în colaborare cu 

Directorul medical; 

18. Operarea şi raportarea concediilor medicale în programul impus de Casa Naţională; 

19. Întocmeşte situaţiile privind pacienţii internaţi în urma accidentelor rutiere, accidente de 

muncă, agresiune, efectuarea de raportari lunare către CJAS: pacienți internati pentru accidente 

rutiere, agresiuni, accidente de muncă, pacienți asigurați cu eurocard, pacienți internați pe 

Compartimentul de îngrijiri paliative, desfășurătorul pe CNP a pacienților de la spitalizare de zi, 

consultații și explorări efectuate în alte unități sanitare; 

20. Are obligaţia de a stabili necesarul de materiale în vederea realizării părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii al Spitalului Municipal Adjud; 

21. Corectarea FOCG invalidate de SNSPMPDSB; 

22. Asigură confidențialitatea datelor; gestionează datele și informațiile medicale a pacienților, 

prin securizarea rețelei informatice a spitalului și a server-ului Spitalului cu parole de acces, care 

vor fi limitate în funcție de competențele persoanelor care vor fi autorizate să aibă acces. Verifică 

 
14 Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

359 
 

periodic daca nu există accesări a persoanelor neautorizate în rețeaua informatică și va lua măsuri 

suplimentare de protecție a bazei de date centralizate a Spitalului, prin schimbarea periodică a 

parolelor de acces a utilizatorilor autorizați; 

23. Întocmește raportul foilor de observație invalidate pentru care se solicită revalidare; 

24. Participă ori de câte ori este necesar la Comisia de revalidare a cazurilor DRG. 

Secțiunea a III – a Atribuţiile personalului 

Subsecțiunea 1. Registratorul medical statistică  

Art.334. Activitatea și atribuțiile registratorului medical statistică. 

(1) Principalele atribuții ale registratorului medical statistică sunt următoarele: 

1. Răspunde permanent de organizarea sistemului de evidență primară și secundară cu finalitate 

privind raportarea datelor statistice la DSP Vrancea, Casa de Asigurari de Sanatate Vrancea, Casa 

Națională de Asigurări de Sănătate, SNSPMPDSB, Centrul de Calcul și Statistică Sanitară 

București; 

2. Răspunde de corectidutinea informaţiilor privind pacienţii internaţi şi externaţi;   

3. Respectă caracterul confidenţial al informaţiilor, cunoştinţelor cu care operează, comunicându-

le doar organelor competente (M.S., D.S.P, CAS, direcţia unităţii sanitare, serviciul financiar 

contabil); 

4. Ține şi întocmeşte la zi evidenţa statistică şi rapoartele statistice lunare şi 

trimestriale/semestriale/anuale; 

5. Îndeplineşte sarcini privind exploatarea documentaţiei statistice, păstrarea corectă a evidenţelor 

primare;  

6. Urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate, comparativ între secţiile din unitatea 

medicală şi informează medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, directorul medical şi 

managerul Spitalului în caz de abateri;  

7. Ține evidenţa datelor statistice pe formularele stabilite de M.S., D.S.P, CAS şi întocmeşte 

rapoartele statistice ale Spitalului Municipal Adjud, verificând exactitatea datelor statistice 

cuprinse în rapoartele secţiilor;  

8. Pune la dispoziţia serviciului financiar-contabilitate datele statistice şi documentaţia necesară 

pentru activitatea curentă şi de cercetare şi asigură prelucrarea datelor statistice; 

 9. Realizează în timp util întocmirea rapoartelor statistice;  

10. Utilizează eficient aparatura şi materialele din dotare;  

11. Participă la diverse forme de pregătire pentru însuşirea unor tehnici moderne şi eficiente 

privind înregistrarea, prelucrarea şi transmiterea datelor statistice;  

12. Respectă secretul profesional, Codul de conduită etică și deontologie profesională și 

Regulamentul Intern;  
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13. Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii;  

14. Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate;  

15. Execută întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale; are un 

comportament respectuos în raporturile de serviciu;  

16. Corectează FOCG invalidate;  

16) Păstreaza secretul de serviciu;  

17. Este responsabilă pentru organizarea bazei de date spitalicești, de verificarea și codificarea 

informațiilor la intrarea și la ieșirea din această bază de date a ocrotirii sănătății;  

19. Pune la dispoziție tuturor compartimentelor și serviciilor toate datele solicitate pe probleme de 

statistică sanitară;  

20. Răspunde de metodologia privind raportarea lunară și regularizarea trimestrială a pacienților 

în vederea finanțării acestor servicii medicale pe caz rezolvat. 

21. Centralizează, verifică și transmite la Centrul de Statistică Sanitară și Documentare Medicală 

București dările de seamă ale SNSPMPDSB. Participă concret la toate anchetele medicale de 

sănătate organizate de Centrul de Statistică Sanitară și Documentare Medicală București pentru 

aflarea opiniei populației privind calitatea și necesarul de asistență medicală, opinia specialiștilor 

privind numărul de personal medico-sanitar; 

22. Pune la dispoziție tuturor compartimentelor și serviciilor toate datele solicitate pe probleme de 

statistică sanitară; 

23. Transmite operativ la DSP Vrancea, CAS Vrancea, Centrul de Statistică Sanitară și 

Documentare Medicală București, Şcoalii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti – SNSPMPDSB datele statistice solicitate. 

24. Raportează lunar la CAS Vrancea spre decontare rapoartele privind serviciile medicale 

spitalicesti, serviciile medicale din ambulatoriu de specialitate – clinice și paraclinice – ce se 

regăsesc în aplicația ExBuget, și răspunde de aceste raportari; 

Art.335. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii din cadrul compartimentului evaluare statistică sunt obligaţi să respecte normele 

igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică în domeniul statistică 

aprobate la nivel național și la nivelul Spitalului. 

(3) Orice prejudiciu cauzat Spitalului de personalul din compartimentul evaluare statistică atrage 

răspunderea angajaților, conform Codului Muncii. 

(4) Restul personalului încadrat în cadrul compartimentului evaluare statistică va respecta sarcinile 

și atribuțiile generale stabilite pentru fiecare categorie profesională în parte conform prezentului 

Regulament de Organizare și Funcționare, completate cu fișa postului. 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

361 
 

CAPITOLUL VIII - Cabinetul Planificare Familială 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.336. Prevederi generale. 

(1) Cabinetul de Planificare Familială este unitate ambulatorie în structura Spitalului Municipal 

Adjud care are drept scop realizarea unei reproduceri optime şi scăderii numărului de complicaţii 

provocate de sarcină cu risc crescut sau de avortul provocat. 

(2) Cabinetul trebuie să asigure o mare accesibilitate a populaţiei la informaţie, educaţie, consiliere 

pe probleme de sănătate a reproducerii umane şi planificare familială efectuate mai ales individual, 

în cuplu şi grupuri mici. 

(3) Personalul acestui cabinet va sprijini acţiunile de educaţie pentru sănătate din unităţile de 

învăţământ, ale mass-media, ale reţelei medicale primare, ale altor grupuri de interese, întreg 

personalul utilizând calculatorul, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

(4) Datele individuale ale pacienţilor şi cuplurilor aflate în evidenţa cabinetului se vor consemna 

pe fişe tip, ce corespund cerinţelor de prelucrare automată a datelor şi se vor raporta conform 

metodologiei. 

Art.337. Scopul Cabinetului de Planificare Familială. 

Cabinetul de Planificare Familială are drept scop realizarea unei reproduceri optime şi a scăderii 

numărului de complicaţii provocate de sarcină cu risc crescut sau de avortul provocat. 

Secțiunea a II – a Atribuțiile Cabinetului de Planificare Familială 

Art.338. Atribuțiile / sarcinile și activitățile Cabinetului. 

(1) Cabinetul de Planificare Familială are urmatoarele sarcini și atribuții: 

a) stabilirea diagnosticului clinic şi, pe cât posibil, de laborator al sarcinii şi îndrumarea 

pacientei (după obţinerea individuală şi ţinând cont de indicaţiile medicale şi medico-sociale) 

pentru dispensarizarea specifică prin consultaţie prenatală sau pentru întreruperea cursului sarcinii; 

b) stabilirea diagnosticului clinic şi de laborator (în limitele competenţelor şi dotării cu 

echipament) a pacienţilor cu patologie genitală şi a cuplurilor cu probleme: sterilitate, infertilitate, 

boli cu transmitere sexuală de cuplu);  

c) efectuează consultaţia contraceptivă - în raport cu competenţa, în planificare familială, a 

personalului; 

d) supravegherea pacienților în funcție de metoda contraceptivă utilizată; 

e) acordă consultații contraceptive în colaborare cu medicii specialiști de obstetrică - 

ginecologie; 

f) activități profilactice diagnostice și terapeutice ce se referă la boli cu transmitere sexuală, 

cancer genito - mamar; 
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g) crează o percepție semnificativă și corectă în rândul populației asupra sănătății 

reproductive, ameliorarea acceptabilității contracepției, prevenirea sarcinii nedorite; 

h) cazurile diagnosticate sau suspecte se îndrumă spre eșaloanele superioare de asistență 

medicală; 

Secțiunea a III – a Atribuțiile personalului 

Subsecțiunea 1. Medicul din Cabinetul Planificare Familială 

Art.339. Activitatea și atribuțiile medicului. 

(1) Medicul din Cabinet Planificare Familială are următoarele atribuţii: 

1. stabilirea diagnosticului clinic şi, pe cât posibil, de laborator al sarcinii şi îndrumarea 

pacientei (după opţiunea individuală şi ţinând cont de indicaţiile medicale şi medico-sociale) 

pentru dispensarizarea specifică prin consultaţie prenatală sau pentru întreruperea cursului sarcinii;  

2. stabilirea diagnosticului clinic şi de laborator (în limitele competenţelor şi dotării cu 

echipament) a pacienţiilor cu patologie genitală şi a cuplurilor cu probleme: sterilitate şi 

infertilitate, boli cu transmitere sexuală de cuplu); 

 3. acordă consultaţia contraceptivă – prescrie şi aplică contracepţia hormonală, locală sau 

metodele naturale în raport cu competenţa în planificare familială a personalului (ca şi la centrele 

de referinţă); 

 4. asigură o mare accesibilitate a populaţiei la informaţie, educaţie, sfat în probleme de 

sănătate a reproducerii umane şi planificare familială – efectuate mai ales ca sfat individual, de 

cuplu şi de grupuri mici; 

 5. utilizează calculatorul în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;  

6. spijină acţiunile de educaţie pentru sănătate din unităţile de învăţămînt, ale mass-media, ale 

reţelei medicale primare, ale altor grupuri de interese; 

 7. datele individuale ale pacienţilor şi cuplurilor aflate în evidenţa cabinetului se vor 

consemna pe fişe tip ce corespund cerinţelor de prelucrare automată a datelor şi se vor raporta 

conform metodologiei; 

8. trimite spre rezolvare cazurile cu complexitate deosebită la eşaloanele specializate;  

9. participă la manifestări ştiinţifice , consultă îndrumările metodologice şi literatura de 

specialitate în vederea asigurării unui înalt nivel de cunoştiinţe în domeniu;  

10. supraveghează pacientele în funcţie de metoda contraceptivă utilizată; 

11. monitorizează achiziţia medicamentelor necesare desfăşurării programului de sănătate; 

12. respectă confidenţialitatea actelor medicale privind datele de identificare şi serviciile 

furnizate pacienţilor;  
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13. respectă dreptul pacientului la liberă alegere a medicului (furnizor de servicii medicale) în 

situaţii de trimitere la consultaţii şi informează pacientul cu privire la investigaţii şi tratament 

medical, păstrând secretul profesional al actului medical;  

14. completează şi eliberează certificatul prenupţial în vederea căsătoriei şi consiliază 

premarital cuplul;  

15. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate , posturi 

pe care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu;  

16. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012;  

17. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/2016, privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

unitățile sanitare;  

18. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare;  

19. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

20. respectă normele de protecția muncii și normele P.S.I. 

(2) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii : 

a) participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

(SMC); 

b) îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

c) identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

d) cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

(3) Pe toată durata contractului de muncă și după încetarea acestuia medicul din cadrul Cabinetului 

Planificare Familială nu va furniza date și informații de care a luat cunoștință în timpul executării 

contractului nici unei persoane fizice sau juridice, date care pot genera neânțelegeri, interpretări 

nefavorabile și pot produce prejudicii de imagine sau de altă natură. Orice declarație despre datele 

pacientului sau despre spital, făcută după încetarea raporturilor de muncă prin : demisie, transfer, 

desfacerea contractului de muncă, atrage răspunderea juridică. 

Subsecțiunea 2. Asistentul din Cabinetul Planificare Familială 

Art.340. Activitatea și atribuțile asistentului. 

(1) Asistentul din Cabinet Planificare Familială are următoarele atribuţii: 

1. ţine evidenţa cazurilor consultate în cabinet;  
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2. supraveghează pacientele în funcţie de metoda utilizată;  

3. solicită actele de identificare ale pacienţilor;  

4. poate completa acte medicale la indicaţia şi sub supravegherea medicului care va semna şi 

parafa; 

 5. respectă confidenţialitatea actelor medicale privind datele de identificare şi serviciile 

medicale ale pacienţilor;  

6. asigură prelucrarea informatică a datelor implicate de activitatea medicală a cabinetului;  

7. monitorizează achiziţia medicamentelor necesare desfăşurării programului de sănătate;  

8. sprijină acţiuni de educaţie pentru sănătate ce se adresează pacientelor, cuplurilor sau altor 

grupuri de interese; 

 9. respectă drepturile pacientului;  

10. se preocupă de actualizarea cunoştiinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;  

11. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate , 

posturi pe care deţine pregătire şi experienţă profesională în domeniu;  

12. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012;  

13. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/2016, privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în 

unitățile sanitare;   

14. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare; 

 15. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

(2) Responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii:  

a) participă la proiectarea, realizarea și dezvoltarea sistemului de management al calității 

(SMC);  

b) îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

c) identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

d) cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate. 

(3) Pe toată durata contractului de muncă și după încetarea acestuia asistentul din cadrul 

Cabinetului Planificare Familială nu va furniza date și informații de care a luat cunoștință în timpul 
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executării contractului nici unei persoane fizice sau juridice, date care pot genera neânțelegeri, 

interpretări nefavorabile și pot produce prejudicii de imagine sau de altă natură. Orice declarație 

despre datele pacientului sau despre spital, făcută după încetarea raporturilor de muncă prin : 

demisie, transfer, desfacerea contractului de muncă, atrage răspunderea juridică. 

Art.341. Completarea prezentului capitol. 

(1) Tot personalul din cadrul Cabinetului Planificare Familială este obligat să respecte prevederile 

prezentului capitol, precum și normele igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) În cabinet se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în vigoare, 

periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. Birotica pusă 

la dispoziție este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale conținute în aceste 

formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

(3) Toți salariații cabinetului respectă Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal 

și prevederile din Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern. 

(4) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei din Cabinetul Planificare Familială sunt cele prevăzute la 

art. 185-187, din prezentul Regulament. 

(5) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/compartimentului/cabinetelor, precum și cu prevederile Programelor Naționale de 

Sănătate. 

CAPITOLUL IX - Cabinet Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.342. Prevederi generale. 

(1) Este organizat în structura unității sanitare, în baza Legii nr. 95/2006 – republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.S nr. 39/2008, privind reorganizarea 

ambulatoriului de specialitate al Spitalului ca structură de sine stătătoare. 

(2) Responsabilitățile acestui cabinet derivă din reglementările legale cu privire la derularea 

programului național de diabet, nutriție și metabolice. 

(3) În cadrul acestui cabinet se efectuează consulturi de specialitate a bolnavilor de diabet, 

respectiv înregistrarea cazurilor noi. 

(4) Finanțarea acestui cabinet se realizează de către Casa de Asigurari de Sănătate, pe baza 

raportărilor lunare a serviciilor realizate, cuantificate în puncte, iar medicamentele sunt asigurate 

pacienţilor prin programul național de diabet, nutriție și boli metaboice de la Ministerul Sănătății 

și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin farmaciile cu circuit deschis. 

(5) Cabinetul este condus de către un coordonator, medic de profesie în specialitatea diabet, nutriție 

și boli metabolice, ale cărui responsabilități sunt prevazute de reglementările în vigoare cu privire 

la derularea programelor de sănătate. 
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Secțiunea a II – a Atribuțiile Cabinetului Diabet, boli nutriție și metabolice 

Art.343. Atribuții. 

(1) Cabinetul de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice are în principal următoarele atribuții: 

1. asigură asistența medicală de specialitate a bolnavilor din ambulatoriu și îndrumarea 

bolnavilor către compartimentul cu paturi în cazurile când este necesară internarea;  

2. programarea judicioasă a bolnavilor la cabinet pentru evitarea aglomerației și amânărilor în 

vederea efectuării examenelor de specialitate și a investigațiilor de laborator;  

3. organizarea depistării active și prevenirea îmbolnăvirilor;  

4. dispensarizarea unor categorii de bolnavi și a unor persoane sănătoase expuse riscului de 

îmbolnăvire;  

5. informarea permanentă a bolnavilor privind problemele medico-sanitare importante din 

teritoriu precum și asupra drepturilor și îndatoririlor pe care le au pentru cunoașterea și păstrarea 

propriei sănătăți;  

6. efectuarea activitatii de educatie sanitară a populatiei;  

7. executarea măsurilor specifice de prevenire și combatere a bolilor cronice și degenerative; 

8. stabilirea incapacității temporare de muncă;  

9. organizarea și asigurarea recuperării capacității de muncă pentru adulți și copii; 

Art.344. Completarea prezentului capitol. 

(1) Tot personalul din cadrul Cabinetului Diabet, boli nutriție și metabolice este obligat să respecte 

prevederile prezentului capitol, precum și normele igienico-sanitare în vederea prevenirii 

infecţiilor interioare. 

(2) În cabinet se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în vigoare, 

periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. Birotica pusă 

la dispoziție este folosită numai în interiorul Spitalului. Evidențele medicale conținute în aceste 

formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

(3) Toți salariații Cabinetului respectă Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal 

și prevederile din Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern. 

(4) Atribuțiile infirmierei, îngrijitoarei, din Cabinetul Diabet, boli nutriție și metabolice sunt cele 

prevăzute la art. 185-187, din prezentul Regulament. 

(5) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției/compartimentului/cabinetelor, precum și cu prevederile Programelor Naționale de 

Sănătate. 
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CAPITOLUL X - Dispensar T.B.C 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.345. Prevederi generale. 

(1) Dispensarul T.B.C din cadrul Spitalului Municipal Adjud, are punctul de lucru pe strada Ion 

Roată nr. 1, aflat în subordonarea Directorului medical, este unitatea care derulează şi supervizează 

activitatea de prevenire şi combatere a tuberculozei pentru zona judeţului Vrancea, în conformitate 

cu prevederile Programului Naţional de Control al Tuberculozei asigurând asistenţa medicală 

ambulatorie pacienţilor cu patologie TBC. 

(2) Spitalul Municipal Adjud, în derularea activităţii de bază, desfăşoară şi activităţi specifice 

Programelor Naţionale de Sănătate, prevăzute de legislaţia naţională privind aprobarea şi 

desfăşurarea acestor programe. 

(3) În derularea acestor programe unitatea sanitară are obligaţii alături de medicul coordonator, 

printre care: 

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite potrivit destinaţiei aprobate;  

b) dispune măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor programului;  

c) răspunde de organizarea, monitorizarea şi buna desfăşurare a activităţilor medicale din 

cadrul programelor și subprogramelor de sănătate;  

d) răspunde de raportarea corectă şi la timp a datelor către D.S.P. Vrancea;  

e) răspunde de modul de organizare a contabilităţii, a evidenţelor tehnico-operative, de 

utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

precum şi de exactitatea şi realitatea datelor raportate la D.S.P. Vrancea;  

f) răspunde de gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti şi de organizarea 

evidenţelor contabile a cheltuielilor pentru fiecare program/subprogram şi pe paragrafele şi 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie;  

g) alte atribuţii şi responsabilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă. 

(4) Medicii coordonatori de programe/subprograme naționale de sănătate sunt numiţi prin 

"Decizie" de către Managerul unităţii, pentru fiecare program sau subprogram, inclusiv înlocuitorii 

acestora. Aceştia răspund pentru neexecutarea întocmai şi la timp a responsabiltăţilor pe care le au 

în derularea programelor naţionale de sănătate. 

(5) Dispensarul TBC este condus de un medic coordonator și are drept scop de activitate prevenirea 

și combaterea bolilor respiratorii tuberculoase şi/sau netuberculoase cu risc de cronicizare. 

Secțiunea a II – a Atribuţiile Dispensarului T.B.C. 

Art.346. Activitatea și atribuțiile generale. 

(1) Principalele atribuții ale Dispensarului T.B.C. sunt : 
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a. asigurarea asistenţei medicale de monospecialitate precum şi tratamentul bolnavilor T.B.C. 

adulţi şi/sau copii;  

b. asigurarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale de urgenţă atunci când situaţia o 

impune;  

c. programarea bolnavilor la controalele periodice conform recomandărilor din Programul 

Naţional de Control a Tuberculozei;  

d. aplicarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a tuberculozei şi a altor boli cronice 

respiratorii care sunt încadrate în sindroamele post tuberculoase;  

e. organizarea depistării active, prevenirii şi combaterii tuberculozei pulmonare;  

f. studierea morbidităţii şi mortalităţii din teritoriul aferent prin tuberculoză, precum şi 

efectuarea de studii cu caracter epidemiologic;  

g. dispensarizarea pacienţilor T.B.C., precum şi a unor persoane sănătoase supuse riscului 

crescut de îmbolnăvire;  

h. îndrumarea medicilor de familie din dispensarele medicale arondate în acordarea asistenţei 

medicale a populaţiei în profilul T.B.C.;  

i. deplasarea periodică a medicilor de specialitate la dispensarele de medicină generală şi 

familie arondate Dispensarului T.B.C.;  

j. informarea permanentă a bolnavilor privind problemele medico - sanitare asupra drepturilor 

şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaştere şi păstrarea propriei sănătăţi, potrivit prevederilor 

legale;  

k. instituirea înregistrărilor în evidenţa activă a tuturor cazurilor de tuberculoza de pe teritoriul 

judeţului Vrancea și zonei arondate municipiului Adjud;  

l. recoltarea de spute în camera specială, pentru toţi pacienţii în curs de tratament 

antituberculos;  

m. depistarea precoce a tuberculozei în rândul populaţiei arondate;  

n. la suspiciunea majoră de tuberculoză pulmonară activ-evolutivă, luarea de măsuri imediate 

de trimitere a bolnavului spre internare în spital cu profil Pneumoftiziologie sau în sanatorii T.B.C.; 

o. organizarea de acţiuni de supreveghere şi aplicare de măsuri specifice în focarele T.B.C. , 

cazuri noi, readmise, eşecuri, etc. respectiv efectuarea, cu personal calificat, de anchete 

epidemiologice cu controlul contacţilor intrafamiliali şi de la locul de muncă;  

p. instituirea tratamentelor antituberculoase profilactice sau curative (DOTS);  

q. asigură preluarea bolnavilor cu T.B.C. externaţi din spitale, sanatorii şi continuarea 

tratamentului antituberculos în faza sa ambulatorie; 

 r. asigură evaluarea bolnavilor de tuberculoză în curs de tratament conform Programului 

Naţional de Control al Tuberculozei;  
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t. organizează comunicarea cu reţeaua de medicina primară şi colaborează cu aceasta în 

administrarea ambulatorie a tratamentului antituberculos, precum şi în dispensarizarea activă a 

bolnavilor T.B.C. în curs de tratament;  

s. asigură organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii de depistare a tuberculozei prin 

instituirea de activităţi specifice de tip SCREENING. 

Secțiunea a III – a Atribuţiile personalului în cadrul Dispensarului T.B.C. 

Subsecțiunea 1. Medicul primar/specialist din Dispensarul T.B.C. 

Art.347. Activitatea și atribuțiile medicului coordonator al Dispensarului. 

(1) Principalele atribuţii ale medicului din cadrul dispensarului T.B.C. sunt următoarele: 

1. Organizează și răspunde de intreaga activitate a Dispensarului de pneumoftiziologie 

teritorial; 

2. Răspunde de implementarea măsurilor PNPSCT în teritoriul arondat DPF; 

3. Asigură examinarea suspecților/contacților de TB care se prezintă la dispensarul de 

pmeumoftiziologie din proprie inițiativă, trimiși de medicii de familie sau alte eșaloane medicale, 

comunicând ulterior acestora rezultatul; 

4. Asigură administrarea sub directă observare a tratamentului antituberculos recomandat 

bolnavilor cu TB; 

5. Răspunde de inregistrarea corectă a bolnavilor în registrul TB; 

6. Cunoaște răspândirea infecției, grupele cu risc epidemiologic în rândul populației, 

indicatorii epidemiologici și dinamica teritorială  a endemiei; 

7. Efectuează consultații medicale/investigații de specialitate pentru suspecți/simptomatici 

TB; 

8. Efectuează consultații medicale/investigații de specialitate la solicitarea medicului de 

medicina muncii pentru angajare și controlul medical periodic, comunicând ulterior acestora 

rezultatul; 

9. Efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie din teritoriul arondat; 

10. Supervizează indeplinirea atribuțiilor ce revin medicului de familie conform PNPSCT; 

11. Efectuează comenzile lunare de medicamente pe care le supune spre avizare 

coordonatorului judțean al PNPSCT; 

12. Monitorizează și evaluează activitățile PNPSCT din teritoriu; 

13. Colectează, prelucrează și raportează datele cuprinse în sistemul informațional al 

PNPSCT; 

14. Stabilește incapacitatea temporară de muncă și emite certificatul medical potrivit 

reglementarilor în vigoare; 
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15. Urmărește și asigură folosirea și întreținerea corectă a mijloacelor din dotare; 

16. Colaborează cu alte instituții din teritoriu, care au responsabilități în realizarea 

Programului (direcția spitalului, DSPJ, CJAS, autorităților locale, ONG-uri cu activitate în 

domeniu). 

17. Participă la acțiunile de informare și instruire organizate în cadrul județului de către               

Unitatea Județeana de Evaluare și Coordonare a PNPSCT; 

18. Respectă normele de protecţia muncii;  

19. Respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

20. Face propuneri de achiziţii de medicaţie specifică şi materiale sanitare; 

21. Răspunde de organizarea, monitorizarea şi buna desfăşurare a activităţilor medicale din 

cadrul subprogramului de sănătate PN1.3. şi de raportarea la timp a datelor către instituţiile 

abilitate;    

22. Asigură verificarea şi asumarea activităţilor specifice prestate în teritoriul arondat, cu 

prelucrarea statistică a acestor date, verificarea lor în teren, transmiterea lor către reţelele de rang 

superior; 

23. Răspunde de veridicitatea şi confidenţialitatea datelor transmise conform legislaţiei în 

vigoare cu aplicarea tuturor penalităţilor prevazute;   

24. Evaluează impactul tuberculozei asupra stării de sănătate a populaţiei cuprinsă în 

subprogramul de sănătate; 

25. Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a calităţii actului medical; 

26. Asigură un nivel profesional adecvat al personalului medico-sanitar propriu aflat în 

subordine şi al instruirii personalului medico - sanitar aflat pentru stagii practice; 

27. Răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor 

naţionale de sănătate, potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea; 

28. Răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale 

de sănătate, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific 

concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile şi serviciile acordate, cantitatea şi 

valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor; 

29. Dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, în vederea 

asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta; 

30. Răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical 

către cei abilitaţi; 

31. Se asigură că serviciile medicale furnizate se încadrează din punct de vedere al calităţii 

în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condiţiile legii; 

32. Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 
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conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012; 

33. Utilizează computerul în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

34. Răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor şi 

la modul de acordare a tratamentului, în cadrul programelor naţionale de sănătate; 

35. Respectă confidenţialitatea actelor medicale privind datele de identificare şi serviciile 

furnizate pacienţilor; 

36. Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S. nr. 1101/2016; 

37. Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor 

specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în 

vigoare; 

38. Respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

39. Respectă dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale; 

(2) Responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii: 

a) respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate;  

b) respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calităţii;  

c) respectă procedurile operaţionale ale SMC;  

d) respectă procedurile caracteristice ale SMC conform fişelor de proces documentate pentru 

fiecare direcţie/ serviciu / birou / compartiment în parte; 

e) alocă cel puţin o oră pe săptămână pentru participare la activităţi de îmbunătăţire a 

serviciilor medicale. 

Subsecțiunea 2. Atribuțiile asistentul medical coordonator din cadrul dispensarului T.B.C. 

(Specifice asistentului radiologie) 

Art.348. Activitatea și atribuțiile asistentului medical în cadrul Dispensarului. 

(1) Principalele sarcini și atribuții ale asistentului coordonator din cadrul Dispensarului T.B.C. 

sunt (specifice asistentului radiologie) următoarele: 

1) Îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii  profesionale; 

2) Stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul 

medical şi auxiliar, cu excepţia medicilor şi a personalului subordonat direct medicului-şef; 

3) Coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

4) Asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine; 

5) Informează medicul-şef despre toate disfuncţionalităţile şi problemele potenţiale sau survenite 
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în activitatea Dispensarului şi propune soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor; 

6) Instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a normelor de 

protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 

7) Supraveghează respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

Regulamentului de funcţionare de către personalul aflat în subordine; 

8) Respectă şi asigură luarea la cunoștință a deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul-şef 

sau locţiitorul acestuia de către personalul aflat în subordine; 

9) Supraveghează asigurarea şi respectarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului 

profesional şi a unui comportament etic faţă de bolnav; 

10) Respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor Legii nr.46/2003, 

a prevederilor Regulamentului Intern, prezentului Regulament și  altor prevederi legale în vigoare;    

11) Participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine; 

12) Evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului 

din departament;                                                                                                

13) Organizează împreună cu medicul coordonator testări profesionale periodice şi acordă 

calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii şi, după caz, a rezultatelor obţinute la testare; 

14)  Participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs şi 

interviu; 

15) Supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou-încadrat în vederea 

respectării sarcinilor din fişa postului şi a regulamentului de funcţionare; 

16) Controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru 

categoriile de personal din subordine şi le comunică medicului-şef;    

17) Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate. Se preocupă de actualizarea 

cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicală continuă; 

18) Participă şi / sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniu medical şi al îngrijirilor pentru 

sănătate; 

19)  Se preocupă de creșterea nivelului de pregatire profesională a personalului din subordine prin 

organizarea de intâlniri pe teme de actualitate, cel puțin o dată pe lună cu fiecare categorie 

profesională;     

20) Organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine cu privier la respectarea 

normelor de protecţie a muncii, întocmind în acest sens proces-verbal de luare la cunoștință;                                                                                                                     

21) Controlează și evaluează periodic calitatea activității personalului din subordine și elaborează 

programe și propuneri de îmbunătățire a acesteia; 

22) Colaborează cu medicul șef de Dispensar pt. elaborarea deciziilor strategice și a acțiunilor 

strategice privind activitatea integrală a Dispensarului; 
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23) Rezolvă conflictele, competiția neloială și confuzia la personalul din subordine; 

24) Asigură utilizarea eficientă și în bune condiții a instrumentarului, echipamentelor; 

25) Coordonează organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul; 

26) Participă la şedinţe periodice cu medicul-şef;                      

27) Verifică zilnic prezența la locul de muncă, săptămânal verifică completarea condicii de 

prezență;  

28) Aduce la cunoștința medicului șef, absența temporară a personalului, în vederea suplinirii 

acestuia potrivit reglementărilor în vigoare și procedurilor Spitalului Municipal Adjud;                                                                                                                                                                                                                                                       

29) Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare 

sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

30) Controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul 

personalului din subordine; Verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale; 

31)  Asigură stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum 

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

funcție de stocurile existente în farmacia și magazia Spitalului;  

32) Asistentul/a șef/ă verifică și solicită completarea materialelor de recoltare (eprubete, ace,vată, 

alcool, etc.); zilnic pune la dispoziția personalului materialele solicitate pentru recoltările curente; 

33)  Controlează modul în care medicamentele, materialele şi soluţiile sunt preluate de la farmacie, 

păstrate, distribuite şi administrate, precum şi corectitudinea decontărilor; 

34) Controlează medicamentele de la “aparat” şi asigură justificarea la zi şi completarea acestora; 

35) Răspunde de aprovizionarea dispensarului cu instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare 

necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate; 

36) Asigură utilizarea eficientă și în bune condiții a instrumentarului, echipamentelor, mobilierului 

și a instrumentarului moale existent în dotarea dispensarului; 

37) Supravegheaza respectarea normelor de securitate privind folosirea şi descărcarea 

medicamentelor, stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special; 

38) Răspunde de bunurile aflate în gestiune; 

39) Se va ocupa de existența, verificarea completării, păstrarea și predarea documentelor solicitate 

la termenele convenite de conducerea Spitalului; 

40) Supraveghează colectarea materialelor, instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi asigură  

depozitarea, transportul, în condiţii de siguranţa conform codului de procedura, în vederea 

distrugerii, conform Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind colectarea, depozitarea şi transportul 

deşeurilor biologice; 

41) Supraveghează curăţarea mecanică şi dezinfecţia ciclică a Dispensarului; 
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42) Supraveghează personalul din subordine să poarte echipamentul de protecţie prevăzut de 

Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; verifică zilnic existența și utilizarea echipamentului de protecție; 

lunar/trimestrial solicită conducerii Spitalulu completarea echipamentului conform consumului și 

planificării;  

43) Supraveghează efectuarea controlului medical periodic conform normelor în vigoare, 

respectarea Normelor Generale de Protecţia Muncii, P.S.I., Securitate şi Sănătate în Muncă, RI, 

ROF și respectarea graficului de lucru; 

44) Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa asistentului șef/coordonator pe spital sau a 

coordonatorului serviciului tehnic, orice neregulă, defecţiune, anomalie sau altă situaţie de natura 

de a constitui un pericol şi orice încălcare a normelor de protecţia muncii şi de prevenire a 

incendiilor, constatate în timpul activităţii; 

45) Respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie profesională şi cunoaşte Legea 

privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă; 

46) Anunţă cazurile de indisciplină a pacienților în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

47) Colaboreaza cu asistentul social pentru respectarea legii privind cazurile sociale adulte şi a 

copiilor aflaţi în dificultate;  

48) Propune medicului șef și conducerii Spitalului sancționarea personalului din subordine în cazul 

abaterilor disciplinare sau de orice altă natură; 

49) În calitate de membru al Comisiei de coordonare a procesului de evaluare în vederea obținerii 

reacreditarii/ciclul II a Spitalului Municipal Adjud îndeplinește responsabilitățile care-i revin din 

regulamentul de organizare și funcționare al respectivei comisii – respectiv cele prevăzute la 

art.80-81 din prezentul Regulament. În acest sens, are dreptul și obligația de a participa, la cursuri, 

forumuri, conferințe sau alte forme de pregătire profesională organizate sub egida A.N.M.C.S.M., 

care au ca subiect managementul calităţii serviciilor de sănătate, în condițiile existenț ei fondurilor  

financiare dedicate acestui scop; 

50) Asigură pregătirea pacientului : 

a) psihică – informează pacientul asupra investigației radiologice, asupra riscului de 

iradiere și al beneficiului efectuarii examenului radiologic ; 

b) fizică – poziționare specifică tipului de investigație. 

51) Efectuează procedurile radiologice numai la indicația medicului și respectă normele de 

securitate radiologică în practicile radiologice emise de CNCAN; 

52) Verifică starea de funcționare a aparatelor din serviciul de radiologie, sistemul de conectare al 

acestora, starea casetelorradiologice, spălarea mașini de developare a filmelor radiologice, 

pregătirea substanțelor de developare și verifică modul de colectare a soluțiilor de developare 

reziduale conform normelor de Protecție a Mediului; 

53) Efectuează examene radiologice (radiografii) conform prescripției medicului, (alege filmul, 
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delimitează fascicolul de raze folosit, execută radiografia) și developează filmul radiologic; 

54) Semnalează medicului radiolog orice schimbare în evoluția pacienților în timpul staționării în 

laboratorul radiologic; 

55) Acordă primul ajutor în caz de urgență; 

56) Pregătește soluțiile necesare fiecărei etape al procesului de developare a filmelor (soluții de 

developare, fixare, etc); 

57) Asigură colectarea și depozitarea, în condiiții de securitate, a materialelor și instrumentarului 

de unica folosință, în vederea distrugerii, conform normelor de Protecție a Mediului, 

58) Poartă echipament de protecție, care va fi schimbat ori de câte ori necesitatea o impune 

păstrând astfel igiena si aspectul îngrijit; 

59) Va efectua controlul periodic impus de lege și va purta în permanență dozimetrul având grijă 

să solicite controlul acestuia conform normelor de protecție și securitate radiologică; 

60) Completează documente specifice; 

61) Asigura curățarea periodică a casetelor și a mașinii de developat; 

62) Răspunde de calitatea actului medical și de eficiența acestuia; 

63) Respectă secretul profesional, normele de etică și deontologie; 

64) Respectă normele de asepsie și antisepsie și cele de igiena radiațiilor; 

65) Semnalează medicului radiolog orice neregula apărută la aparatura care o manevrează; 

66) Asigură respectarea circuitelor specifice. 

(2) Respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S. nr. 1101/2016. 

(3) Responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii: 

a) respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calităţii;  

b) respectă procedurile operaţionale ale SMC;  

c) respectă procedurile caracteristice ale SMC conform fişelor de proces documentate pentru 

fiecare direcţie/ serviciu / birou / compartiment în parte; 

d) alocă cel puţin o oră pe săptămână pentru participare la activităţi de îmbunătăţire a serviciilor 

medicale. 

Subsecțiunea 3. Asistentul medical- Dispensar T.B.C. 

Art.349. Sarcini și atribuții. 

(1) Principalele atribuţii ale asistentului medical din cadrul Dispensarului T.B.C. sunt următoarele:  

1. participă conform competenţelor la consultaţii şi tratamente; 
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2. păstrează şi răspunde de documentele bolnavilor;  

3. administrează tratamentul sub directa observaţie a medicului, cu consemnarea fiecărei doze; 

4. semnalează medicului neprezentarea bolnavilor la tratament;  

5. semnalează şi raportează medicului orice reacţie adversă la tratament;  

6. instruieşte bolnavul şi supraveghează recoltarea probelor de spută;  

7. urmăreşte controlul contacţilor;  

8. participă la acţiuni de educaţie sanitară;  

9. efectuează vaccinarea BCG;  

10. desfăşoară activitate cu precădere în focarul de tuberculoză;  

11. participă la efectuarea anchetei epidemiologice;  

12. ţine evidenţa focarelor de tuberculoză;  

13. se deplasează imediat la domiciliul bolnavilor care au lipsit de la tratament, ducându-le 

priza de medicamente omisă; în cazul în care nu îl gaseşte întocmeşte note informative şi solicită 

sprijinul autorităţilor, respectiv al poliţiei, pentru prezentarea bolnavilor la tratament; 

14. colaborează cu medicul de familie;  

15. respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012;  

16. utilizează computerul în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  

17. la solicitare, execută şi alte sarcini de serviciu în limita competenţelor sale profesionale;  

18. respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S. nr.1101/2016;  

19. respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare;  

20. respectă dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicale; 

(2) Alte atribuții ale asistentului medical: 

1. Ajută medicul pneumolog la solicitarea acestuia, în activitatea sa, participând la consultație și 

efectuează manevrele premergătoare acesteia: înregistrarea, cântărirea, termometrizarea; 

2. La solicitarea medicului și sub stricta supraveghere a acestuia completează evidențele primare, 

răspunzând pentru corectitudinea înscrisurilor; 

3. Asigură triajul urgențelor; 

4. Păstrează ordinea la prezentarea pacienților; 

5. Păstrează și răspunde de documentele bolnavilor și le prezintă medicului; 

6. Are obligția ca, în colaborare cu celelante cadre medii, să asigure prezentarea corectă a 

bolnavilor la tratamente și controale; 
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7. Urmărește controlul și dispensarizarea contacților înscriși în fișă; 

8. Înmânează  bolnavilor invitația pentru prezentarea contacților la control; 

9. Predă  zilnic la fișier plicurile cu documentele bolnavilor care au fost consultați la cabinetul 

medical; 

10. Furnizează  îndrumările necesare tuturor persoanelor prezentate la Dispensarul T.B.C., pentru 

a le înlesni corecta înțelegere a problemelor de sănătate cu care se confruntă și inportanța respectări  

indicațiilor terapeutice; 

11. Participă la acțiunile de educație pentru sănătate inițiate la nivelul dispensarului T.B.C. sau în 

focarele de tuberculoză; 

12. Ține evideța bolnavilor cronici, multidrogrezistenți, abandonuri, eșecuri, pierduți din teritoriul 

desemnat; 

13. Asigură corectitudinea raportarilor activităților cabinetului medical la termen; 

14. Completează rezultatele în fișa bolnavului; 

15. Are obligația să respecte procedurile de lucru conform Programului Național de Control al 

Tuberculozei ; 

16. Urmărește controlul și dispensarizarea contacților înscriși în fișă; 

17. Are obligația de a aplica toate măsurile privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, 

în conformitate cu atribuțiile specifice stipulate în Ordinul M.S. nr. 1101/2016, respectiv: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienților în vederea controlului infecțiilor; 

b) menține igiena conform politicilor Spitalului și practicilor de îngrijire adecvate; 

c) monitorizează technicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini și utilizarea izolări; 

d) limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalului Spitalului, 

alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru investigare. 

19. Are obligația de a respecta  precauțiunile universale; 

20. Are obligația de a aplica corect  procedurile de gestiune a deșeurilor rezultate din activitățile 

medicale; 

21. Are obligația de a aplica procedurile specifice de decontaminare a instrumentarului utilizat în 

conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 961/2016 (decontaminarea măștilor și a filtrelor 

aparatului de nebulizare); 

22. Are obligația de a participa la toate sesiunile de instruire organizate la nivelul instituției; 

23. Execută orice alte sarcini trasate de șeful ierarhic, în limitele legale; 

24. Păstrează cu strictețe confidențilalitatea actului medical sau a datelor cu caracter personal la 

care are acces în coformitate cu Legea drepturilor pacientului, nr. 46/2003 și a prevederilor 

prezentului Regulament; 

25. Are obligția să poarte  zilnic, în timpul serviciulu, echipament de protecție complet; 

26. Răspunde de utilizarea judicioasă a resurselor pe care le are la dispoziție: aparatura, materiale 

mobile , echipamente din dotare; 

27. Utilizează timpul de muncă exclusiv pentru rezolvarea problemelor și atribuțiilor de serviciu 

28. Efectueză  spirometrie; 

29. Introduce datele pacienților în programul  Hipocrate; 

30. Răspunde material , civil  sau  penal , după caz, pentru neândeplinirea corespunzătoare sau 

îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu; 
31. Respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice  declarație publică cu referire la locul de muncă este interzisă; 

32. Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern al Spitalului   

Municipal  Adjud, din structura căruia face parte și Dispensarul T.B.C.; 
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Subsecțiunea 4. Îngrijitor / Infirmieră 

Art.350. Atribuții și sarcini de serviciu. 

(1) Principalele atribuții și sarcini de serviciu ale îngrijitorului sunt : 

     1. Planifică activitatea proprie, identificând eficient ordinea stabilită prin norme interne şi 

conform indicațiilor primite în vederea optimizării timpului de îndeplinire a acesteia;  

     2. Stabilește corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluentă ;  

     3. Activitațile şi resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru încadrarea 

în termenele finale ;  

     4. Efectuează curățenia în spațiile repartizate ( bai, coridoare, cabinete de consultații, oficii, 

etc.) prin aplicarea procedurilor de lucru şi respectarea protocoalelor de curățenie;  

     5. Curăță şi dezinfectează  zilnic ori de cate ori este nevoie băile, WC-urile cu materiale şi 

ustensile folosite numai în aceste locuri;  

     6. Răspunde de curățenia şi dezinfecția sectorului repartizat respectând Ordinul M.S. nr. 

961/2016;  

     7. Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și 

private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de 

curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul 

de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie 

tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare; 

     8. Răspunde de utilizarea şi păstrarea în bune condiții a ustensilelor de curățenie (perii, lavete, 

etc.) ce le are personal în grijă, precum şi a celor care se folosesc în comun şi le depozitează în 

condiții de siguranță ; 

     9.Urmărește realizarea igienizării generale şi a curățeniei în spațiile de lucru, folosind 

ustensilele potrivite şi substanțe adecvate locului de dezinfectat şi scopului urmărit; 

   10. Respectă circuitele funcționale în cadrul Spitalului (personal sanitar /bolnavi /aparținători / 

materiale sanitare /deșeuri);  

   11. Respectă atribuțiile conform Ordinului M.S. nr. 1226/2012 privind depozitarea şi gestionarea 

deșeurilor, respectiv: 

           a. aplică procedurile stipulate de codul de procedură;  

           b. asigură transportul deșeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură ; 

           c. transportă pe circuitul stabilit gunoiul și în condiții corespunzătoare, răspunde de 

depunerea lor corectă în recipiente, curăță şi dezinfectează  pubelele în care se păstrează şi se 

transportă acestea.  

    12. Raportează activitatea desfășurată , în scris prin semnarea fișelor de monitorizare a activității 

(semnătură confirmând realizarea tuturor paşilor din protocoale şi scheme de lucru) şi verbal la 

şeful ierarhic superior (asistenta şefă), semnalând orice problemă aparută în desfașurarea 

activității;  

    13. Serviciile sunt oferite cu promptitudine, conform cu cerința de calitate a pacientului ; 

    14. Cerințele ce depășesc aria de competență proprie sunt raportate şefului ierarhic superior; 

    15. Situațiile neplăcute sunt tratate cu calm, pe prim plan fiind grija față de pacient;  

    16. Respectă şi aplică  normele prevăzute în Ordinul M.S. nr. 1101/2016, privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare;  

     17. Aplică Normele de Protecția Muncii şi Normele de Protecție privind Stingerea incendiilor, 

respectiv: 
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         a. aparatele electrice sunt bine izolate şi nu se folosesc cu mâinile umede; 

         b. operațiile de curățire se execută cu cea mai mare atenție, pentru a evita accidentele; 

         c. soluțiile de curățire se manevrează cu mâinile protejate; 

         d. aparatele electrice se deconectează de la curent la sfarşitul programului de lucru;  

         e. defecțiunile ivite la echipamente, instalații electrice se anunță cu promptitudine la asistenta 

şefă;  

         f. poartă echipamentul de protecție prevăzut de Regulamentul Intern al Spitalului , care va fi 

schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

         g. declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o are precum şi bolile 

transmisibile apărute la membrii familiei sale;  

         h. comunicarea interactivă la locul de muncă : 

         i. menține permanent dialogul cu personalul din cadrul unității sanitare pentru rezolvarea 

problemelor conexe actului medical (repararea instalațiilor sanitare, de apă şi curent, 

aprovizionarea cu materiale şi consumabile diverse)  

     18. Participă la discuții pe teme profesionale;  

     19. Comunicarea se realizează într-o maniera politicoasă, directă, cu evitarea conflictelor; 

     20. Îşi desfășoară activitatea în echipă , respecând raporturile ierarhice şi funcționale; 

     21. Respectă « Drepturile pacientului » conform Legii nr. 46/2003 ;  

     22. Nu are dreptul să dea relații privind starea pacientului ;  

     23. Dezvoltarea profesională în corelație cu exigențele postului: autoevaluare cursuri de 

pregătire/perfeționare;  

     24. Respectă îndeplinirea condițiilor de igiena individuală efectuând controlul periodic al stării 

de sănatate pentru prevenirea bolilor transmisibile şi înlaturarea pericolului declanșării unor 

epidemii (viroze respiratorii, infecții cutanate, diaree, tuberculoză, etc.);  

     25. Respectă Regulamentul Intern al Spitalului;  

     26. Respectă programul de lucru de 8 ore şi programarea concediului de odihnă;  

     27. Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii 

de calitate impuşi de Dispensar;  

     28. La începutul şi sfarşitul programului de lucru semnează condica de prezență;  

     29. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, folosește integral şi cu maximă eficiență 

timpul de muncă ;  

     30. În funcție de nevoile Dispensarului va prelua şi alte puncte de lucru;  

     31. Se va supune măsurilor administrative în ceea ce privește neândeplinirea la timp şi întocmai 

a sarcinilor prevazute în fişa postului;   

Art.351. Completarea prezentului capitol. 

(1) Toţi salariaţii din cadrul Dispensarului T.B.C. sunt obligaţi să respecte normele igienico-

sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare. 

(2) Prezentul capitol se completează cu prevederile ghidurilor de practică medicală aprobate la 

nivelul secției / compartimentului / laboratorului / Dispensarului, precum și cu prevederile din 

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT). 

(3) În Dispensar se eliberează formulare tipizate, aprobate conform actelor normative în vigoare, 

periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în aceleaşi acte normative. Birotica pusă 

la dispoziție este folosită numai în interiorul Dispensarului/Spitalului. Evidențele medicale 

conținute în aceste formulare trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

(4) Atribuțiile medicului șef de secție/compartiment prevăzute la art. 104-106 se aplică și 
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medicului coordonator din cadrul Dispensarului T.B.C. 

(5) Atribuțiile infirmierei/îngrijitoarei, care desfășoară activitate în Dispensarul T.B.C. sunt cele 

prevăzute la art. 185-187 și art. 350 din prezentul Regulament. 

(6) Orice prejudiciu cauzat Spitalului de personalul din Dispensarul T.B.C. atrage răspunderea 

angajaților, conform Codului Muncii. 

(7) Restul personalului încadrat în cadrul Dispensarului T.B.C. va respecta sarcinile și atribuțiile 

generale stabilite pentru fiecare categorie profesională în parte conform prezentului Regulament 

de Organizare și Funcționare. 

CAPITOLUL XI – Ambulatoriul Integrat al Spitalului 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.352. Prevederi generale. 

(1) Ambulatoriu Integrat al Spitalului Municipal Adjud este organizat conform Ordinului M.S. nr. 

39/2008 şi asigură asistenţă medicală ambulatorie având în structură atât cabinete medicale de 

specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor cu paturi precum şi cabinete medicale 

de alte specialităţi, în vederea asigurării unei asistenţe medicale complexe. 

(2) Ambulatoriul integrat asigură asistenţa de specialitate ambulatorie, este subordonat 

Directorului medical și este organizat cu un număr de cabinete. 

(3) În Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal Adjud sunt organizate cabinete în următoarele 

specialităţi: 

1. Cabinet Medicină Internă; 

2. Cabinet Cardiologie; 

3. Cabinet O.R.L.; 

4. Cabinet Oftalmologie; 

5. Cabinet Chirurgie Generală; 

6. Cabinet Chirurgie Plastică; 

7. Cabinet Obstetrică-Ginecologie; 

8. Cabinet Pediatrie; 

9. Cabinet Ortopedie-Traumatologie; 

10. Cabinet Neurologie; 

11. Cabinet Dermatovenerologie; 

12. Cabinet Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie; 

13. Cabinet Gastroenterologie; 

14. Cabinetul de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice; 

15. Cabinet Psihologie; 

16. Cabinet Reumatologie; 

17. Cabinet Îngrijiri Paliative; 

18. Cabinet de Planificare familială; 

19. Laborator Recuperare-Bază Tratament. 
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(4) Programul de lucru al Ambulatoriul Integrat este stabilit în Regulamentul Intern al Spitalului, 

astfel încât să se asigure accesibilitatea la asistenţa medicală şi evitarea aglomeraţiei pentru toate 

categoriile de populaţie. 

(5) Consultaţiile bolnavilor în Ambulatoriul Integrat se acordă de medicii specialişti pe baza 

recomadărilor scrise ale medicului de familie, care trebuie să cuprindă motivul trimiterii şi 

diagnosticul prezumtiv, cazurile de urgenţă; bolnavilor aflaţi în supraveghere medicală activă, li 

se acordă asistenţă medicală fără recomandarea medicului de familie. 

Secțiunea a II – a Atribuţiile Cabinetelor Ambulatoriului integrat 

Art.353. Atribuții și activitatea principală. 

(1) Cabinetele de consultaţii medicale de specialitate, au în principal următoarele atribuţii: 

a) stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor care s-au prezentat cabinetelor de 

specilitate cu bilet de trimitere de la medicul de familie, de la un alt medic specialist din ambulator 

aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate sau de la oricare medic cu 

drept de liberă practică şi care nu necesită internarea în regim de spitalizare continuă sau spitalizare 

de zi;  

b) monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la 

controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de 

familie pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi; 

c) raportarea serviciilor medicale efectuate în ambulator în vederea decontării de către Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate; 

 d) respectarea indicatorilor precum şi alte date solicitate, conform reglementărilor legale în 

vigoare; 

 e) să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor 

prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare; 

 f) să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile acordate; 

 g) oferă relaţii pacienţilor asiguraţi despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea 

de asigurat, despre serviciile oferite şi să-i consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al 

păstrării sănătăţii;  

h) stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialităţile unice în 

localitatea respectivă, şi care nu necesită internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;  

i) acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu;  

j) eliberarea certificatelor medicale în cazul incapacităţii temporare de muncă conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

(2) Alte atribuții ale cabinetelor din ambulatoriul de specialitate: 

 a) îndrumarea medicilor din cabinetele medicale individuale în acordarea asistenţei medicale 
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a populaţiei, în profilul respectiv şi acordarea de consultaţii de specialitate prin deplasarea 

periodică a medicilor de specialitate din Ambulatoriul Integrat; 

b) asigurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor ambulatorii, asigură primul ajutor 

medical şi a asistenţei medicale de urgenţă în caz de boală sau accident, îndrumarea bolnavilor 

către spital, în cazurile când este necesară internarea; 

c) informarea permanentă a bolnavilor, privind problemele medico-sanitare importante din 

teritoriu, precum şi asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaşterea şi păstrarea 

propriei sănătăţi; 

d) efectuarea acţiunilor de educaţie sanitară a populaţiei; 

e) păstrarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale 

acordate asiguraţilor; 

f) păstrarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale 

acordate asiguraţilor; 

g) respectarea dreptului de liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de 

trimitere în consulturi interdisciplinare; 

h) acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

i) neutilizarea materialelor şi a instrumentelor de a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

j) completarea prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru 

afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 

k) actualizarea listei asiguraţilor cronici vizată de coordonatorul judeţean pentru afecţiunile 

cronice conform reglementărilor în vigoare; 

l) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical; 

m) asigurarea în permanenţă a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizării, conform 

normelor legale în vigoare. 

Subsecțiunea 1. Fişierul din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului 

Art.354. Activitatea și atribuții. 

(1) Fişierul, asigură în principal următoarele: 

i. întocmirea şi păstrarea fişelor de consultaţii ale bolnavilor asistaţi în Ambulatoriul Integrat; 

ii.  centralizarea datelor statistice privind morbiditatea din teritoriu şi activitatea 

Ambulatoriului Integrat; 

iii.  informarea bolnavilor şi a altor persoane care se prezintă în Ambulatoriul Integrat, asupra 

programului de lucru al cabinetelor medicale de specialitate; 

iv.  păstrarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale 

acordate asiguraţilor;  

v. asigură programările la consultații de specialitate și tratament; 

vi.  asigură un ritm și flux orodonat al bolnavilor la cabinetele de specialitate; 
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vii.  ține evidența locurilor libere comunicate de spital și le transmite medicilor specialiști; 

viii. informează, dă lămuriri și îndrumă competent solcitanții în ceea ce privește nevoile de 

asistență medicală ale acestora. 

Secțiunea a III – a Atribuţiile personalului din cadrul Ambulatoriului Integrat 

Subsecțiunea 1. Atribuțiile medicilor de specialitate din cadrul Ambulatoriului Integrat 

Art.355. Activitatea, atribuțiile și sarcinile medicului de specialitate. 

(1) Principalele atribuţii ale medicului din cabinetul de ambulator: 

a) examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul, conduita terapeutică (trimitere la investigaţii 

paraclinice, trimitere spre internare) şi tratamentul folosind mijloacele din dotare de care dispune, 

indică sau, după caz, efectuează tratamentul corespunzător; consemnează diagnosticul, 

tratamentul, recomandările în registrul de consultaţii;  

b) eliberează reţete electronice parafate şi semnate, conform reglementărilor legale în vigoare; 

c) eliberează scrisoarea medicală medicului de familie care a trimis pacientul;  

d) eliberează bilete de trimitere, concedii medicale în caz de incapacitate temporară de muncă 

precum şi alte acte medicale, parafate, semnate, conform reglementărilor legale în vigoare;  

e) îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate, la medicii de 

familie cu indicaţia conduitei terapeutice;  

f) efectuează intervenţii de mică chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvare ambulatorie, 

conform indicaţiilor M.S.; 

 g) recomandă internarea în secţia cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în funcţie de 

gradul de urgenţă; întocmeşte biletele de internare; 

 h) acordă consultaţii de specialitate la domicilul bolnavilor netrasportabili, la solicitarea 

medicului de familie, altor medici de specialitate sau a conducerii Spitalului;  

i) acordă asistenţă medicală bolnavilor internaţi în secţia cu paturi, potrivit programului stabilit 

de conducerea Spitalului atunci când pentru specialitatea respectivă, Spitalul nu dispune de medici; 

j) dispensarizează unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform 

normelor în vigoare; colaborează cu medicii de medicină generală pentru dispensarizarea unor 

bolnavi din evidenţă acestora; 

 k) stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit 

reglementarilor în vigoare;  

l) efectuează în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi control medical 

periodic persoanelor trimise în acest scop de medicii de medicină generală; 

 m) completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimiterea la comisia medicală 

pentru expertiza capacităţii de muncă;  

n) întocmeşte fişele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care necesita 
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astfel de îngrijiri şi verifică pe cele întocmite de medicii de medicină generală potrivit normelor în 

vigoare; 

o) analizează periodic morbiditatea, mortalitatea şi alte aspecte medicale din specialitate, 

propunând măsuri corespunzătoare;  

p) efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de medicină generală din teritoriul 

arondat;  

r) participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu; 

s) efectuează gărzi la spital, potrivit reglementărilor în vigoare;  

t) participă la acţiunile de control medical complex al unor grupe de populaţie, organizate de 

conducerea Spitalului sau ambulatorului;  

u) se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului din 

subordine;  

v) urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare; 

w) controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice; 

x) comportament şi ţinută conform normelor codului de etică şi deontologie profesională; 

y) respectă confidenţialitatea actelor medicale privind datele de identificare şi serviciile 

furnizate pacienţilor; 

z) respectă atribuţiile stabilite conform Ordinulului M.S nr. 1101/2016  

aa) respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform 

Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare;  

bb) toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele 

investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi 

după decesul acestuia. 

(2) Responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii: 

a) participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii 

(SMC); 

b) îndeplineşte prevederile din documentele SMC;  

c) identifică, raporteaza şi trateaza conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

d) cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate; 

e) respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calităţii; 

f) respectă procedurile operaţionale ale SMC; 

g) respectă procedurile caracteristice ale SMC conform fişelor de proces documentate pentru 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

385 
 

fiecare direcţie/ serviciu / birou / compartiment în parte. 

(3) Alte activități și atribuții ale medicului de specialitate din Ambulatoriul Integrat al Spitalului: 

1. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la 

activitatea cabinetului/ambulatoriului de specialitate; 

 2. propune protocoale specifice de practică medicală;  

3. are obligația de a anunța imediat conducerea unității despre orice eveniment deosebit (situații 

profesionale, litigii, conflicte de muncă, situații considerate ca fiind deosebite) apărute la nivelul 

cabinetului/ambulatoriului de specialitate, având responsabilitatea deplină și directă în cazul în 

care acestea produc un efect negativ pentru buna desfășurare a activității 

cabinetului/ambulatoriului de specialitate sau a Spitalului;  

4. răspunde de acordarea asistenței medicale în caz de urgență ori de câte ori este nevoie;  

5. răspunde de aplicarea prevederilor contractului cadru privind condițiile acordării asistenței 

medicale cu respectarea pachetului de servicii de bază pentru asigurați și a pachetului minimal în 

cazul persoanelor cu asigurare facultativă ;  

6. răspunde de informarea asiguraților despre pachetul de bază, pachetul minimal de servicii 

medicale și pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligațiile furnizorului de 

servicii medicale aflat în relație contractuala cu CJAS Vrancea, precum și de obligațiile și 

drepturile asiguratului referitoare la actul medical ;  

7. acordă servicii medicale în specialități clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică și 

balneologie, precum și investigații paraclinice în baza biletului de trimitere (formular cu regim 

special) și conform programărilor pentru serviciile programabile cu excepția urgențelor, 

afecțiunilor cronice prevazute în norme, pentru care se organizează evidența distinctă la nivelul 

medicului de specialitate și pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare și tratament 

pentru minim 6 luni sau contra cost, la cerere ;  

8. răspunde de raportările lunare a certificatelor medicale eliberate conform normelor stabilite de 

casele de asigurări ;  

9. acordă servicii medicale asiguraților fară nici o discriminare;  

10. întocmește liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;  

11. utilizează pentru prescrierea medicamentelor cu sau fară contribuție personală și după caz a 

materialelor sanitare în tratamentul ambulatoriu, a recomandărilor pentru investigații medicale 

paraclinice și a certificatului de concediu medical numai formularele cu regim special aprobate 

conform reglementărilor în vigoare, pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale 

conform contractelor încheiate;  

12. răspunde de verificarea biletelor de trimitere cu privire la completarea tututor datelor 

obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale;  

13. răspunde de completarea la zi a tuturor documentelor privind evidențele obligatorii din 
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sistemul asigurărilor sociale cu datele corespunzătoare activității desfașurate;  

14. răspunde de utilizarea formularelor cu regim special unice pe țară - bilet de trimitere către alte 

specialități sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul 

de asigurări sociale de sănătate, și le elibereză ca o consecință a actului medical propriu și numai 

pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurari de sănătate; utilizează 

formularele electronice - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, de la data 

la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru 

cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate și tratate în ambulatoriu; pentru urgențele medico 

- chirurgicale și pentru bolile cu potențial endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru 

care se consideră necesară internarea de urgență, medicul de specialitate eliberează o scrisoare 

medicală în acest sens; utilizează formularul de prescripție medicală, care este formular cu regim 

special unic pe țară, pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;  

15. completează corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, 

respectiv pe cele privind evidențele obligatorii, pe cele cu regim special și pe cele tipizate;  

16. prescrie medicamentele cu și fară contribuție personală de care beneficiază asigurații, 

corespunzătoare denumirilor comune internaționale aprobate prin hotarâre a Guvernului, 

informând în prealabil asiguratul despre tipurile și efectele terapeutice ale medicamentelor pe care 

urmează să i le prescrie;  

17. în situația în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare 

continuă intr-o secție de acuți/secție de cronici din cadrul Spitalului, medicul de specialitate clinică 

poate elibera prescripție medicală pentru medicamentele și materialele sanitare din programele 

naționale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea 

comisiilor de la nivelul CJAS Vrancea precum și pentru afecțiunile cronice, altele decât cele 

cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune Spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce 

pot fi prescrise numai de către medicul de specialitate din specialitățile clinice, iar prescripția se 

eliberează în condițiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, al 

cărui model este stabilit prin norme;  

18. utilizează formularul de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, care este formular cu 

regim special unic pe țară, și recomandă investigațiile paraclinice în concordanță cu diagnosticul, 

ca o consecință a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul 

contractului cu casa de asigurari de sănătate; utilizeaza formularul electronic de bilet de trimitere 

pentru investigații paraclinice, de la data la care acestea se implementează;  

19. acordă asistență medicală în caz de urgență medico-chirurgicală ori de câte ori se solicita în 

timpul programului de lucru, în limita competenței și a dotarilor existente;  

20. acordă servicii medicale asiguraților fără nicio discriminare, folosind formele cele mai 

eficiente de tratament;  

21. respectă protocoalele terapeutice pentru prescrierea și decontarea tratamentului în cazul unor 

afecțiuni, conform dispozițiilor legale;  

22. acordă de asistența medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de 

sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic 
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European/Confederatia Elvețiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor 

formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleași 

condiții ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; 

acordă asistența medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, 

convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute 

de respectivele documente internaționale;  

23. utilizează platforma informatică a Spitalului;  

24. completează dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia;  

25. nu încaseză sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii pentru 

care nu este prevazută o reglementare în acest sens;  

26. acordă servicii de asistență medicală ambulatorie de specialitate asiguraților numai pe baza 

biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale 

de sănătate, cu excepția: urgențelor, afecțiunilor prevăzute în norme, precum și a serviciilor de 

planificare familială;  

27. informeză medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul 

asiguratului, cu privire la diagnosticul și tratamentele efectuate și recomandate; finalizeză actul 

medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripției medicale pentru medicamente cu sau fară 

contribuție personală, după caz, a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice, a 

certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, dupa caz, în situația în 

care concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medicală este un document 

tipizat, care se întocmește în doua exemplare, dintre care un exemplar ramâne la medicul de 

specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul 

asiguratului; scrisoarea medicală conține obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de 

asigurari de sănătate pentru furnizare de servicii medicale;  

28. utilizează prescripția medicală electronica on-line și în situații justificate prescripția medicală 

electronică off-line pentru medicamente cu și fară contribuție personală în tratamentul 

ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripției 

electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătura electronică extinsă potrivit 

dispozitiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;  

29. introduce în sistemul informatic toate prescripțiile medicale electronice prescrise off-line până 

în ultima zi a lunii în care s-a facut prescrierea off-line ;  

30. solicită asiguratului cardul național sănătate și îl utilizeză în vederea acordării serviciilor 

medicale la momentul acordării acestora, cu excepția serviciilor de sănătate conexe actului medical 

pentru care nu este necesară prezentarea cardului;  

31. folosește on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma 

informatică a Spitalului; în situatii justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul 

informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin 

semnatură electronic extinsă. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit în platforma 

informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului 

medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Prevederile sunt valabile 
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și în situațiile în care se utilizează adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii 

pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința 

înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat sau, după caz, documentele 

prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma 

în domeniul sănătății, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării 

serviciilor medicale; 

32. utilizează pentru tratamentul pacienților doar a medicamentelor din Nomenclatorul de produse 

medicamentoase de uz uman, a materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale autorizate 

conform legii;  

33. răspunde de respectarea și aplicarea cu strictețe a prevederilor Legii nr.339/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, cu privire la regimul juridic al plantelor, substantelor și 

preparatelor stupefiante și psihotrope ;  

34. asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă și antiepidemice, precum și a 

normelor de protecția muncii în sectorul de activitate pe care il are în grijă ;  

35. raportează cazurile de boli infecțioase și boli profesionale potrivit dispozițiilor în vigoare ;  

36. răspunde de activitatea, disciplina, ținuta și comportamentul personalului din subordine ; 

 37. răspunde prompt la toate solicitările de urgență și la consulturile din cadrul ambulatoriului de 

specialitate și/sau alte compartimente și colaborează cu toți medicii din spital în interesul unei cât 

mai bune îngrijiri medicale ale bolnavilor; 

 38. răspunde de completarea la zi a tuturor documentelor privind evidențele obligatorii din 

sistemul de sănătate cu toate datele corespunzătoare activității desfășurate;  

39. răspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului și intregului inventar al 

cabinetului;  

40. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind drepturile pacientului de către 

personalul medical din subordine și ia măsuri imediate atunci când constată încălcarea acestora; 

41. răspunde de încheierea contractului de asigurare propriu de malpraxis; 

42. se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu;  

43. răspunde de utilizarea rațională a resurselor consumabile;  

44. răspunde de informarea imediată a directorului medical privind orice defecțiune în funcționarea 

aparaturii medicale sau a celorlalte echipamente cu care își desfășoară activitatea; 

45. răspunde de obiectele de inventar și mijloacele fixe din dotarea cabinetului propriu ;  

46. respectă programul de lucru stabilit prin normele interne ; 

47. colaborează cu întreg personalul medical și nu numai, pentru buna desfășurare a activității 

Spitalului;  

48. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor normative 
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în vigoare;  

49. la începutul și sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezență. 

Subsecțiunea 2. Atribuțiile psihologului 

Art.356.Psihologul din cadrul Ambulatoriului. 

Psihologul are în principal următoarele atribuții: 

1. Efectuează educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos (ex. prin 

prevenție primară și secundară) prevenirea îmbolnăvirilor (ex. prin modificarea stilului de viață); 

2. Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor de promovare a sănătății și 

de prevenire a îmbolnavirilor la nivel individual, de grup, comunitar și/sau guvernamental; 

3. Identifică şi analizează structura psihologică a fiecărui pacient internat, la indicaţia medicului 

curant; 

4. Evaluează starea psihologică a pacienţilor pe tot parcursul spitalizării, după caz; 

5. Evaluează nevoile de consiliere pentru fiecare pacient prin: 

a) investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi al altor condiţii de patologie care implică 

în etiopatogenie mecanisme psihologice;  

b) evaluarea cognitivă şi neuropsihologică;  

c) evaluarea comportamentală;  

d) evaluarea subiectiv-emoţional;  

e) evaluarea personaliăţii şi a mecanismelor de coping / adaptare / defensive;  

f) evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă 

problemele psihologice; 

 g) evaluarea dezvoltării psihologice;  

h) alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice. 

6. Stabileşte strategia terapeutică pentru fiecare pacient în parte; 

7. Realizează programul activităţilor de consiliere şi terapeutice în sprijinul bolnavilor şi al 

familiilor acestora; 

8. Educă pacienţii sub aspectul atitudinii faţă de sine şi faţă de ceilalţi, face parte din comisiile de 

concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, posturi pentru care deţine pregătire şi 

experienţă profesională în domeniu; 

9. Intervine în momentele de criză psihologică; 

10. Informează şi educă pacientul cu privire la Regulamentul Intern al Spitalului;   

11. Participă la elaborarea materialelor informative pentru pacienţi; 
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12. Respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum 

şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea nr. 46/2003; 

13. Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii nr. 46/2003, a prevederilor specifice 

în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi altor prevederi legale în vigoare; 

14. Respectă prevederile referitoare la confidenţialitatea şi anonimatul pacientului conform Legii 

nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

şi altor prevederi legale în vigoare;                                                                    15. Asistența 

bolnavilor terminali, pentru evitarea suferinței prelungite sau patologice și prevenirea stărilor de 

doliu patologic; 

16. Toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, 

diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul 

acestuia; 

17. Informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul în 

care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres; 

18. Intervenţia/asistenţa psihologică va cuprinde cel puţin 3 dintre următoarele componente: 

a) educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos;  

b) consiliere şi terapie suportivă; 

c) consilierea în situaţii de criză;  

d) terapii de scurtă durată, focalizate pe problemă, prevenţie terţiară , recuperare şi reeducare 

(individuale, de grup);  

e) terapii standard de relaxare şi sugestive;  

f) consiliere (ex. prin tehnici comportamentale) specifice obiectivelor medicale (ex. creşterea 

aderenţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, pregătire preoperatorie, prevenţie terţiară în 

cadrul bolilor cronice etc.); 

18. Răspunde pentru prejudiciile cauzate pacienţilor în exercitarea actului medical; 

19. Respectă normele de protecţia muncii , PSI şi protecţia mediului;    

20. Respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate; 

21. Participă la proiectarea , realizarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii ( SMC);  

22. Propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii; 

23. Îndeplineşte prevederile din documentele SMC; 

24. Alocă cel puţin o oră pe săptămână pentru participare la activităţi de îmbunătăţire a serviciilor 

medicale; 

25. Răspunde pentru monitorizarea activităţii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale; 

26. Participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a 
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obiectivelor specifice locului de muncă;  

27. Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme; 

28. Consultanță pentru activitățile profesionale ale psihologilor practicanți în psihologie clinică, 

dacă aceștia o cer ( nu se suprapune cu supervizarea profesionala obligatorie a psihologului 

clinician practicant sub supervizare de catre psihologul clinician principal); 

29. Îndeplinește orice alte sarcini dispuse, în litera legii, prin decizii de conducerea Spitalului. 

TITLUL IV - SERVICIILE/BIROURILE TEHNICO-ADMINISTRATIVE 

Capitolul I – Date generale 

Secțiunea I - Organizare generală 

Art.357. Cadru general. 

(1) Serviciile/birourile tehnico-administrative se constitue pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin 

unităţii, cu privire la activitatea economico-financiară şi administrative- gospodărească.  

(2) Compartimentele funcţionale sunt organizate ca sevicii sau birouri, în funcţie de volumul de 

muncă, complexitatea, importanţa activităţii precum şi de capacitatea unităţii.  

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară şi 

administrativă, Spitalul Municipal Adjud are în structură următoarele compartimente funcţionale 

(conform organigramei aprobate): 

− Birou Financiar-Contabilitate 

− Serviciu Juridic și Administrativ, din care: 

1. Compartiment Juridic; 

2. Compartiment Achiziții Publice și Contractare; 

3. Compartiment Aprovizionare Transport. 

− Compartiment Tehnic, din care: compartiment întreținere; lifturi; grup electrogen; 

întreținere spații verzi; centrala termică; centrala telefonică; bloc lenjerie; bloc alimentar; 

compartiment deservire; spălătorie; compartiment reparații clădiri. 

− Birou Managementul al Calității Serviciilor de Sănatate 

− Birou Resurse Umane Normare Organizare și Salarizare- RUNOS 

− Compartiment Protecția Datelor cu Caracter Personal 

− Compartiment PSI, SSM, Situații de Urgență, Protecție Civilă 

− Compartiment Informatică 

− Compartiment Magazie, Secretariat, Culte 

Capitolul II - Birou Financiar-Contabilitate 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.358. Subordonarea. 

Acest birou este organizat în subordinea Directorului financiar-contabil. Și asigură evidența 

contabilă a tuturor operațiunilor financiar-contabile și de patrimoniu din unitate, precum și a 
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resurselor financiare alocate, pe surse de finanțare. 

Secțiunea a II – a Atribuțiile Biroului Financiar-Contabilitate 

Art.359. Atribuții principale. 

(1) Atribuţii ale Biroului Financiar-Contabilitate: 

1. organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la 

timp a înregistrărilor;  

2. organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, 

împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile 

supranormative fără mişcare sau cu mişcare lentă, ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări 

de fonduri;  

3. asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă 

contabile; 

4. exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;  

5. participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai 

eficientă a datelor contabile;  

6. asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrării documentelor justificative sau care stau la baza 

înregistrărilor contabile;  

7. preocuparea pentru informatizarea lucrărilor contabile;  

8. organizarea evidenţei tehnico-operative şi de gestiune;  

9. organizarea inventarierii regularizarea diferenţelor constatate;  

10. asigurarea îndeplinirii periodice a condiţiilor a mijloacelor materiale şi legale privind 

încadrarea sau numirea gestionarilor, constituirea garanţiilor materiale şi reţinerea ratelor;  

11. asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

12. exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;  

13. organizarea acţiunilor pentru personalul din serviciul respectiv;  

14. întocmirea cursurilor de perfecţionare a pregătirii profesionale privind îmbunătăţirea 

activităţii economice din unitate şi propunerea de măsuri corespunzătoare;  

15. întocmirea situaţiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori cum ar fi: zile 

spitalizare, pat efectiv ocupat/1 bolnav etc., comparativ cu secţiile din unitate, analiza amănunţită 

a cauzelor care determină diferenţe şi propunerea eliminări celor subiective;  

16. analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării 

mijloacelor materiale şi băneşti, puse la dispoziţia unităţii, precum şi luarea măsurilor necesare 

pentru neeconomicoase şi inoportune;  

17. întocmirea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare;  
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18. urmăreşte încadrarea în creditele aprobate;  

19. verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi 

legalităţii operaţiunilor;  

20. întocmirea formelor de recuperarea sumelor care au fost, eventual, greşit plătite;  

21. ţine evidenţa finanţării unităţii conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, a finanţării de la bugetul de stat, local, şi venituri proprii, fonduri extrabugetare, donaţii 

şi sponsorizări;  

22. întocmirea situaţiei privind fişele medicale în spital şi ambulatoriu pentru asiguraţii care 

plătesc contribuţia de asigurări de sănătate la alte case de asigurări, de asemenea, urmăreşte 

emiterea facturilor şi înaintarea acestora pentru încasare;  

23. întocmirea situaţiilor cerute de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vrancea, având 

ca obiect execuţia bugetară în cursul unui an calendaristic, furnizori neachitaţi, etc.;  

24. efectuează plata furnizorilor şi altor servicii prestate Spitalului Municipal Adjud;  

25. urmărirea debitorilor pentru încasarea sumelor datorate;  

26. întocmirea documentele pentru plăţi în numerar şi C.E.C.;  

27. întocmirea lunară a indicatorilor financiar şi economici pentru C.J.A.S. Vrancea privind 

programele de sănătate finanţate din bugetul de stat;  

28. întocmirea lunară a cererii de finanţare de la bugetul de stat pentru decontarea facturilor 

la medicamente şi materiale sanitare decontate din programele de sănătate;  

29. întocmirea lunară a indicatorilor financiari şi economici pentru C.J.A.S. Vrancea privind 

programele de sănătate finanţate din fonduri de asigurări de sănătate;  

30. întocmirea situaţiilor solicitate de Ministerul Sănătăţii respectând termenele şi răspunde 

de datele înscrise;  

31. întocmirea necesarului de fonduri;  

32. răspunde de angajarea creditelor bugetare în limita creditelor aprobate. 

Art.360. Principalele documente. 

(1) Documentele care se întocmesc la nivelul Biroului Financiar-Contabilitate, sunt următoarele: 

1. note contabile;  

2. fişe analitice materiale;  

3. fişa mijlocului fix;  

4. bon de mişcare mijloace fixe;  

5. lista de inventariere; 

 6. fişa de evidență a obiectelor de inventar aflate în folosinţă;  
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7. bonuri de consum;  

8. balanţa de verificare;  

9. dări de seamă contabile (bilanţ);  

10. registrul inventar;  

11. chitanţiere;  

12. registru de casă;  

13. proces verbal de plată;  

14. ordine de plată;  

15. balanţă de verificare;  

16. facturi;  

17. procese verbale de control financiar. 

Secțiunea a III – a Atribuţiile personalului 

Subsecțiunea 1. Economistul 

Art.361. Activitatea principală. 

(1) Principalele atribuţii ale Economistului sunt următoarele:  

1) prelucrează extrasele contabile și le înregistrează în contabilitate ;  

2) verifică documentele justificative ce stau la baza întocmirii notelor contabile;  

3) întocmeşte și înregistrează notele contabile;  

4) prelucrează notele contabile pentru salarii pe surse de finanțare; 

5) urmărește concordanțele dintre funcțiunea conturilor utilizate și operațiunilor derulate;  

6) urmăreşte și analizează evidența plăților în concordanță cu consumurile, respectiv cheltuielile 

înregistrate pe articole bugetare aferentă cheltuielilor de personal și cheltuielilor cu bunuri și 

servicii;   

7) colaborează la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli conform contractelor și actelor 

adiționale încheiate;  

8) întocmeşte execuţia bugetara lunară; întocmeşte situațiile financiare lunare, trimestriale și 

anuale; 

 9) participă la inventarierea patrimoniului unității în scopul de a determina existența tuturor 

elementelor cantitativ și valoric, precum și la stabilirea plusurilor și minusurilor de inventar în 

urma verificării soldurilor scriptice și faptice;  

10) înlocuiește colegii în lipsă motivată a acestora;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

395 
 

11) respectă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare;  

12) cunoaşte și respectă documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în 

activitatea depusă;  

13) participă activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă;  

14) îşi însușește legislația financiar-contabilă în vigoare;  

15) utilizeză mijloacele informatice în realizarea activității financiar-contabile; 

16) urmărește legaliatatea documentelor primite spre înregistrare răspunzând de corectitudinea 

datelor înscrise;  

17) sesizează șeful ierarhic ori de câte ori documentele justificative primite spre înregistrare nu 

corespund din punct de vedere al legalității și realității datelor îscrise, totodată atragând atenția și 

celui care a depus și întocmit documentul respectiv;  

18) ține evidența plăților și cheltuielilor pe fișe de credite bugetare, pe articole și alineate pe fiecare 

subcapitol și conform contractelor încheiate cu CAS-Vrancea, D.S.P. Vrancea;  

19) întocmește lunar contul de execuție pentru plățile efectuate din sumele primite de la CAS- 

Vrancea, Direcția de Sănătate Publică, conform prevederilor contractuale, și de la bugetul local; 

20) colaborează la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli conform contractelor și actelor 

adiționale încheiate;  

21) urmărește și analizează evidența plăților în concordanță cu cea a consumurilor respectiv a 

cheltuielilor înregistrate atât pentru articolele bugetare aparținând Titlului I, cheltuieli de personal, 

cât și pentru cele reprezentând cheltuieli materiare și dotări. - sesizează astfel orice fel de neregulă 

șefului ierarhic superior;  

22) răspunde la exercitarea datelor trecute în fișele de execuție bugetară, având obligația să 

înregistreze cât mai în amănunt plățile și cheltuielile conform notelor contabile;  

23) urmărește corelațiile între conturi, verificând în permanență soldul casei, a disponibilităților în 

bănci și trezorerie, precum și concordanța între veniturile încasate și rulajele debitoare ale 

conturilor de disponibilități;  

24) verifică registrul de casă pe coloanele aferente de încasări și plăți și semnalează ori de câte ori 

sumele înregistrate nu corespund realității; 

25) asigură operațiunile specifice angajării și ordonantarii cheltuielilor de personal în limita 

bugetului aprobat;  

26) centralizează trimestrial plățile, și predă această centralizare șefului de serviciu, pentru 

întocmirea dării de seamă trimestriale, la termenele prevăzute;  

27) centralizează lunar cheltuielile pe art. și aliniate trimestrial pentru Bilanțul Contabil și predă 

această centralizare șefului de serviciu pentru întocmirea dării de seamă trimestriale și anuale. 

28) participă la inventarierea generală a patrimoniului unității, asigurând aplicarea prevederilor 
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legale a Legii Contabilitatii 82/1991 și a ordinelor emise de ministerul de finanțe privind 

inventarierea, în scopul de a determina existența tuturor elementelor de activ și pasiv cantitativ și 

valoric în patrimoniul unității;  

29) stabilește plusurile și minusurile în urma verificării soldurilor scriptice și faptice și face 

propuneri în funcție de rezultatele constatate;  

30) participă la stabilirea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului unității, împreună cu 

membrii comisiei de centrlizare având ca sarcină principală întocmirea Procesului verbal al 

inventarierii generale a unități sanitare la fiecare sfârșit de an; 

31) ține evidenta analitică a conturilor pe fișe și program informatic urmărind corelațiile dintre 

acestea;  

32) pune la dispoziția șefilor ierarhici superiori toate informațiile și datele necesare din fișele 

analitice ale conturilor, pentru documentarea acestora;  

33) execută orice altă sarcină trasată de către șeful ierarhic superior;  

34) descarcă înregistrările din notele contabile în fișele sintetice de cont, urmărind corectitudinea 

și justețea lor; 

35) verifică documentele justificative ce stau la baza întocmirii notelor contabile și semnalează ori 

de câte ori este nevoie, pe cel care a întocmit articolul contabil necorespunzator, sau când 

documentele prezentate nu sunt completate corect, sau nu prezintă viza de control preventiv pentru 

fiecare operațiune prezentată; 

36) înregistrează în contabilitate din punct de vedere al clasificației bugetare, creditele bugetare 

angajate, disponibilul de credite, disponibilul de credite rămase de angajat;  

37) asigură întocmirea ordonării la plată;  

38) urmărește înregistrarea contractelor și întocmirea angajamentului legal în serviciul Financiar 

contabil;  

39) respectă interdicția de a nu fuma în incinta Spitalului, conform Legii nr. 349/2002; 

40) efectuează orice altă activitate necesară bunei funcționări a serviciului la solicitarea șefului 

ierarhic;  

41) participă la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte;  

42) în domeniul managementului calităţii serviciilor:  

− să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calitatii aplicabile în 

activitatea depusă 

 − să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

Subsecțiunea 2. Contabilul 
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Art.362. Atribuții principale. 

Contabilul din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate are următoarele atribuții: 

- Întocmirea notelor contabile și înregistrarea lor, 

- Întocmirea execuțiilor bugetare pe toate sursele de finanțare, 

- Întocmirea balanței de verificare sintetice și analitice, 

- Evidența mijloacelor fixe, 

- Evidenta analitică a mijloacelor fixe și amortizarea lor, 

- Întocmește propuneri de casare, 

- Evidența gestiunii farmaciei, 

- Monitorizarea cheltuielilor cu medicamente pe secții, 

- Verifică exactitatea datelor, monitorizarea salariilor , 

- Întocmește lunar raportarea cheltuielilor de personal pe articole și aliniate, 

- Întocmește execuția programului Exbuget la sfârșitul fiecărei luni, 

- Întocmeste documente în relația cu Trezoreria, depune și ridică documente de la Trezorerie, 

- Rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea contabilă ivite 

pe parcurs, 

- Participă la inventarierea anuală a patrimoniului, 

- Participă la întocmirea bilanțului contabil, a dărilor de seamă trimestriale, 

- Participă la îndosarierea , păstrarea și depunerea documentelor la arhiva unității, 

- Execută orice sarcină de serviciu trasată de șeful de birou, 

- Conduce evidența electronică a gestiunilor- materialelor, alimente, materiale sanitare materiale 

de laborator, reactivi și dezinfectanți, 

- Verifică lunar stocurile din magazia centrală și de alimente, 

- Înregistrează facturile primite de la furnizori, 

- Efectuează operațiunile bancare la Trezorerie, 

- Răspunde pentru lipsurile bănești din casieria unității 

- Participă la întocmirea bilanțului contabil și a dărilor de seamă trimestriale, 

- Respectă normele de protecție a muncii și P.S.I. 

- Participă la îndosarierea, păstrarea și depunerea documentelor la arhiva unității, 

- Respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare, 
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- Întocmirea, efectuarea și înregistrarea actelor de casă, 

- Întocmeste rapoarte de casă, ridicarea și depunerea de numerar, 

- Păstrează cu strictețe secretul profesional, 

- Își însușește și respecă Procedurile și Instrucțiunile Sistemului de Management al Calității, 

aplicabile postului său, 

- Cunoaște Politica referitoare la calitate și contribuie la realizarea obiectivelor calității. 

Capitolul III - Serviciul Juridic și Administrativ 

Secțiunea I – Atribuții generale 

Art.363. Activitatea principală. 

(1) Compartimentul juridic are ca obiect de activitate asigurarea legalității tuturor aspectelor legate 

de activitatea unităţii precum și urmărirea reglementărilor cu caracter normativ. De asemenea 

compartimentul juridic are următoarele atribuţii la nivelul unităţii sanitare: 

1. Avizează la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a Spitalului 

precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;  

2. Reprezintă şi apără interesele Spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor 

judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri 

prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea Spitalului;  

3. Urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organele de conducere şi serviciilor 

interesate atribuţiile ce le revin din acestea. 

Secțiunea a II – a Atribuţiile personalului 

Subsecțiunea 1. Juristul 

Art.364. Activitatea principală. 

(1) În principal juristul are următoarele sarcini și activități: 

1) urmărește publicațiile cu caracter normativ şi informează, conducerea unităţii, asupra 

obligaţiior ce-i revin;  

2) asigură îndeplinirea atribuţiilor privind asistența juridică necesară unităţii, conform 

legislaţiei în vigoare, a prezentului Regulament și a Regulamentului Intern; 

3) avizează din punct de vedere juridic toate actele care se întocmesc în unitate şi care 

angajează răspunderea patrimonială a unităţii sau privesc drepturile personalului angajat;  

4) la cererea conducerii unităţii avizează cu privire la interpretarea corectă a actelor normative; 

5) participă la întocmirea unor instrucțiuni sau alte acte emise de conducerea unităţii;  

6) asigură reprezentarea unităţii în fața organelor de jurisdicție, redactează, înaintează şi 

susține orice căi de atac în interesul unităţii;  
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7) cere luarea măsurilor asiguratorii, concomitent cu depunerea acțiunii sau plângerii unităţii, 

întocmind actele legale în vederea recuperării debitelor;  

8) face demersuri pentru trimiterea de titluri executorii şi când este cazul, intervine la 

executorii judecătorești;  

9) ține evidenta legislaţiei din unitate şi o arhivează; 

10) verifică și vizează legitimitatea contractelor de muncă; 

11) asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau pentru şefii 

secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al 

Spitalului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor; în acest sens, acordă consultaţii şi 

redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; 

12) întocmeşte şi actualizează dispoziţiile în baza cărora se constituie diferitele comisii de 

specialitate la nivel de spital; 

12) execută orice alte dispozitii ale conducerii unităţii, în limita competenței profesionale. 

 

Capitolul IV - Compartiment Achiziții Publice și Contractare 

Secțiunea I - Atributiile Compartimentului achiziții publice și contractare 

Art.365. Atribuții. 

(1) Are ca obiect de activitate aprovizionarea unității, prin achiziție publică, cu produse, servicii 

sau lucrări, necesare desfășurării activității medicale, tehnice și administrative, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare privind achiziția publică, precum și fazele execuției bugetare. 

(2) Compartimentul de achiziții publice, contractare are în principal următoarele atribuții:  

1. aplică corect legislația în vigoare privind achizițiile publice; 

2. elaborează P.A.A.P. în baza referatelor de necesitate ale celorlalte structuri organizatorice 

din unitate și-l supune avizării conducerii unității;  

3. urmăreste și aplică procedura legislativă privitoare la achizitiile publice pentru dobândirea 

definitivă sau temporara a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de 

achizitie publică, în conformitate cu legislația în vigoare;  

4. estimează valoarea contractelor de achizitie în vederea fundamentării bugetului de venituri 

și cheltuieli pentru fiecare an bugetar;  

5. creează, exploatează și actualizează ori de câte ori este necesar, baza de date privind 

furnizorii, produsele, serviciile și lucrările, prețurile practicate;  

6. estimează conform prevederilor legale în vigoare, valoarea contractelor de achizitii publice, 

pe baza calculării și însumarii tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv; 

7. elaborează, utilizează și arhivează documentația de atribuire a contractelor de achiziții 
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publice – documentația ce cuprinde toate informațiilor legate de obiectul contractului de achiziție 

publică și de procedura de atribuire selectată pentru acesta;  

8. asigură punerea la dispoziția operatorilor economici a documentației de atribuire, conform 

modalității stabilite de legislația în vigoare;  

9. verifică dosarele de achiziție publică, urmărind concordanța dintre documentele solicitate 

în documentația de atribuire și cele prezentate;  

10. întocmește documentația necesară și realizează achizițiile publice prin licitații electronice 

pentru produsele stabilite prin lege, pentru a fi achiziționate conform acestei proceduri;  

11. elaborarează notele de justificare pentru procedurile selectate;  

12. realizează și transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, anunțurile de 

intenție, de participare și atribuire către SEAP, Monitorul Oficial sau publicații naționale, separat 

pentru fiecare produs, lucrare și serviciu;  

13. primește de la ANRMAP, notificările privind invalidarea unor anunțuri, remediază 

lipsurile sau omisiunile, conform motivației pe care se susține notificarea în cauză, precum și 

acceptul sau refuzul de la derogările solicitate;  

14. răspunde conform prevederilor legale de desfașurarea în bune condiții a corespondenței ce 

se derulează cu operatorii economici, pe parcursul aplicării procedurilor, în fiecare etapă; 

15. comunică și transmite datele legate de întregul proces de achiziții publice, cu respectarea 

prevederilor legislației în vigoare;  

16. răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul 

aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice, de constituirea și de activitatea 

comisiilor specifice fiecărui tip de procedură ales;  

17. întocmirea notelor interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertanții 

câștigători și necâștigători; 

18. asigură executarea tuturor fazelor procedurii de achizitie, respectiv:  

a) referat de necesitate al secţiei sau compartimentului pentru care se face achizitia, cu 

denumirea produsului, serviciului sau lucrărilor şi a specificațiilor tehnice, aprobate de managerul 

unităţii;  

b) verificarea existenței produsului, serviciului sau lucrării respective în programul de 

achiziție publică al unităţii;  

c) organizarea procedurii de achiziţie publică;  

d) anunțarea câștigătorilor licitației;  

e) întocmirea contractelor; 

f) viza de control financiar preventiv de la persoana împuternicită;  

g) viza consilierului juridic al unităţii;  
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h) verifică şi asigură întocmirea contractului sau a actului adițional de achiziție publică, 

urmărind legalitatea datelor; 

 i) asigură semnarea contractelor sau actele adiționale de către Managerul unităţii, Directorul 

financiar contabil, viza C.F.P şi avizul juridic;  

19. răspunde de aprobarea achiziției de produse şi servicii în această ordine: 

a) primește referatele de necesitate aprobate de ordonatorul de credite din partea șefilor de 

secţii sau de compartimente;  

b) verifică încadrarea achiziției în programul de achizitii publice;  

c) verifică stocul şi consumul mediu;  

d) selectează procedura pentru atribuirea contractului în funcție de valoarea estimată a 

acestuia, astfel:  

- cumparare directă  

- cerere de ofertă  

- licitație deschisă/restransă  

- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare  

- negociere cu publicarea prealabailă a unui anunț de participare  

-dialog competitiv 

 - acordul Cadru 

20. răspunde de întocmirea documentelor pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, în funcție 

de procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică, întocmeşte caietul de 

sarcini sau documentația descriptivă; 

21. arhivarea și păstrarea dosarului achiziției publice. 

 

Capitolul V - Compartiment Aprovizionare Transport 

Secțiunea I – Atribuțiile Compartimentului aprovizionare transport 

Art.366. Activitatea principală. 

1. Întocmirea şi executarea planului de aprovizionare cu respectarea baremului în vigoare; 

2. Încheierea contractelor economice cu furnizorii şi urmărirea livrărilor pentru materialele 

necesare unităţii; 

3. Asigurarea aprovizionării unităţii cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai 

bune condiţii;  

4. Recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor alimentelor, primite de la furnizori şi 
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asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în 

vigoare;  

5. Întocmirea dărilor de seamă privind aprovizionarea cu materiale. 

Secțiunea a II – a Mijloace de transport 

Art.367. Activitatea și atribuții. 

1. autovehicolele înregistrate în patrimoniul instituţiei vor deservi activităţile ce se desfăşoară în 

această unitate;  

2. autovehicolele vor fi date spre folosinţă şi întreţinere conducătorilor auto nominalizaţi. 

Subsecțiunea 1. Obligații și responsabilități 

Art.368. Obligații. 

1. Menţinerea maşinii în perfectă ordine de curăţenie în interior şi exterior. 

2. Verificarea autovehiculelor zilnic, înainte de a pleca în cursă ca permanent să fie în stare bună, 

a putea executa transportul materialelor în perfectă siguranţă de circulaţie. 

3. Defecţiunile tehnice vor fi aduse la cunoştinţa şefului ierarhic superior, pentru remediere. 

 4. Se va respecta legislaţia în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice.  

5. Nu se vor transporta călători şi materiale nepermise în autovehicul.  

6. Autovehiculul nu se va folosi în scopuri personale.  

7. Autovehiculul nu se va staţiona şi parca la domiciliul conducătorului auto.  

8. Foaia de parcurs se va completa conform normativelor şi dispoziţiilor în vigoare.  

9. Se va executa orice altă sarcină dată de conducerea spitalului, privitoare la activitatea medicală 

şi administrativă, în vederea realizării interesului unităţii. 

Art.369. Responsabilități. 

(1) Responsabilitățile în activităţile caracteristice ce pot fi desfăşurate de către fiecare autovehicol, 

sunt următoarele: 

1. transport marfă; 

2. transport alimente;  

3. deplasări în interes de serviciu;  

4. transportul bolnavilor ce nu se încadrează la serviciile medicale decontate de C.J.A.S. Vrancea 

(cu cerere adresată conducerii unităţii). 
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Capitolul VI - Compartiment Tehnic 

Secțiunea I – Organizre. Atribuții principale 

Art.370. Atribuții. 

(1) Compartimentul tehnico-administrativ, are ca obiect de activitate administrarea şi conservarea 

patrimoniului unităţii, asigurarea condițiilor de hrană şi cazare pentru bolnavii internați, 

întreținerea curățeniei, organizarea sistemului de pază al unităţii și este coordonat de un inginer. 

(2) Compartimentul are în principal următoarele atribuţii (atribuțiile șefului de compartiment): 

1. Efectuează lucrări de reparaţii curente, zugrăveli, întreţinere mobilier, întreţinerea obiectelor 

tehnico-sanitare în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie, compartiment 

sau serviciu şi vizate de către Managerul unităţii;  

2. Urmăresc efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi 

cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;  

3. Asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;  

4. Stabilesc cauzele degrădării sau distrugerii construcţiilor sau utilajelor şi propune măsuri 

corespunzătoare;  

5. Efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi 

competenţele stabilite;  

6. Întocmesc planul de aprovizionare cu piese de schimb din Nomenclatorul pentru aparatele, 

utilajele şi instalaţiile medicale necesare Spitalului;  

7. Stabilesc necesarul de materiale de întreţinere, asigurând realizarea la timp a părţii 

corespunzătoare a Planului anual de achiziţii;  

8. Asigură buna organizare şi gospodărire a atelierului tehnic şi răspund de personalul aflat în 

subordine;  

9. Iau măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a 

incendiilor;  

10. Răspund de efectuarea periodică a verificării instalaţiilor electrice şi tehnice, pentru 

desfăşurarea activităţii în condiţii optime;  

11. Întocmesc calculul pentru utilităţi consemnate de consumatorii aflaţi în administrarea 

Spitalului;  

12. Urmăresc existenţa autorizaţiei de funcţionare I.S.C.I.R. şi a valabilităţii acesteia pentru 

centralele termice şi lifturile din cadrul unităţii precum şi reactualizarea acestora; 

13. Întocmesc documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare conform legii în 

vigoare;  

14. Întocmesc documenţatia tehnică necesară în vederea iniţierii şi desfăşurării procedeelor de 

achiziţie publică referitoare la domeniul lor de activitate;  
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15. Coordonează echipele de lucru astfel încât în cazul deficienţelor intervenite în mod neaşteptat 

să se poată interveni în timpul cel mai scurt pentru remedierea acestora;  

16. Asigură introducerea în Planul anual de achiziţii a tuturor necesităţilor de service şi autorizare 

pentru toată aparatura existentă în patrimoniul Spitalului;  

17. Pentru buna desfăşurare a activităţii şi respectarea circuitului actelor, toate documentele cu 

semnătură care sunt prezentate către serviciul financiar vor fi predate pe bază de registru;  

18. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului. 

20. Coordoneaza si răspunde de activitatea de gestionare a patrimoniului unității;  

21. Asigură, în colaborare cu Directorul financiar-contabil inventarierea patrimoniului, în 

condițiile și la termenele stabilite prin actele normative;  

22. Răspunde de conservarea și manipularea corespunzatoare a bunurilor și tinerea evidentelor la 

depozite si la locurile de folosinta;  

23. Răspunde de curățenia în unitate și de igienizarea spatiilor; raspunde de curatenia mediului din 

jurul Spitalului (parcari, alei, spatiu verde);  

24. Organizează și răspunde de activitatea blocului alimentar si de activitatea spalatoriei;  

25. Asigură verificarea la timp și în bune conditii a aparatelor și utilajelor conform dispozițiilor în 

vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și instalațiilor aferente;  

26. Asigură activitatea de întreținere și reparații a instalațiilor sanitare, electrice, utilajelor, 

clădirilor;  

27. Efectuează lucrări de reparatii, în regie proprie;  

28. Stabilește cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor, instalațiilor sau utilajelor și propune 

măsuri corespunzătoare;  

29. Stabilește necesarul de materiale de întreținere; 

31. Analizează dotarea unității, a stării clădirii și elaborează proiectul de plan de investiții sau de 

reparații capitale; 

32. Urmărește asigurarea documentației tehnice pentru investiții și reparații capitale; 

33. Asigură repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesitățile de activitate. Se 

vor lua măsuri ca toți muncitorii, în perioada în care nu sunt solicitați la intervenții în cadrul 

Spitalului, să execute alte servicii stabilite de conducere, pentru folosirea integrală a timpului de 

muncă zilnic; 

34. Muncitorii de la activitatea de intreținere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru zilnice, 

lucrările pe care le efectuează. Cei de la posturi fixe vor consemna în registrele de tură, data, ora 

predării - preluării schimbului, modul cum au funcționat instalațiile, defecțiunile constatate, 

urgența și remedierea acestora, etc. Caietele, bunurile de lucru și registrele de tură vor fi controlate 

și vizate de șeful de serviciu, care certifică la finele fiecărei zile și luni îndeplinirea sarcinilor de 
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serviciu a personalului din subordine în vederea acordării dreptului de salarizare; 

35. Organizează și răspunde de întreținerea centralelor și punctelor termice în conformitate cu 

prescripțiile tehnice I.S.C.I.R. - pentru exploatarea cazanelor de abur. 

36. Exploatează și întreține instalațiile de oxigen, vid și aer comprimat; 

37. Asigură funcționarea instalațiilor frigorifice și de climatizare din dotare; 

38. Asigură funcționarea iluminatului de siguranță cu grup electrogen; 

39. Ține legatura cu serviciile și secțiile din spital; 

40. Certifică consumurile de apă, gaz, electricitate, agent termic etc. aferente Spitalului; 

41. Asigură prin personalul specializat din subordine urmărirea comportării în timp a clădirilor din 

patrimoniul construit al Spitalului; stabilește intervențiile necesare și modul de realizare a acestora 

atât pentru intreținerea curentă (igienizări periodice) cât și pentru lucrări speciale (amenajări sau 

consolidări); 

42. Asigură prin personal realizarea programului de consolidare a patrimoniului construit astfel ca 

acesta să poată fi exploatat în condițiile de siguranță impuse de lege; 

43. Participă alaturi de personalul abilitat la încheierea de contracte și urmăreste realizarea acestora 

pentru asigurarea unității sanitare cu energie electrică, gaze naturale, servicii de apă și canalizare; 

asigură exploatarea corectă a acestora și încadrarea în limitele de consum stabilite de actele 

normative; 

44. Asigură și răspunde de realizarea condițiilor de microclimat necesare funcționării pe timp de 

iarnă a activității unității sanitare prin menținerea centralei termice și a instalațiilor de ventilație 

centralizate, în graficele optime de exploatare; asigură și răspunde de funcționarea acestora prin 

realizarea tuturor lucrărilor de revizie tehnică, reparații curente periodice și întreținere curentă; 

asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare privind activitățile pe care le coordonează; 

45. Asigură cadrul necesar funcționării în condițiile legale a activității de urmărire a exploatării 

instalațiilor sub incidența normativelor I.S.C.I.R. precum și a aparatelor A.M.C. (aparate de 

măsurare și control) care sunt prevăzute de legea metrologiei, prin numirea persoanelor 

responsabile și asigurarea pregătirii și atestării acestora . 

46. Asigură și răspunde de păstrarea în condițiile legii a cărții tehnice a construcțiilor din 

patrimoniul unității sanitare: 

a) de păstrarea documentelor existente, scrise (schițe, desene, planuri de situații etc.), si cele 

informatizate;  

b) de păstrarea, completarea periodică a proceselor verbale din registrul evenimentelor, a fișelor 

sintetice și a proceselor verbale de constatare a tuturor documentelor anexă cărții tehnice;  

47. Urmărește si raspunde de asigurarea apei calde si a furnizarii agentului termic conform 

programului pe perioada rece;  

48. Controlează funcționarea instalațiilor de automatizare, programare, luând după caz măsuri de 
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inlăturare a defectelor;  

49. Răspunde de pregătirea instalațiilor cu regim special în exploatare pentru verificările tehnice 

periodice;  

50. Răspunde de înlăturarea defectelor semnalate de fochiști, personalul spălatoriei, personalul 

blocului alimentar și cel al Compartimentului Sterilizare; în cazul în care aceste defecțiuni 

presupun intervenția echipelor service specializate ale furnizorilor de echipamente, va face 

demersurile necesare pentru aducerea acestora în timp util;  

51. Asigură legătura permanentă cu echipele service ale furnizorilor de echipamente;  

52. Asigură realizarea tuturor reviziilor tehnice și a lucrărilor de intervenție necesare aparaturii 

medicale și a echipamentelor din spital , astfel ca acestea să poată fi menținute în stare de 

funcționare;  

53. Asigură buna funcționare a centralei telefonice a Spitalului și a rețelei interioare;  

54. Coordonează și asigură buna funcționare a spalătoriei Spitalului, în conformitate cu actele 

normative care reglementează această activitate;  

55. Coordoneaza și asigură buna funcționare a blocului alimentar din spital, în conformitate cu 

actele normative care reglementează această activitate. 

Secțiunea a II – a Structuri auxiliare în subordinea Compartimentului tehnic 

Subsecțiunea 1. Muncitor calificat în meseria de lacătuș mecanic 

Art.371. Atribuții. 

- Răspunde de întreținerea corectă a instalațiilor de apă potabilă, asigurând verificarea periodică a 

calității apei utilizate, curățarea şi clorinarea trimestrială a rezervoarelor şi a întregii instalații; 

- Asigură şi răspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corectă a instalațiilor de aer comprimat 

de oxigen şi aspiratie, numite aici instalații netehnologice de fluide medicinale, asigură prin 

personalul pe care îl coordonează direct întreținerea şi repararea acestor instalații precum şi 

menținerea lor în funcțiune 24 de ore din 24; 

- Asigură şi raspunde de urmărirea lucrărilor şi intervențiilor executate de echipele de muncitori, 

de emiterea de bonuri de materiale în baza notelor de comenzi de lucrări emise de Compartimentul 

tehnic; 

- Păstrează evidențele lucrărilor executate şi răspunde de corectitudinea acestora prin notele de 

comenzi completate la rezolvarea lor cu materialele utilizate, personalul care le-a realizat şi timpul 

necesar intervenției precum şi cu acceptul lucrării de către solicitant (semnătura pe nota de 

comandă a șefului de secţie unde s-a executat lucrarea). 

- Asigură şi răspunde de realizarea programului anual de pregătire în vederea anotimpului rece, 

prin verificări şi lucrări de reparații necesare la tâmplărie, învelitori de la acoperișuri, instalații de 

scurgere pluvială etc.; 

- Asigură şi raspunde de inventarul atelierului mecanic de intervenție şi reparații la instalații, 
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gestionând acest inventar în conformitate cu prevederile legale; 

- Asigură şi răspunde de buna funcţionare a instalațiilor de hidrant, a sistemelor de pompare special 

destinate acestei instalații precum şi de existența în permanență a stocului limită de apă necesar 

unei intervenții în rezervoare tampon ale gospodăriilor de apă (rezerva de apă a Spitalului); 

- Asigură şi răspunde de efectuarea reparațiilor necesare la electromotoare, transformatoare, alte 

echipamente electrice ce necesită astfel de lucrări şi care se execută în afara unității sanitare 

răspunzând de recepția acestor lucrări şi de calitatea executării lor; 

- Urmăreste şi răspunde de buna funcţionare a utilajelor din blocul alimentar, a mașinilor de curățat 

zarzavat, cartofi, de tocat carne, a roboților de prelucrat alimente şi a agregatelor frigorifice; 

- Urmărește şi răspunde de repararea mobilierului metalic din secţiile de tratament astfel ca acestea 

să poată fi exploatate corespunzator: paturi, mese, noptiere; 

- Asigură aplicarea permanentă a graficului de revizii şi reparații întocmind procese verbale de 

constatare în caietul de urmărire a activităţii, la toate punctele în care intervine şi ia semnături 

pentru calitatea prestației de la șeful secţiei respective; 

- Păstrează permanent asupra sa caietele de urmărire a activităţii și/sau notele de comandă primite 

de la inginerul coordonator pe care le predă completate corespunzător la sfârșitul fiecărei luni de 

zile; 

- Asigură realizarea unor lucrări de mică importanță de confecții metalice, specifice lăcătușeriei 

cum ar fi confecționarea de grilaje, uși metalice; 

- În cazul defecțiunilor neprevazute sau constatării de uzură prematură a unor organe de mașini, se 

efectuează recondiționarea sau înlocuirea lor; 

- Execută diferite lucrări simple de lacătușerie ca debitări de materiale, debavurări şi polizări, 

curățări de piese şi organe de mașini demontate pentru reparație şi revizie; 

- Curăță şi spală piesele la mașinile demontate; 

- Ajustează suprafețele fară toleranțe, muchii şi racordari după sablon; 

- Cioplește cu dalta canalele pentru sudura la piesele din fontă de oțel; 

- Găureste cu mașina electrica de mana, găurile cotate liber; 

- Repara piese simple de la cuptoare şi instalatiile auxiliare de alimentare, armature metalice paleti 

de malaxor, racleti de la masini de sablaj; 

- Participă la montarea şi demontarea burbourilor, filtrelor de motorină şi ulei ale motoarelor 

termice; 

- Gudronează interior şi exterior conductele de apă, aer, abur şi gaz; 

- Debitează cu dalta sau fierastraul de mână materiale laminate, polizandu-le şi pilindu-le fară 

toleranță. 
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Subsecțiunea 2. Muncitor calificat în meseria de electrician 

Art.372. Atribuții. 

- Asigura şi răspunde de exploatarea corectă a instalațiilor de alimentare cu energie electrică de la 

partea de branșament joasă tensiune a Postului General de Transformare şi până la terminalele 

consumatoare;  

- Asigură şi răspunde de obținerea autorizațiilor necesare exercitării meseriei de electrician, de 

vizarea periodică a acestora pe domeniile de activitate precizate de lege; 

- Asigură şi răspunde de buna funcţionare a instalațiilor de paratoner, acolo unde este cazul, de 

verificarea periodica a acestora şi de refacerea continuităților acolo unde acestea au fost întrerupte 

din diverse motive;  

- Asigură şi răspunde de eliminarea din circuitele electrice în exploatare a tuturor improvizațiilor 

şi intervențiilor neavizate şi neautorizate; patroanelor necorespunzătoare sau a altor tipuri de 

siguranțe neomologate;  

- Asigură şi răspunde de integritatea şi copletarea tuturor tablourilor electrice de distribuție, de 

existenșa în interiorul acestora a schemelor de alimentare precum şi de inscripționarea tuturor 

circuitelor deservite;  

- Asigură şi răspunde de respectarea tuturor normelor P.S.I. şi Protecția Muncii care reglementează 

intervenția în instalațiile de forță, de utilizarea numai a echipamentelor şi sculelor omologate şi 

verificate corespunzător;  

- Asigură şi răspunde de buna funcţionare a lămpilor automate de iluminat ce întră în acțiune la 

căderea curentuluielectric, răspunde de verificarea periodică a acestora, de starea de funcţionare a 

lămpilor şi a acumulatorilor;  

- Asigură şi raspunde de dotarea cu covoare de cauciuc electroizolante aferente tablourilor electrice 

de distribuție; 

 - Asigură şi răspunde de funcţionarea corespunzătoare a tuturor electromotoarelor ce dotează 

instalații, utilaje, echipamente, de repararea şi recondiționarea acestora atunci când este necesar;  

- Asigură şi răspunde de calitatea lucrărilor, a înlocuirii tuturor neajunsurilor apărute în instalația 

electrică: înlocuirea becurilor şi a lămpilor fluorescente arse, înlocuirea prizelor, a ștecherelor, a 

fasungurilor, a întrerupătoarelor, a contoarelor, a altor elemente de comandă sau activare care se 

defectează sau se ard;  

- Asigură şi răspunde de buna funcţionare a panoului general de transformare, a echipamentelor 

din dotarea acestuia precum şi a existenței tuturor echipamentelor şi a planurilor necesare unei 

intervenții în acest punct;  

- Asigură şi răspunde de buna funcţionare a gospodăriei de apă a tuturor echipamentelor care 

concură la exploatarea apei din subteran, depozitarea şi pomparea acesteia în stațiile de hidrofoare, 

precum şi de buna funcţionare a instalațiilor de automatizare care deservesc aceste echipamente; - 

Participă la execuţia de lucrări în construcții, realizând reparații la instalații electrice, alte lucrări 
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specifice necesare îmbunătățirii activităţilor sau ca urmare a deciziei de schimbare a destinației 

unor spații;  

- În perioada în care nu este solicitat la intervenţii în cadrul Spitalului, execută şi alte sarcini 

stabilite de conducere conform pregătirii profesionale şi aptitudinilor sale, pentru folosirea 

integrală a timpului de muncă zilnic. 

Subsecțiunea 3. Muncitor calificat în meseria de instalator sanitar 

Art.373. Atribuții. 

(1) Atribuțiile instalatorului: 

- Natura lucrărilor efectuate de instalatorul tehnico-sanitar se concretizează prin operații legate de 

elementele componente ale instalațiilor de apă – canal, instalațiilor de gaze, instalațiilor de 

încălzire centrală şi instalațiilor cu apă-rețele exterioare, având ca scop să asigure un confort cât 

mai complet. 

- În procesul tehnologic pentru executarea instalațiilor se disting două faze: una de prelucrare a 

conductelor şi accesoriilor prin tăiere, găurire, îndoire pentru a le da forma necesară şi alta de 

asamblare şi de montare a aparatelor, conductelor şi accesoriilor, în scopul obținerii lucrării finite. 

- Execută intervenții de reparații a instalațiilor sanitare, tehnologice şi netehnologice, termice, a 

instalațiilor de alimentare cu gaze naturale atunci când acestea nu implică existența unei autorizații 

speciale.  

- Înlocuirea / repararea / curățarea armăturilor din instalațiile termomecanice ( robineți, ventile de 

sens, filtre, etc), a pompelor de circulație precum şi a boilerelor de preparare a apei calde menajere. 

- Înlocuirea de garnituri între flanșe sau alte elemente de etanșeitate la robineți, îmbinări, cuplaje 

la instalațiile termomecanice.  

- Înlocuirea de garnituri oringuri sau elemente de etanșeitate la baterii, robineți, îmbinări, cuplaje. 

- Înlocuirea de obiecte sanitare: lavoare, W.C., rezervoare de apă W.C., căzi, elemente de comandă 

pentru instalații sanitare (baterii), flotoare, dușuri de mână etc.  

- Execută lucrări de întreținere şi reparații a componentelor instalațiilor de încălzire ( conducte, 

distribuitoare, radiatoare, robineți, aerisitoare, etc); - Realizarea de trasee de instalații de 

complexitate redusă, pe distanțe mici, pentru alimentări cu apă etc.. 

- Montarea țevilor din plumb de presiune.  

- Executarea lipiturilor de prelungire la țevi de plumb.  

- Îmbinarea şi lipirea cu adeziv a conductelor din țevi PVC.  

- Montarea accesoriilor mici (portprosop, portsăpun, cârlig, etc.). 

 - Executarea îndoirilor la cald pentru realizarea curbelor la țevi PVC-dur.  

- Montarea armăturilor simple necesare obiectelor sanitare (robinet simplu, robinet cu braț 

basculant).  

- Să cunoască metode pentru montarea conductelor din țevi de oțel sau PVC şi din tuburi de fontă, 
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pantele conductelor şi amplasamentul armăturilor şi dispozitivelor de siguranță şi control.  

- Să cunoască tipuri şi dimensiuni ale arzătoarelor de gaze şi de tip casnic, contoarele volumetrice, 

obiecte sanitare şi aparatelor de bucătărie.  

- Execută şi alte sarcini primite pe cale ierarhică.  

- Anunță imediat Compartimentul Tehnic în legatură cu constatările personalului de service-

intervenție atunci când acesta constată că lucrări mai mari de reparații sau igienizare sunt necesare. 

- În perioada în care nu este solicitat la intervenţii în cadrul Spitalului, execută şi alte sarcini 

stabilite de conducere conform pregătirii profesionale şi aptitudinilor sale, pentru folosirea 

integrală a timpului de muncă zilnic. 

(2) Stația oxigen. Atribuțiile instalatorului:  

1- remediază și supraveghează stația de oxigen;  

2- supraveghează coloana de oxigen și remediază pierderile;  

3- asigură secțiile cu tuburi de oxigen pline;  

4- supraveghează instalația de oxigen până la ultimul robinet de la patul bolnavului;  

5- participă la încărcat și descărcat tuburi de oxigen;  

6- verifică tuburile de oxigen daca sunt expirate;  

7- verifică tuburile de oxigen daca sunt pline la primirea lor în stație; 

Subsecțiunea 4. Muncitor calificat în meseria de telefonist 

Art.374.Atribuții. 

- Cunoașterea centralelor telefonice manuale, semiautomate şi automate cu capacitate, număr de 

poziții, număr de legături telefonice, diversitate de operațiuni, grad de solicitare etc., diferit de la 

o centrală la alta; primirea şi deservirea convorbirilor telefonice, precum şi a prestațiilor speciale; 

- Supravegherea desfășurării traficului telefonic, coordonarea, îndrumarea şi conducerea activităţii 

telefonistei; 

 - Organizarea legăturilor telefonice pe căi ocolite, pe direcțiile de circuite repartizate în funcție de 

trafic;  

- Egalizarea timpului de așteptare a convorbirilor pe legături telefonice interurbane;  

- Primirea comenzilor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internaționale, pentru 

informații sosite, precum şi a reclamațiilor referitoare la funcţionarea instalațiilor telefonice;  

- Deservirea comenzilor de convorbiri telefonice urbane, interurbane şi internaționale de plecare, 

transit şi sosire, a celor pentru informații şi prestații telefonice speciale; stabilirea duratei 

convorbirilor (a taxelor) pentru prestațiile telefonice;  

- Verificarea bunei funcţionării a echipamentului de la schimbător şi a legăturilor telefonice, 

sesizarea, înregistrarea şi comunicarea către personalul tehnic de întreținere a opririlor tehnice în 
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instalațiile telefonice, precum, şi urmărirea restabilirii bunei funcţionării a acestora; 

- Comunică orice defecțiune tehnică șefului Compartimentului Tehnic; Respectă prevederile 

prezentului Regulament și ale Regulamentului Intern, respectă confidențialitatea convorbirilor; 

- Se documenteaza şi aplică:  

- regulamentul de utilizare a comunicațiilor telefonice interurbane şi internaționale şi instrucțiunile 

de exploatare a comunicațiilor telefonice interurbane şi internaționale; 

 - tariful convorbirilor telefonice interurbane şi internationale şi a prestatiilor telefonice speciale;  

- ordinele şi dispozitiile cu privire la exploatarea serviciului telefonic;  

- folosirea echipamentului centralelor telefonice;  

- efectuarea tuturor serviciilor din centrala telefonică, la nivelul cerințelor centralei deservite;  

- căile de îndrumare ale traficului telefonic interurban şi internațional, la nivelul cerințelor centralei 

deservite;  

- modul de verificare a bunei funcţionari a echipamentului telefonic;  

- formularistica folosită în serviciu şi modul de completare a aceteia; 

- se preocupă de pregătirea şi perfecționarea profesională în domeniu. 

Subsecțiunea 5. Muncitor calificat în meseria de fochist 

Art.375. Atribuții. 

- Urmărește şi răspunde de buna funcţionare şi de exploatarea corectă a cazanelor din centrala 

termica şi a instalațiilor care compun centrala, conform normelor şi normativelor în vigoare şi a 

prescripțiilor specifice I.S.C.I.R.  

- Urmărește şi răspunde de asigurarea apei calde şi a furnizării agentului termic conform 

programului pe perioada rece; 

- Urmărește şi răspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor de 

circulație a agentului termic, a pompelor de epuisment din basa colectoare;  

- Asigură reglarea, ungerea şi verifică permanent starea cuplajelor acestora, intervenind direct la 

înlăturarea defectelor ce pot apărea;  

- Răspunde de înlaturarea neetanșeităților de apă, abur, combustibil şi înlocuirea garniturilor 

defecte din C.T. şi spălătorie;  

- Execută reviziile şi reparațiile curente din C.T. şi spălătorie;  

- Asigură curațenia locului de muncă şi interzice acesul persoanelor străine în incinta centralei;  

- Sesizează imediat ce constată defecțiuni pe care nu le poate remedia, șefului de echipă și/sau 

șefului Compartimentului Tehnic, în caz de avarie procedând conform instructajului şi a 

prescripțiilor cunoscute din școala de calificare;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

412 
 

- Urmărește şi raspunde de aplicarea tuturor normelor specifice centralelor termice ce utilizează 

gazul metan;  

- Asigură şi răspunde de păstrarea caietului de predare a serviciului, de completarea şi de 

prevenirea degrădarii sau distrugerii acestuia; predarea serviciului fără completarea procesului 

verbal fiind considerată abatere şi sancționată ca atare;  

- Răspunde de toate pagubele produse prin degradarea de bunuri sau neglijență în executarea de 

lucrări superficiale sau necorespunzatoare;  

- Urmărește şi răspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, norme P.S.I. specifice 

centralelor termice ce utilizează gazul metan;  

- Să cunoască bine instalația de tratare a apei, circuitul apă-abur-condensat al Centralei Termice;  

- Să asigure supravegherea indicilor chimici ai apei de adaos, de alimentare, a apei din generator 

a aburului şi condensatului recuperate, prin executarea analizelor conform standardelor în vigoare 

şi cu precizia necesara;  

- Sa cunoască implicațiile depășirii valorilor indicilor chimici admiși, asupra funcţionării în 

condițiile de siguranță a generatoarelor de abur şi de apă fierbinte;  

- Să înscrie în registrele de analiză valorile determinate, să semneze pentru acestea şi să comunice 

șefului Centrala Termică orice abatere constatată de la indicii admiși;  

- Să predea şi să ia în primire serviciul verificând buna funcţionare a instalației de tratare a apei; 

rezultatul predării-primirii se va consemna în registrul de analiză; Urmărește şi răspunde de buna 

funcţionare şi de exploatarea corectă a cazanelor din centrala termică şi a instalațiilor care compun 

centrala, conform normelor şi normativelor în vigoare şi a prescripțiilor specifice I.S.C.I.R.  

- Urmărește şi răspunde de asigurarea apei calde şi a furnizarii agentului termic conform 

programuilui pe perioada rece;  

- Urmărește şi răspunde de buna funcţionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor de 

circulație a agentului, a pompelor de epuisment din basa colectoare;  

- În perioada în care nu este solicitat la intervenţii în cadrul Spitalului, execută şi alte sarcini 

stabilite de conducere conform pregătirii profesionale şi aptitudinilor sale, pentru folosirea 

integrală a timpului de muncă zilnic. 

Subsecțiunea 6. Deservire lifturi Muncitor calificat în meseria de liftier 

Art.376.Atribuții. 

- are obligaţia desfășurării activităţii cu respectarea regulamentelor unităţii şi în conformitate cu 

fiașa postului; 

 - urmărește buna funcţionare a lifturilor unităţii sanitare; 

 - sesizează imediat ce constată defecțiuni pe care nu le poate remedia, șefului de echipă și/sau 

șefului de atelier, în caz de avarie procedând conform instructajului şi a prescripțiilor cunoscute 

din școala de calificare; 
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 - asigura curățenia şi buna păstrare a acesteia în lifturi;  

- se preocupă de pregătirea şi perfecționarea profesională în domeniu;  

- orice alte sarcini trasate de șeful ierarhic superior; 

 - în perioada în care nu este solicitat la intervenţii în cadrul Spitalului, execută şi alte sarcini 

stabilite de conducere conform pregatirii profesionale şi aptitudinilor sale, pentru folosirea 

integrală a timpului de muncă zilnic. 

Subsecțiunea 7. Mecanic lift – contract (serviciu subcontractat) 

Art.377. Atribuții. 

1. Să supravegheze funcționarea în condiții de siguranță a ascensoarelor și să urmarească folosirea 

acestora în conformitate cu prescripțiile tehnice de exploatare .  

2. Să urmarească efectuarea la timpul stabilit a lucrărilor de întreținere și revizie. 

3. Să urmarească efectuarea lunară a intructajului de protecția muncii și a instructajului profesional 

periodic. 

4. Să oprescă din funcțiune instalațiile în toate cazurile care nu prezintă siguranță în exploatare.  

5. Să anunțe întreprinderii care efectuază intreținerea toate opririle accidentale ale ascensoarelor. 

6. Să execute toate lucrările de reparații și întreținere pentru care este autorizat.  

7. Întocmește necesarul de materiale pentru lift. 

8. Respectă normele de igienă, protecția muncii și P.S.I.  

9. Înlocuiește ori de câte ori este nevoie personalul muncitor din formatia din care face parte.  

10. Are o ținută corespunzatoare.  

11. Participă la toate acțiunile de muncă ordonate de conducerea unității, la lucrările de intreținere 

și curațenie din curtea Spitalului și zonele verzi.  

12. Respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Subsecțiunea 8. Spălătorie 

Art.378. Atribuțiile spălătoriei. 

- asigurarea integrității bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care să răspundă de 

corecta conservare și manipulare a intregului inventar;  

-administratiea și gospodărirea obiectelor de echipament de inventar moale și gospodăresc primite 

în dotare de la magazia Spitalului; 

 -primirea din secții, laboratoare și alte compartimente de lucru a Spitalului a echipamentului și 

cazarmamentul folosit (murdar);  

-eliberarea, în schimbul obiectelor murdare, a unei cantități egale cu cea predată de obiecte curate 

și în bună stare;  



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

414 
 

-efectuarea dezinfecției, spălarii, reparării, călcării și păstrării întregului echipament și 

cazarmament al Spitalului;  

-trierea inventarului moale în vederea casării celui uzat, cu condiția încadrării în cotele maxime de 

înlocuire;  

-depozitarea inventarului moale propus casării, până la scoaterea lor definitivă din uz;  

-înlocuirea bonului de consum pentru completarea baremului scos din uz; 

 -asigurarea circulatiei obiectelor de inventar moale echipament gospodaresc; 

 -asigurarea întocmirii bonurilor de predare-transfer; 

-restituire în situatia în care nu se poate returna sectiilor o cantitate egala de echipament cu cea 

primită spre spălare;  

-organizarea unei evidente judicioase a obiectelor de inventar moale, printr-un control periodic, 

cel putin o data pe luna, pentru a se determina situatia faptica; 

 -asigurarea functionalitatii masinilor de spalat, storcatoarelor si uscatoarelor, semnaland serviciul 

administrativ si atelierului de reparatii -intretinere eventualele deficiente survenite în funcționarea 

lor;  

-trierea și asigurarea reparării inventarului moale, la atelierul de lenjerie al Spitalului;  

-asigurarea aprovizionării cu materiale necesare spalatului rufariei conform normelor de consum 

stabilite pe unitate;  

-asigurarea întreținerii stării igienico-sanitare a spatiilor de muncă și a utilajelor;  

-respectarea normelor PSI;  

-asigurarea efectuării instructajului PSI și de protecția și securitatea în muncă. 

Subsecțiunea 9. Spălătoreasa 

Art.379. Atribuţiile spălătoresei. 

1. Preia lenjeria murdară în camera de primire, care este transportată în saci;  

2. La activitatea de spălare, personalul va respecta instrucţiunile de lucru privind procesul de 

spălare şi dezinfectare a lenjeriei;  

3. Asigură ca lenjeria să fie călcată şi împachetată având în vedere ca inscripţionarea sa să fie 

vizibilă în partea exterioară;  

4. Asigură distribuirea către secţiile Spitalului a lenjeriei, conform programului stabilit, ambalată 

în saci;  

5. Răspunde de gestiunea magaziei cu materiale moi din cadrul spalatoriei ;  

6. Ține evidenta strictă a intrărilor și ieșirilor de materiale din spălătorie ;  

7. Execută toate lucrările de spălare, uscare și călcare a lenjeriei conform normelor în vigoare ; 
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8. Urmărește respectarea ordinii și curățeniei în spălatorie ; 

9. Respectă normele de igienă, protectia muncii si PSI; 

10. Respectă Regulamentul de Organizare și Funcionare și Regulamentul Intern. 

Subsecțiunea 10. Croitoreasa 

Art.380. Atribuții. 

- corectarea eventualelor defecte ale produsului;  

- pregatirea partilor componente ale produselor şi montarea lor în vederea confectionarii huselor 

pentru aparatura medicala;  

- confecționarea, transformarea şi repararea echipamentului de protecţie pentru personalulul 

sanitar, personal auxiliar, muncitori; 

 - repararea lenjeriei de pat a bolnavilor;  

- repararea uniformelor, paturilor, fetelor de masa, etc. și transferarea produselor la spalatoria 

centrala în vederea spalarii;  

- înregistrarea produsului finit în gestiunea atelierului;  

- în perioada în care nu este solicitat la intervenţii în cadrul Spitalului, execută şi alte sarcini 

stabilite de conducere conform pregatirii profesionale şi aptitudinilor sale, pentru folosirea 

integrală a timpului de muncă zilnic. 

Subsecțiunea 11. Deservire Pază 

Art.381. Atribuțiile portarului. 

1. Portarul asigura paza si securitatea spitalului ; 

2. Interzice accesul autovehiculelor in curtea Spitalului, cu exceptia masinilor de interventii si 

masinile personalului medical; 

3. Supravegheaza persoanele care intra si ies din spital cu drept de control al bagajelor; 

4. Raspunde de toate bunurile din incinta Spitalului; 

5. Opreste scoaterea fara aprobare a oricaror bunuri de inventar, materiale, alimentare; 

6. Întreține curățenia în incinta curții precum și aleile și zonele verzi; 

7. Respectă și urmareste respectarea normelor de Protectia Muncii si P.S.I.  

8. Execută orice alte sarcini primite din partea conducerii Spitalului; 

9. Respectă Regulamentul de Organizare și Functionare și Regulamentul Intern. 

Subsecțiunea 12. Muncitor necalificat 

Art.382. Atribuții. 
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- întretine curatenia în spatiul verde al unităţii, a aleilor şi la întrarea principala; 

 - mentine curatenia la rampa de gunoi împreună cu ingrijitorii din secţie, după caz;  

- execută lucrari de săpat şi plantat material floricol;  

- participa la operatiunile impuse de reorganizarea sau mutarea secţiilor;  

- execută lucrari de manipulare a bunurilor în vedera depozitarii lor;  

- întretine curatenia în curtea unităţii;  

- asigura mentinerea curateniei la rampa de gunoi; 

- asigura şi raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igienă şi antiseptice, respectă circuitele 

funcţionale satbilite;  

- participa la toate operatiile impuse de reorganizarea spatiilor;  

- asigură şi raspunde de predarea - primirea la spalatoria unităţii a uniformelor de protecţie a 

salariaţilor din birouri;  

- poartă echipament de protecţie adecvat;  

- asigură transportul şi depozitarea materialelor de curatenie şi dezinfectie;  

- în perioada în care nu este solicitat la intervenţii în cadrul spitalului, execută şi alte sarcini stabilite 

de conducere conform pregatirii profesionale şi aptitudinilor sale, pentru folosirea integrală a 

timpului de muncă zilnic. 

Secțiunea a III – a Blocul alimentar 

Subsecțiunea 1. Organizarea 

Art.383. Activitatea principală. 

(1) Activitatea de pregătire a alimentaţie se desfăşoară în cadrul blocului alimentar, dimensionat, 

amenajat şi structurat în raport cu mărimea unităţii şi cu cerinţele specifice acesteia. 

Art.384. Cerințe principale. 

(1) Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 

- bucătăria propriu-zisă;  

- spaţiu pentru tranşat carne şi separat pentru peşte; 

- cameră pentru curăţat, spălat şi prelucrat zarzavatul; 

- cameră pentru păstrarea alimentelor pentru o zi;  

- spaţiu pentru spălarea vaselor din bucătărie;  

- spaţiu pentru depozitarea veselei din bucătărie; 

- oficiu pentru distribuire hranei de la bucătărie în secţii; 
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- vestiar pentru personalul blocului alimentar; 

- grupul sanitar - camere frigorifice;  

- magazii de alimente. 

(2) Spaţiile vor fi utilate, luminate şi ventilate corespunzător. În blocul alimentar se stabilesc şi 

respectă circuite distincte pentru alimentele neprelucrate şi pentru mâncarea pregătită, 

respectându-se procesul tehnologic şi orientarea fluxului într-un singur sens, evitand încrucişările 

între fazele salubre şi cele insalubre. 

Subsecțiunea 2. Atribuțiile blocului alimentar 

Art.385. Principalele atribuții. 

(1) Blocul alimentar are următoarele atribuţii:  

1.supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale;  

2.realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 

3.controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru 

alimente, conform reglementărilor în vigoare;  

4.controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi, culege aprecierile bolnavilor despre 

alimentaţie, urmărind ca sugestiile utile să fie avute în vedere;  

5.calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare;  

6.întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; 

 7.verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;  

8.totalizează regimurile aduse din secţiile de spital pe grupe de regimuri şi alcătuieşte foaia de 

observaţie centralizată pe spital, folosind reţetele din cartea în care sunt înscrise alimentele şi 

cantităţile necesare pentru fiecare dietă;  

9.răspunde pentru luarea şi păstrarea probelor de alimente;  

10. controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor;  

11. organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă; 

12. alte atribuţii specifice. 

Subsecțiunea 3. Atribuțiile personalului din cadrul blocului alimentar 

Art.386. Atribuții cu caracter general. 

(1) Personalul din blocul alimentar va avea carnet de sănătate cu examenul clinic, investigaţii de 

laborator conform controlului medical periodic anual şi legilor în vigoare. 

(2) Personalul are obligaţia     să-şi însuşească întrucţiunile privitoare la igiena de la locul de 

muncă. 
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(3) Personalul din blocul alimentar va respectă normele de protecţia muncii: 

- Va purta obligatoriu echipament de protecţie corespunzător operaţiunilor pe care le execută, pe 

toată perioada serviciului. Halatul de protecţie va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. Se 

interzice personalului de la camera de curăţat zarzavat, să între în camera unde se distribuie 

alimentele preparate către secţii. 

 - Se interzice folosirea persoanelor care iau parte la procesul de prelucrare al alimentelor, pentru 

întreţinerea curăţeniei vestiarelor, grupuri sanitare, etc. Acest personal poate ajuta la curăţenia 

utilajelor şi sculelor cu care se lucrează (maşini de tocat, de gătit, cuţite, polonice, etc.). 

 - Se interzice fumatul în blocul alimentar şi anexe. 

 - Se interzice utilizarea focului de la maşinile de gătit în alt scop decât cel de preparare al 

alimentelor ( NU se va utiliza la încălzirea bucătăriei). 

 - NU se va lăsa focul aprins nesupravegheat.  

- Se va desemna persoana responsabilă de verificarea stingerii focului înainte de părăsirea 

bucătăriei.  

- Se va purta echipament de protecţie astfel încât acesta să nu prezinte pericol de aprindere a 

persoanei la maşina de tocat carne, robotul de bucatarie, maşina de curăţat cartofi, sau să fie 

inflamabil. Se recomandă îndepărtarea bijuteriilor în timpul procesului de preparare a alimentelor. 

– Medicul de gardă are obligaţia de a controla starea de sănătate a personalului din bucătărie la 

intrarea în serviciu (leziuni cutanate, tulburări digestive, febră, etc).  

- Este interzisă manipularea alimentelor de către orice personal din afara blocului alimentar.  

- Se interzice intrarea în sălile de prelucrare a alimentelor cu hainele proprii.  

- Se interzice prepararea mâncărurilor pentru ziua următoare. 

 - Este interzisă păstrarea alimentelor prepareate în vase descoperite, precum şi amestecarea celor 

rămase cu cele proaspăt pregătite.  

- Este obligatoriu recoltarea probelor de la fiecare fel de mâncare, etichetate cu data, ora şi felul 

alimentelor. Probele se vor ţine la frigider timp de 48 de ore, la temperatura de +4ºC în recipiente 

curate, opărite, acoperite și etichetate. 

Subsecțiunea 4. Atribuţiile asistentului dietetician (sunt asigurate de Comisia de alimentație 

și dietetică) 

Art.387. Atribuții. 

(1) Comisia de alimentație și dietetică are, în principal, următoarele sarcini:  

1. conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie, privind 

pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale;  

2. controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, 

curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei;  
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3. supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare 

privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale, a normelor de protecţie a 

muncii şi a regulamentului de ordine interioară;  

4. verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituţia, modul de 

păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie;  

5. va anunţa conducerea unităţii dacă în magazie există produse expirate sau care nu corespund 

din punct de vedere organoleptic;  

6. supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale;  

7. supraveghează prelucrarea culinară corectă a alimentelor, potrivit indicaţiilor dietetice;  

8. realizează periodic planuri de regimuri şi diete;  

9. controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru 

alimente conform reglementarilor în vigoare;  

10. răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de igienă la recepţia, depozitarea, 

prelucrarea şi distribuirea alimentelor, la înregistrarea igienică a blocului alimentar şi a utilajelor, 

la efectuarea de către personalul de la blocul alimentar a examenelor medicale periodice;  

11. controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi;  

12. calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare; 

13. calculează valoarea calorică şi structura meniurilor, ţinând seama de concentraţia ce 

trebuie asigurată bolnavilor internaţi;  

14. verifică stocurile de produse alimentare din depozitul central, înainte de întocmirea 

meniurilor;  

15. întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare;  

16. verifică prin sondaj gramajul porţiilor atât în bucătărie cât şi pe secţie;  

17. verifică prin sondaj numărul pacienţilor pentru care se prepară şi se distribuie hrana;  

18. verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;  

19. centralizează zilnic regimurile dietetice prescrise de secţii şi întocmeşte lista cu cantităţile 

şi sortimentele de alimente necesare;  

20. participă la eliberarea alimentelor din magazie;  

21. îndrumă activitatea tehnică a blocului alimentar şi răspunde de aplicarea şi respectarea 

regulilor sanitare şi antiepidemice;  

22. execută personal, în secţia de pediatrie, regimurile prescrise de medici;  

23. semnează documentul cumulativ cu gramajele ce au stat la baza întocmirii listei de 

alimente şi a listei de comenzi pentru aprovizionare;  
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24. recoltează şi păstrează probele de alimente ;  

25. controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 

26. informează conducerea unităţii despre deficienţele constatate privind prepararea, 

distribuirea şi conservarea alimentelor;  

27. organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă;  

28. respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;  

39. respectă normele igenico-sanitare şi de protecţie a muncii şi a incendiilor;  

30. se preocupă permanent de actualizarea cunoştintelor profesionale prin studiu individual 

sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;  

31. asigură şi verifică respectarea normelor de igienă de către personalul din subordine şi 

modul în care se respectă circuitele funcţionale;  

32. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora ;  

33. respectă Regulamentul Intern. 

 Subsecțiunea 5. Muncitor calificat în meseria de bucătar 

Art.388.Atribuții principale. 

(1) Principalele atribuţii ale muncitorului calificat în meseria de bucătar sunt următoarele: 

1) prepară dietele repartizate;  

2) respectă normele de păstrare, preparare şi distribuţie a alimentelor;  

3) respectă regulile de igienă sanitară;  

4) distribuie hrana la secţiile stabilite, potrivit graficului de distribuţie;  

5) urmăreşte ca personalul bucătăriei să efectueze curăţenia conform indicaţiilor asistentului de 

igienă;  

6) răspunde de pregătirea legumelor şi rădăcinoaselor;  

7) participă la prepararea hranei, executând indicaţiile bucătarului şef;  

8) distribuie dimineaţa pâinea şi micul dejun în secţie;  

9) participă la distribuirea mesei la prânz sau seara;  

10) sesizează conducerea de deficienţele semnalate în funcţionalitatea utilajelor din dotarea 

bucătăriei;  

11) însoţeşte transportul de alimente de la magazie la bucătărie;  

12) efectuează operaţiunile pentru tocarea cărnii, prepararea piureurilor etc.;  
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13) urmăreşte spălarea veselei ce se utilizează în procesul de prelucrare culinară a alimentelor;  

14) dirijează procesul de curăţire în bucătărie;  

15) pune probele alimentare în borcane, potrivit indicaţiilor asistentei dieteticiene;  

16) asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice şi antiseptice, a 

normelor de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale stabilite;  

17) respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale 

stabilite;  

18) poartă obligatoriu echipament de protecţie corespunzător operaţiunilor pe care le execută, pe 

toată perioada serviciului. Halatul de protecţie va fi schimbat ori de câte ori este nevoie;  

19) răspunde de curatenia din spatiul arondat ;  

20) participă în mod obligatoriu ca controlul periodic al stării personale de sănătate, având 

completat la zi carnetul de sănătate cu examenul clinic, investigaţii de laborator conform 

controlului medical periodic anual şi legilor în vigoare;  

21) nu utilizează focul în blocul alimentar pentru alte scopuri, în afara celui de gătit;  

22) se îngrijeşte ca focul aprins să nu rămână nesupravegheat;  

23) atunci când este ultima persoană care părăseşte blocul alimentar, verifică obligatoriu ca focul 

să fie stins;  

24) îndepărtează bijuteriile personale (cele care pot intra in contact cu alimentele) în timpul 

procesului de preparare a alimentelor; 

 25) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  

26) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şefii ierarhic superiori;  

27) respectă graficul de lucru întocmit lunar;  

28) respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de unitate; 

29) participa la implementarea controlului managerial intern la nivelul structurii din care face 

parte;  

30) în domeniul managementului calităţii serviciilor:  

− să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management al Calitatii aplicabile în 

activitatea depusă ; 

− să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de 

calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

Subsecțiunea 6. Îngrijitoare 

Art.389. Atribuții principale. 
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(1) Principalele atribuţii ale îngrijitoarei sunt următoarele: 

1) efectuează curăţenia zilnică a blocului alimentar, grup sanitar şi vestiar, asigurând o stare 

de curăţenie optimă în toate spaţiile;  

8) asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice şi antiseptice, a 

normelor de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale stabilite;  

9) respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale 

stabilite;  

10) poartă obligatoriu echipament de protecţie corespunzător operaţiunilor pe care le execută, 

pe toată perioada serviciului. Halatul de protecţie va fi schimbat ori de câte ori este nevoie;  

11) răspunde de curatenia din spatiul arondat serviciului; 

 12) participă în mod obligatoriu ca controlul periodic al stării personale de sănătate, având 

completat la zi carnetul de sănătate cu examenul clinic, investigaţii de laborator conform 

controlului medical periodic anual şi legilor în vigoare;  

14) se îngrijeşte ca focul aprins să nu rămână nesupravegheat;  

15) atunci când este ultima persoană care părăseşte blocul alimentar, verifică obligatoriu ca 

focul să fie stins;  

16) îndepărtează bijuteriile personale  

17) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

18) respectă graficul de lucru întocmit lunar; respectă Regulamentul Intern şi ROF la nivel de 

unitate; 

Capitolul VII - Birou Managementul al Calității Serviciilor de Sănătate 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.390. Cadru general. 

Biroul de management al calităţii serviciilor medicale de sănătate funcţionează în cadrul Spitalului 

Municipal Adjud, în subordinea Managerului, fiind înfiinţat potrivit prevederilor din Ordinul 

M.S./ANMCS nr. 1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al 

calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în 

procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului. 

Secțiunea a II – a Atribuţii ale Biroului Managementul Calităţii Serviciilor de Sănătate 

Art.391. Atribuții. 

(1) În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul comun al M.S. și ANMCS nr. 1312/250/2020 

Biroul de management al calităţii serviciilor medicale de sănătate are ca principal obiectiv 

implementarea la nivelul unității sanitare cu paturi sau serviciului de ambulanță a sistemului de 

management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului. 
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(2) Conform art. 5 din Ordinul M.S./ANMCS nr. 1312/250 din 3.08.2020 Biroul de management 

al calităţii serviciilor de sănătate desfășoară următoarele activități principale: 

a) elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al 

calității serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării acestuia; 

b) evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calității serviciilor 

de sănătate și a nivelului de conformitate cu standardele și cu cerințele de monitorizare 

postacreditare, adoptate de către ANMCS; 

c) informarea periodică a conducerii și a personalului din cadrul unității sanitare cu privire la 

nivelul de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate și, după caz, 

actualizarea acestuia; 

d) coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unității sanitare a 

documentelor calității; 

e) asigurarea instruirii și informării personalului din cadrul unității sanitare cu privire la 

organizarea și implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului; 

f) măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv 

investigarea nivelului de satisfacție a pacienților; 

g) coordonarea și controlul activității de colectare și de raportare, conform legislației în vigoare, a 

datelor și documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al 

calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

h) coordonarea și controlul activității de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de 

monitorizare a conformității la cerințele standardelor ANMCS; 

i) monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate de 

producerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații 

necesare pregătirii evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu 

standardele ANMCS; 

j) coordonarea și participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfășurarea 

activităților de audit clinic; 

k) îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în activitatea 

de identificare și de management al riscurilor; 

l) asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului și participarea la elaborarea și implementarea politicii de calitate a serviciilor 

de sănătate la nivelul unității sanitare; 

m) elaborarea și înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând 

propuneri și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute; 
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n) monitorizarea elaborării, implementării și evaluării eficacității și/sau eficienței procedurilor și 

protocoalelor de bune practici clinice și manageriale. 

Capitolul VIII - Birou Resurse Umane Normare Organizare și Salarizare- RUNOS 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.392. Acest birou este organizat în structura unității în subordinea directă a Managerului 

unității. 

Secțiunea a II – a Atribuții 

Art.393. Cadru general. 

(1) Biroul R.U.N.O.S. asigură cadrul legal pentru strategia de personal a managerului unităţii, în 

vederea realizarii obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal funcţionala, motivata 

şi eficienta, asociata atat cu resursele financiare prevazute în bugetul de venituri şi cheltuieli, 

precum şi cu obligaţiile contractuale asumate în domeniul sănătăţii. 

(2) Biroul R.U.N.O.S. are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, raporturile de 

muncă şi salarizarea personalului, în concordanata cu structura organizatorica şi complexitatea 

atribuţiilor unităţii, pe domeniul de activitate pe care îl reprezinta, în vederea realizării cu eficienţă 

maximă a obiectivelor unitatii sanitare şi a satisfacerii nevoilor angajaţilor. 

(3) Principiile esențiale ale managementului resurselor umane sunt: 

1. Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală;  

2. Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor şi sistemelor privind resursele umane cu 

misiunea şi strategia organizaţiei din unitatea sanitară;  

3. Preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor individuale 

în vederea realizării eficiente a misiunii şi obiectivelor stabilite;  

4. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase. 

(4) Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane constau în: 

1. Creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului;  

2. Reducerea absenteismului;  

3. Creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor;  

4. Creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare a organizaţiei. 

Art.394. Atribuțiile Biroului R.U.N.O.S. 

Biroul R.U.N.O.S. are în principal următoarele atribuții: 

 1. Asigură întocmirea documentatiilor privind modificarea/actualizarea organigramei Spitalului, 

a numărului de posturi, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern, 

a statului de funcțiuni;  
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2. Efectueaza lucrari privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului 

individual de muncă precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii;  

3. Urmărește întocmirea și actualizarea de către conducatorii de compartimente a fișelor de post și 

asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;  

4. Gestioneaza procesul de realizare a evaluarii si intocmirea rapoartelor/fiselor de evaluare a 

performantelor profesionale individuale;  

5. Stabileste și actualizeaza conform reglementarilor legale, salariile de încadrare și celelalte 

drepturi salariale pentru personalul din cadrul unitatii;  

6. Întocmește și actualizează Registrul de evidență a salariaților și asigură introducerea în baza de 

date – REVISAL a informațiilor referitoare la personal potrivit reglementarilor legale in vigoare; 

7. Intocmeste documentatia privind pensionarea pentru limita de vârsta, pensie anticipata sau 

invaliditate pentru personalul din unitate;  

8. Asigura secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste 

lucrarile privind incadrarea in munca a candidatilor declarati admisi pe baza proceselor verbale ale 

comisiilor, in conformitate cu prevederile legale;  

9. Calculeaza vechimea in specialitate si vechimea in munca la incadrare;  

10. Executa lucrarile de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele 

legale in vigoare;  

11. Fundamenteaza fondul de salarii necesar personalului din unitate in vederea intocmirii 

proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli;  

12. Întocmeste lucrarile de salarizare lunar, lucrarile de promovare;  

13. Stabileste salariile de baza ale personalului contractual ca urmare a evaluarii anuale;  

14. Întocmeste și transmite situațiile periodice solicitate de MS, DSP, CJAS, Direcția Județeană 

de Finanțe, Direcția județeană de Statistică;  

15. Asigură operarea programărilor concediilor de odihnă și efectuarea concediilor de odihnă ale 

angajaților;  

16. Întocmește formalitatile în vederea acordarii de concedii cu/fara plata si tine evidenta acestora; 

17. Elibereaza la cerere adeverinte privind calitatea de salariat care atesta vechimea in munca sau 

drepturile salariale; 

18. Întocmeste documentatia privind sanctionarea personalului unitatii in baza raportului Comisiei 

de Disciplina;  

19. Întocmeste orice alte lucrari prevazute de Codul Muncii;  

20. Executa la termenul precizat, orice alta lucrare repartizata de catre conducerea unitatii privind 

problemele specifice biroului ;  
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21. Pune in aplicare prevederile contractului colectiv de munca la nivel de unitate, negociat de 

conducerea unitatii cu sindicatul reprezentativ din unitate.  

22. Tine evidenta pe calculator a drepturilor salariale ale angajatilor pentru calcularea veniturilor 

brute si nete in baza evaluarii performantei profesionale individuale corelate cu cerintele postului; 

23. Tine evidenta salariatilor pe sectii si compartimente asigurând exactitatea datelor privind 

incadrarea pe grade profesionale si salarizare, precum si a datelor de stare civila;  

24. Introduce in programul de calcul salariile tarifare lunare, indemnizatiile de conducere, spor de 

vechime, spor pentru conditii periculoase si vatamatoare si altele conform legislatiei in vigoare; 

25. Avizeaza si introduce in programul informatic prezenta salariatilor conform foilor colective de 

prezenta lunare si in baza datelor prezentate de persoanele responsabile cu aceasta actvitate, 

determina drepturile efective de plata: salariu tarifar, indemnizatie de conducere, sporuri de 

vechime, sporuri pentru conditii periculoase sau vatamatoare, indemnizatiile pentru timp 

suplimentar lucrat, garzi, pentru perioade de concediu de odihna si medical;  

26. Asigura retinerea impozitului pe salarii conform contractelor de munca incheiate, a cotelor 

pentru asigurari sociale si de sanatate, pentru fondul de somaj, cotizatia pentru colegiul medicilor 

si alte debite ale salariatilor;  

27. În baza datelor stocate în fișiere determină premiile trimestriale și anuale, în condițiile legilor 

în vigoare;  

28. Întocmește și transmite lunar declaratiile privind drepturile salariale și plata contribuției pentru 

asigurări de sănătate, șomaj etc.  

29. Tipareste la imprimanta statele de plata, precum si extrasul cu drepturile banesti cuvenite 

tuturor angajatilor, state desfasurate cu toate calculele in vederea verificarii corectitudinii 

calculelor;  

30. Execută grafice și lucrări statistice;  

31. Tehnoredacteaza și imprimă decizii, adeverințe, adrese etc;  

32. Execută diverse modificări în programul de calcul și în cel pentru imprimarea tuturor 

documentelor ce conțin drepturi salariale etc., în funcție de dinamica actelor normative în vigoare. 

Capitolul IX - Compartiment Protecția Datelor cu Caracter Personal 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.395. Cadru general. 

(1) Acest Compartiment este în subordinea Managerului. 

(2) Spitalul Municipal Adjud este înregistrat ca operator de date în Registrul de evidență a 

prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.17711 și prelucrează datele cu caracter personal 

(codul numeric personal, seria și nr. actului de identitate, date privind starea de sănătate) ale 

pacienților unitatii spitalicesti, precum si datele cu caracter personal ale angajatilor unitatii. 

Art.396. Generalități. 

(1) Prin cerințe minime de securitate este avut în vedere un complex de măsuri tehnice, 

informatice, organizatorice, logistice, proceduri și politici de securitate prin care să se asigure 
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nivelul minim de securitate, în conformitate cu cerințele minime de securitate a prelucrărilor de 

date cu caracter personal. 

(2) Spitalul a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 

caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii 

sau accesului neautorizat. 

(3) Spitalul a luat măsuri de stocare în siguranță a informațiilor privind date cu caracter personal, 

astfel încât să fie asigurat un nivel adecvat de protecție și securitate. Pentru îndeplinirea 

prevederilor legale aferente și în vederea satisfacerii cerințelor păstrării în siguranță a datelor și 

informațiilor, instituția a elaborat și implementat măsuri organizatorice și tehnice orientate pe 

anumite direcții de acțiune: 

− Identificarea și autentificarea utilizatorului; 

− Tipul de acces; 

− Colectarea datelor; 

− Execuția copiilor de siguranță; 

− Computerele și terminalele de acces; 

− Fișierele de acces; 

− Imprimarea fatelor; 

− Operarea cu arhiva; 

− Accesul la e-mailul Spitalului; 

− Instruirea personalului; 

 

Capitolul X - Compartimentul PSI, SSM, Situații de Urgență, Protecție Civilă 

Secțiunea I – Organizare. Atribuții 

Art.397. Organizare. 

Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata la nivelul unitatii prin desemnarea 

unui lucrator pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie si prin serviciu extern 

autorizat de prevenire si protectie, in confomitate cu prevederile H.G. nr. 1425/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, 

in subordinea directa a angajatorului, si indeplinesc urmatoarele atributii:  

1- Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de 

munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si 

mediul de munca pe locuri de munca;  

2- Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;  

3- Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si /sau aplicarea reglementarilor de 

securitate si sanatate in munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii;  

4- Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin 

lucratorilor, care se consemneaza in fisa postului;  
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5- Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de 

prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;  

6- Întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a 

lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;  

7- Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru 

fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primate; 

8- Elaborarea programului de instruire – testare la nivelul intreprinderii si / sau unitatii;  

9- Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;  

10- Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului 

de semnalizare necesar;  

11- Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;  

12- Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita 

testarea aptitudinilor si / sau control psihologic periodic; 

13- Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor 

efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;  

14- Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice ale echipamentelor 

de munca sa fie efectuate de persoane competente, privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;  

15- Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din 

unitate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, 

conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr.1.048/2006 privind cerintele minime de securitate 

si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de 

munca;  

16- Participarea la cercetarea evenimentelor;  

17- Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate;  

18- Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de 

control si al cercetarii evenimentelor;  

19- Colaborarea cu lucratorii si / sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in 

vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;  

20- Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in 

domeniul securitatii si sanatatii in munca;  

21- Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati. 
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Art.398. Atributiile personalului tehnic autorizat privind activitățile pe linie de protecție a 

mediului (Șef Compartiment Tehnic): 

1-urmareste modul in care se aplica reglementarile legislative in vigoare, privind protectia 

mediului la nivelul spitalului;  

2- monitorizeaza factorii de poluare ai aerului, apei si solului si se cauta solutii optime pentru 

mentinerea acestora in limitele admise de lege;  

3- raporteaza la agentia de protectie a mediului, garda de mediu, autoritatea de sanatate publica, 

etc., date legate de factorii de poluare, deseuri si substante periculoase, ori de cate ori acestea le 

solicita;  

4- tine evidenta gestiunii deseurilor conform O.M.S. 1226/ 2012, privind gestionarea si 

metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile infectate 

rezultate din activitatea medicala; 3- tine evidenta si urmareste circuitul deseurilor pe categorii de 

deseuri, de la generarea lor pana la eliminarea finala (conform HG nr. 856 /2002);  

5- cauta solutii ecologice de reciclare, valorificare si eliminare finala a deseurilor rezultate in urma 

scoaterii din folosinta prin casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate;  

6- raspunde de obtinerea autorizatiei de mediu, in acest sens va intocmi documentatia necesara; 

7- elaborează cu medicul coordonator CPIAAM sau cu medicul delegat cu responsabilitati în 

prevenirea și combaterea infecțiilor nozocomiale în scopul derulării unui sistem de gestionare 

corect și eficient a deșeurilor periculoase. 

Art.399. Atributiile personalului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii 

incendiilor și protecției civile (Șef Compartiment Tehnic): 

(1) Atributii privind P.S.I. (prevenirea si stingerea incendiilor), apararea impotriva incendiilor:  

a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul 

institutiei sau operatorului economic;  

b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;  

c) propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare 

impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si 

echipamente de protectie specifice;  

d) îndrumă și controlează activitatea de aparare împotriva incendiilor ;  

e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a 

capacitatii de aparare impotriva incendiilor;  

f) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in 

indeplinirea atributiilor.  

g) in situatia in care se executa controale si inspectii de prevenire impotriva incendiilor, cu acordul 

conducatorului unitatii, prezinta documentele si informatiile solicitate si se obliga sa nu ingreuneze 

sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;  

h) instruieste salariatii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin instructajul introductiv 

general;  

i) participa la elaborarea actelor de autoritate emise de conducatorul unitatii privind apararea 

impotriva incendiilor ;  

j) intreprinde demersurile necesare in vederea achizitionarii formularelor tipizate utilizate in 

domeniu ;  
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k) pastreaza permanent legatura cu ofiterii ISUJ, membrii comitetului local/judetean pentru situatii 

de urgenta, cu omologii din celelalte institutii/societati comerciale, prin intermediul tuturor cailor 

de comunicatii avute la dispozitie ;  

l) insoteste ofiterii inspectiei de prevenire din cadrul ISUJ pe durata desfasurarii misiunilor de 

control in unitate si pune la dispozitia acestora informatiile, documentele, planurile si evidentele 

specifice solicitate privind apararea impotriva incendiilor si protectie civila ; 

(2) Atributii privind protecția civilă:  

a) sa se instruiasca permanent in domeniu legislatiei de protectie civila si al managementului 

situatiilor de urgenta ;  

b) sa organizeze instruirea introductiv generala in domeniu si educarea preventiva a salariatilor din 

unitate ;  

c) sa consilieze conducerea institutiei pe probleme de protectie civila, sa organizeze activitatea de 

prevenire, protectie si interventie in situatii de urgenta ;  

d) elaboreaza documentele specifice activitatii de protectie civila si gestionarea patrimoniului de 

specialitate din cadrul institutiei in care isi desfasoara activitatea; 

e) propune conducerii unitatii masuri privind identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor 

de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;  

f) este membru al celulei de urgenta si loctiitor legal pe linie de protectie civila al sefului celului 

de urgenta, reprezentat de conducatorul unitatii;  

g) asigura arhivarea tuturor documentelor de protectie civila/aparare impotriva incendiilor ale 

unitatii, inclusiv corespondenta pe linie de situatii de urgenta;  

h) controleaza modul in care conducatorii directi ai locurilor de munca, efectueaza instructajele in 

domeniul situatiilor de urgente la locul de munca si periodice ale salariatilor din subordine;  

i) participa la convocari, instruiri, exercitii, aplicatii si alte forme de pregatire specifice in domeniul 

situatiilor de urgenta, cu acordul conducatorului unitatii;  

j) se preocupă de procurarea si afisarea la vedere a mijloacelor de propaganda in domeniul 

protectiei civile si al situatiilor de urgență. 

 

Capitolul XI - Compartiment Informatică 

Secțiunea I – Organizarea 

Art.400. Compartimentul informatică este organizat cu un numar de 1 post şi este subordonat 

Managerului. 

Secțiunea a II – a Atribuțiile Compartimentului Informatică 

Art.401. Analist  

(1) Analist-programatorul are următoarele atribuţii: 

- răspunde de îndeplinirea la timp şi de buna calitate a lucrărilor şi sarcinilor ce-i revin;  

- este responsabil de instalarea şi actualizarea programului impuse de CJAS;  

- instruirea personalului care operează cu programe informatice;  

- centralizarea datelelor şi transmite acestora către CJAS;  
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- efectuează corecţiile, atunci când este cazul;  

- se ocupă de actualizarea site-ului Spitalului;  

- asigură asistenţă tehnică pentru soft-urile de aplicaţii;  

- înlocuieşte registratorul medical statistică, pe perioada în care acesta este în concediu;  

- respectă Regulamentul de ordine interioară şi celelalte regulamente în vigoare;  

- răspunde de respectarea prevederilor privind păstrarea secretului de serviciu; 

 - respectă normele de protecţia muncii şi PSI;  

- îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter specific din însărcinarea Managerului. 

Art.402. Atribuții. 

(1) Comparimentul informatică are ca obiect de activitate implementarea, colectarea şi exploatarea 

datelor şi informatiilor referitoare la activitatea administrativă şi medicală a unităţii prin sistem 

electronic, conform legislaţiei de specialitate în vigoare. Aceasta activitate are ca scop urmatoarele 

obiective: 

a) cresterea eficientei operationale a unităţii în cadrul administratiei publice; 

b) informatizarea tuturor serviciilor adresate populatiei;  

c) integrarea serviciilor prestate în reteaua nationala de informatii;  

d) asigurarea accesului la informatii de specialitate prin tehnologii de actualitate;  

e) imbunatatirea managementului fluxului de documente;  

f) furnizarea catre strucurile competente autorizate a datelor de utilitate publica ale unităţii;  

g) cresterea disponibilitatii informatiilor despre activitatea medicala a unităţii;  

h) perfectionarea şi totodata simplificarea relatiilor unităţii cu mediul de faceri şi cu structurile 

administratiei publice; 

i) De asemenea:  

1. Coordonează întreaga activitate de informatică a spitalului:  

2. Organizează şi urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului;  

3. Se urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare, se asigură 

remedierea defecţiunilor apărute;  

4. Periodic se instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, dar care nu este 

de specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime; 

5. Asigura confidentialitatea datelor; gestioneaza datele si informatiile medicale a 

pacientilor, prin securizarea retelei informatice a spitalului si a server-ului spitalului cu parole de 
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acces, care vor fi limitate in functie de competentele persoanelor care vor fi autorizate sa aiba 

acces.  

6. Verifică periodic daca nu există accesari a persoanelor neautorizate in reteaua informatica 

si va lua masuri suplimentare de protectie a bazei de date centralizate a spitalului, prin schimbarea 

periodica a parolelor de acces a utilizatorilor autorizati. 

                             Capitolul XII - Compartiment Magazie, Secretariat, Culte 

Secțiunea I - Magazioner 

Art.403. Atribuții. 

- primeşte, păstrează şi eliberează materialele aflate în gestiune;  

- primeşte, păstrează şi eliberează obiecte de inventar şi mijloace fixe numai pe baza de 

documente legale  

- recepţionează calitativ şi cantitativ, produsele care întră în gestiune, cu participarea ambelor 

părţi (furnizor şi beneficiar) şi în prezenţa membrilor comisiei de recepţie numiţi prin decizie;  

- rezultatele recepţiei produselor se consemnează în nota de recepţie şi constatare de diferenţe, 

care trebuie să cuprindă toate elementele prevăzute în formular, consemnând corect şi vizibil 

toate datele produsului (mărfii) recepţionate;  

- urmăreşte termenul de garanţie al produselor, care începe să curgă din momentul livrării 

produselor, certificat de calitate sau document fito-sanitar; 

 - eliberează produse din depozit numai pe bază de documente legale (bon materiale, etc.);  

- verifică periodic stocurile din depozit, cantitativ şi calitativ, petnru depistarea eventualelor 

lipsuri, deprecieri, degradări; - ţine evidenţa şi urmăreşte restituirea ambalajelor către furnizori; 

 - ţine evidenţa tehnico-operativă de întrare şi ieşire a valorilor din gestiune pe fişe de magazie 

sau alte documente legale;  

- răspunde material pentru pagubele produse în gestiune, prin neglijenţă în serviciu, distrugere, 

abuzuri în serviciu, fals în acte, etc.;  

- nu permite întrarea în toate spaţiile de depozitare decât a persoanelor autorizate de lege sau cele 

pentru care a dat propriul accept scris, conform Legii 22/1969 sau a altor legi în vigoare;  

- sesizează în scris şefii ierarhici pentru lipsuri, spargeri constatate în gestiunea sa, luând măsuri 

de protejare a acestora până la soluţionarea legală a problemelor semnalate;  

- asigură şi verifică zilnic gestiunea cu mijloace de protecţie contra eventualelor spargeri a 

spaţiilor de depozitare;  

- asigură şi verifică existenţa şi buna funcţionare a mijloacelor din dotarea gestiunii împotriva 

incendiilor; 

- va semnala sefului de compartiment orice deficienta legata de locul de munca;  
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- asigură reaprtizarea pe secţii şi compartimente a necesarului de materii şi şi materiale, conform 

baremului aprobat de conducerae unităţii;  

- ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea 

corespunzătoare a bunurilor materiale, pentru gospodărirea economicoasă şi integritatea avutului 

public. 

Secțiunea a II – a Secretar-dactilograf 

Art.404. Atribuții. 

- primeşte şi arhiveaza corespondenta zilnica  

– diverse documente oficiale ale unităţii, cereri ale salariaţilor, adrese şi situatii ale persoanelor 

fizice şi juridice din afara unităţii, note telefonice, adrese faxate, etc;  

- prezintă corespondenţa managerului şi o repartizează la servicii, secţii, compartimente, în timp 

util, conform rezoluţiei;  

- pregateste lista cu audiente la manager;  

- participa la pregatirea lucrarilor pentru Consiliul de Administratie şi Comitetul Director;  

- primeşte situaţii informative de la secţii si din ambulator;  

- respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, iar în cazul incetarii 

relatiilor contactuale orice declaraţie publica legata de fostul loc de munca este atacabila;  

- primeşte şi inregistreaza în registrul unic de întrari–iesiri toate documentele oficiale ale unităţii: 

solicitari ale salariaţilor privind efectuarea concediilor de odihna, adeverinte, diverse adrese şi 

situatii din partea persoanelor fizice şi juridice din afara unităţii, etc.;  

- dactilografiază pe hartie şi în sistem electronic toarte lucrările ce-i sunt destinate;  

- gestioneaza timbrele pentru corespondenta unităţii;  

- inregistreaza şi receptioneaza toata corespondenta primita prin posta; 

- tine evidenta corespondentei primite pe baza registrului de evidenta;  

- nu va parasi locul de munca decat cu acordul managerului şi ii va semnala orice deficienta 

legata de locul de munca;  

- pe perioada de timp necesara îndeplinirii unor atribuţii de serviciu care impun parasirea locului 

de munca va comunica unde pleaca, timpul absentei şi numele persoanei care ii vatine locul;  

- asigura şi raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igienă;  

- respectă Regulamentul intern al unităţii; 

 - execută orice alte lucrări, la solicitarea şefiului ierarhic, în limita competentei postului. 

Secțiunea a III – a Culte 
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Art.405. Este organizat și funcționează potrivit Protocolului încheiat între Ministerul Sănătății și 

Patriarhia Romana. Activitatea acestuia se exercita de catre preotul incadrat in unitate, la locatia 

amenajata sau la patul bolnavilor. 

Art.406. Atribuții generale: 

a) sǎvârşirea serviciilor religioase conform programului aprobat de Eparhie cu avizul 

Managerului;  

b) efectuarea cu regularitate a vizitelor pacienţilor internaţi în Spital;  

c) asigurarea de servicii religioase în cazuri de urgenţǎ şi administrarea Sfintelor Taine;  

d) participarea şi sprijinirea soluţionării în spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar 

promovate de asociaţii, fundaţii, persoane particulare;  

e) cultivarea unei atmosfere spirituale echilibrate în interiorul unităţii sanitare şi sprijinirea la 

cererea lor pe cei de altǎ confesiune pentru a primi asistenţǎ religioasǎ din partea cultului de care 

aparţin;  

f) acordarea de asistenta religioasa salariatilor unitatii, la solicitarea acestora. 

 

 

TITLUL V – REGLEMENTĂRI ȘI DISPOZIȚII FINALE 

CAPITOLUL I – Reglementări aplicabile în cadrul Spitalului 

Secțiunea I - Modul de comunicare către aparținători a degradării stării pacientului şi 

accesul aparţinătorilor la pacientul aflat în stare terminală. Comunicarea către aparţinători 

în situațiile de deces al pacientului, inclusiv a informațiilor referitoare la etapele care trebuie 

parcurse după decesul pacientului 

Art.407. Scopul reglementării. 

(1) Scopurile acestei reglementări se referă în principal la: 

1. Stabilește conduita de comunicare către aparţinătorii în caz de degradare a stării 

pacientului şi regulile de acces a aparţinătorilor la pacienţii aflaţi în stare terminală. 

2. Stabileşte conduita de comunicare către aparţinătorii a iminenţei/survenirea decesului, 

precum și informațiile care se comunică aparținătorilor referitoare la etapele care trebuie 

parcurse după decesul pacientului. 

3. Evitarea următoarelor situații: 

a) reclamații ale aparținătorilor determinate de comunicarea deficitară a stării 

pacienților; 

b) deficit de imagine a Spitalului în mass-media. 

Art.408. Derularea etapelor procesului și exercitarea activităților / responsabilitățile 

exercitate. 
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(1) Implementarea prezentei reglementări presupune derularea următoarelor activități și 

exercitarea următoarelor responsabilități: 

1. În situaţia agravării bolii şi/sau existenţa fazei terminale: 

a) Diagnosticul de fază ireversibilă este un diagnostic evolutiv care se stabilește treptat și se 

bazează pe lipsa de răspuns a bolnavului și chiar pe agravarea bolii în pofida tratamentului 

administrat. Dacă la acesta se mai adaugă și vârsta foarte înaintată a bolnavului, diagnosticul de 

fază ireversibilă devine și mai plauzibil. Stabilirea diagnosticului de fază ireversibilă, sau de fază 

incurabilă, reprezintă o etapă foarte importantă în evoluția unei boli cronice deoarece ea anunță 

moartea bolnavului. De aceea diagnosticul de fază incurabilă trebuie stabilit cu mare atenție de 

către medicul curant, acesta se va consulta – după caz - cu mai mulți medici. 

b) Deși – de exemplu, diagnosticul de cancer sau de ciroză, reprezintă întotdeauna vești rele pentru 

aparținătorii unui pacient, diagnosticul de fază incurabilă este o veste mult mai rea, deoarece ea 

presupune decesul într-o perioadă relativ scurtă a bolnavului. Cu toate acestea medicul curant al 

pacientului trebuie să comunice acest lucru bolnavului și familiei, recomandând cu această ocazie 

instituirea tratamentului paliativ, după caz, aspect pe care-l va consemna în F.O.C.G.. Pentru a 

comunica diagnosticul de fază incurabilă, medicul curant trebuie să stabilească mai întâi dacă 

bolnavul ar dori să știe acest lucru și dacă este pregătit să îl afle. În acest sens, medicul curant va 

aplica întocmai prevederile "Reglementării" «Situații în care nu se comunică pacientului 

informațiile despre starea sa de sănătate». În cazul în care bolnavul ar dori să știe adevărul despre 

boala sa, medicul curant  trebuie să-i comunice bolnavului acest lucru cu mult tact. În comunicarea 

către pacient și familie a diagnosticului de fază terminală, medicul curant este necesar să țină seama 

de următoarele reguli: 

➢ Să caute timpul și locul potrivit; 

➢ Să respecte sensibilitatea bolnavului; 

➢ Să folosească expresii potrivite nevelului de înțelegere a bolnavului și /sau a familiei 

acestuia; 

➢ Să dea dovada de atașament și de compasiune; 

➢ Să raspundă la întrebările bolnavului și /sau a familiei acestuia; 

➢ Să nu excludă orice speranță a bolnavului și /sau a familiei acestuia; 

➢ Să stabilească obiective realiste; 

➢ Să-l asigure pe bolnav și /sau pe familia acestuia că va face tot ce este posibil și că va ține 

seama de părerile bolnavului. 

c) Deoarece îmbolnăvirea unui membru al familiei reprezintă un stres foarte mare pentru 

aparținători, iar decesul unui membru al familiei reprezintă un stres cu mult mai mare, medicul 

curant trebuie să acorde importanța cuvenită și susținerii psihologice a familiei. În acest sens, 

medicul curant trebuie să informeze corect familia și să o pregătească pentru ce ce are de făcut, în 

acest sens putând implica psihologii încadraţi în cadrul Spitalului Municipal Adjud. Comunicarea 

deschisă, onestă, echilibrată cu familia reprezintă cheia reducerii / eliminării unui eventual conflict 

familie/medici și facilitează o tranziție ușoară către terapia paleativă a pacientului, către o 

atmosferă de calm, resemnare, înțelegere a stării de terminare a vieții în condiții de confort, calm, 

pace sufletească. 

d) Pentru pacienţii aflaţi în stare terminală, Spitalul Municipal Adjud asigură, cu acordul 

pacientului, accesul neîngrădit al familiei acestuia la pacient sau a aparţinătorilor desemnaţi de 

către acesta. La cererea pacientului şi/sau familiei acestuia, Spitalul Municipal Adjud poate asigura 
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în cadrul structurii medicale în care este internat pacientul sau în alt spaţiu special destinat,  funcţie 

de posibilităţile concrete existente la data formulării respectivei cereri, un salon cu 2 paturi în care 

alături de pacient poate fi cazat un membru al familiei acestuia sau un aparţinător desemnat al 

pacientului. Pe timpul cazării membrului de familie /  aparţinătorului desemnat al pacientului 

acestuia i se poate asigura la cerere şi hrănirea, costul/zi de cazare şi hrănire fiind cele stabilite de 

către Comitetul Director.   

e) Dacă pacientul/familia doresc să plece la domiciliu, medicul curant va consemna acest aspect 

în documentele medicale, indicând transportul, cu autosanitară dotată corespunzător şi cu personal 

de însoţire. În situația în care Spitalul nu dispune de autosanitară dotată corespunzător, medicul 

informează pacientul/familia, despre această situația , aducându-le la cunoștință posibilitatea 

apelării la aotosanitară privată. 

f) Toate discuţiile, informarea familiei, deciziile legate de intreruperea/indepărtarea unei 

modalităţi terapeutice, cât şi neinsituirea alteia noi, vor trebui riguros justificate / documentate / 

înregistrate în F.O.C.G., dovedind astfel transparenţa actului medical cât şi prezenţa unui 

document medico-legal justificativ în cazul unui posibil litigiu cu familia. De asemenea, familia 

va semna în documentul medical decizia sa, informată, de a fi de acord/ a înţelege deciziile luate 

ca fiind în beneficiul deplin al pacientului. 

2. În situaţia survenirii decesului: 

a) Imediat după producerea decesului pacientului, medicul curant va informa medicul şef de 

secţie. Dacă decesul survine în afara programului de lucru al Spitalului şi medicul curant nu este 

prezent, medicul de gardă va informa telefonic medicul curant. Dacă decesul survine între orele 

22°° şi 8°° informarea medicului curant şi a şefului de secţie se poate realiza la începerea 

programului de lucru. 

b) În primele 30 minute de la constatarea decesului asistenta şefă/desemnată/de tură va informa 

medicul pacientului/medicul de gardă pe spital/Directorul medical . 

c) Anunţarea aparţinătorilor sau a reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după 

2 ore de la constatarea acestuia de către medicul curant în timpul programului de lucru al Spitalului 

sau de către medicul de gardă în afara programului de lucru al Spitalului şi în absenţa medicului 

curant. Se va menţiona în F.O.C.G. data şi ora contactării aparţinătorilor. În acest sens, în mod 

obligatoriu la internare în toate F.O.C.G. se vor înscrie la biroul internări datele de contact ale 

aparţinătorilor. Medicul care face oficiul de a anunţa aparţinătorii despre decesul pacientului va 

trebui să fie pregătit să aloce timpul necesar ca să răspundă unor eventuale întrebări ale 

aparţinătorilor legate de: evoluţia bolii, tratamentele aplicate pacientului înainte de deces, motivele 

decesului, felul în care a decurs decesul, astfel încât aparţinătorii să fie convinşi că s-a făcut tot 

posibilul pentru a menţine în viaţă pacientul. 

d) De asemenea, în 24 ore de la producerea decesului pacientului, va fi înștiințat verbal (telefonic) 

sau în scris (email, scrisoare medicală) și medicul de familie al decedatului de către medicul curant. 

e) Vor fi anunțate de către medicul curant în colaborare cu medicul anatomo-patolog la Serviciul 

Criminalistică din cadrul Poliției Municipale, la Serviciul de Medicină Legală precum și, în timp 

util, purtătorul de cuvânt al unității următoarele tipuri de decese:  

i. decesele survenite sub 24 ore de la internare; 

ii. cazurile când există suspiciuni cu implicații medico-legale prevăzute de lege; 

iii. cazul decedaților neidentificați; 

iv. cazul cetățenilor străini decedați în spital; 
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v. cazurile prevăzute la subpct.ii. au în vedere prevederile legale din art. 185 din Legea nr. 

135/2010, privind Codul de Procedură Penală, numai în moartea violentă sau suspectă de 

a fi violentă ori atunci când există o suspiciune rezonabilă că decesul a fost cauzat direct 

sau indirect printr-o infracţiune ori în legătură cu comiterea unei infracţiuni; în aceste 

cazuri, se va anunţa în cel mai scurt timp instituţia medico-legală competentă pentru 

prezentarea medicului legist în vederea evaluării leziunilor traumatice şi a dispunerii 

ridicării cadavrului, după caz. 

3. Comunicarea către aparținători a informațiilor referitoare la etapele care trebuie 

parcurse după decesul pacientului: 

a) În momentul anunţării de către medicul curant a decesului pacientului, acesta va comunica 

acestora, funcţie de situaţia concretă în care a survenit decesul pacientului, următoarele aspecte: 

1. Termenul limită (maxim 3 zile) în care aceştia se pot prezenta la spital în vederea 

încheierii formalităţilor de externare a decedatului; 

2. Se va comunica aparţinătorilor, după caz, situaţia în care există motive medico–legale 

de efectuare a autopsiei şi termenul limită în care aceştia se pot prezenta pentru a ridica 

trupul decedatului; 

3. În situaţia în care nu există motive medico–legale de efectuare a autopsiei şi 

aparţinătorii nu solicită efectuarea autopsiei (nu contestă diagnosticul şi nici 

tratamentul medical aplicat) se va comunica posibilitatea ca un aparținător să 

completeze pe proprie răspundere (de preferinţă în termen de maxim de 24 de ore de la 

survenirea decesului) o cerere tipizată către managerul Spitalului Municipal Adjud prin 

care se solicită scutirea efectuării autopsiei.  

4. Se va comunica faptul că respectiva cerere este necesar să fie avizată favorabil de către 

medicul curant, medicul şef de secţie în care a fost internat pacientul, medicul anatomo-

patolog şi managerul Spitalului. Ulterior aparţinătorii vor primi de la medicul curant / 

gardă din secţia / compartimentul unde a decedat pacientul „Certificatul constatator al 

decesului” (fiind necesar în acest sens actul de identitate al persoanei decedate), după 

ce semnează în cotorul carnetului cu certificate şi permisiunea de a ridica trupul 

decedatului de la morga Spitalului. 

5. Aparţinătorilor li se predau: cadavrul decedatului, un exemplar din „Certificatul 

constator de deces, obiectele preţioase ce au aparţinut persoanei decedate, efectele cu 

care a venit aflate în păstrarea Spitalului. 

 

Secțiunea a II – a Reglementarea modalității de obținere a consimțământului informat 

Art.409. Scopul reglementării. 

(1) Reglementarea procesului de obținere a consimțământului informat are ca principale scopuri:    

a. Se asigură dreptul pacientului instituit prin legislația incidentă în vigoare de a fi 

informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale 

fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării 

tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre 

diagnostic și prognostic.   
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b. Se asigură dreptul pacientului instituit prin legislația incidentă în vigoare de a refuza 

sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa. 

c. Se face dovada preocupării personalului medico-sanitar de a identifica, evalua și trata 

riscul infecțios al activităților de asistență medicală. 

d. Se asigură posibilitatea luării de măsuri pentru diminuarea efectelor vulnerabilităţilor 

identificate, referitoare la obţinerea consimţământului informat. 

e. Prevenirea/eliminarea următoarelor situații: 

                 1. Neasigurarea dreptului de a fi informat al pacientului instituit prin legislația în 

vigoare; 

                 2. Executarea unor manevre fără acordul pacientului; 

                 3. Depunerea de reclamații care au ca obiect obținerea consimțământului informat al 

pacientului; 

4. Acționarea în instanță a Spitalului în contextul nerespectării unora dintre drepturile 

pacientului instituite prin lege; 

                5. Deficit de imagine a Spitalului în mass-media; 

Art.410. Descrierea principalelor atribuții ale personalului medical aplicabile reglementării. 

(1) Etapele procesului de   obținere a consimțământului informat presupun derularea 

următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 

1. În cadrul Spitalului personalul medico-sanitar are obligația de a informa pacientul cu privire la 

următoarele: 

a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea; 

b) identitatea şi statutul profesional al salariaţilor din cadrul unităţii sanitare; 

c) regulile pe care trebuie să le respecte pe durata internării; 

d) starea de sănătate; 

e) intervenţiile medicale propuse; 

f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată; 

g) alternativele existente la procedurile propuse; 

h) date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică 

referitoare la diagnosticul şi tratamentul afecţiunii pacientului; 

i) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale; 

j) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate. 

2. Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru 

pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, asistent medical/moașă, pacientului i se 
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solicită acordul scris. Consimţământul pacientului informat este condiţie obligatorie şi pentru 

recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul pacientului.  

3. Medicii/asistenții medicali/infirmierele care urmează să realizeze actul medical vor obține 

acordul pacientului utilizând formularul “Acordul Pacientului Informat” cuprins în Anexa nr. 1 la 

O.M.S. nr. 482/2007 privind aprobarea «Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI 

Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, 

sanitare și farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 (r1) privind reforma în  domeniul sănătății. 

Identitatea și statutul profesional al întregului personalul medical implicat în efectuarea actului 

medical sunt precizate pacientului și menționate în tabelul cu personalul medical care îngrijește 

pacientul”, cuprins în ”Planul de management al cazului15 cu personalul medical care îngrijește 

pacientul . . . . . . . . . . (numele și prenumele pacientului)”. 

4. “Acordul Pacientului Informat” se va obține înainte de realizarea actului medical cu potențial 

de risc și necesită parcurgerea următoarelor etape: 

A. Stabilirea competenței pacientului/reprezentantului legal pentru semnarea formularului 

“Acordul Pacientului Informat” presupune: 

i. În cazul pacientului minor, acordul scris se va obţine de la părinte ori de la reprezentantul 

legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată.  Prin rudă cea mai apropiată în sensul 

prezentului subpunct  se înţeleg, în ordine, ascendenţii şi rudele majore care însoţesc pacientul 

minor, până la al patrulea grad inclusive; 

ii. În cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de expertiză 

medico-legală psihiatrică),  acordul scris se va obţine de la reprezentantul legal desemnat;  

iii. În cazul pacientului major cu care medicul/asistentul medical/moașa nu poate comunica în 

mod eficient, din pricina condiţiei medicale a pacientului la momentul la care este necesară 

exprimarea consimţământului, acordul scris se poate obţine de la soțul/soția sau ruda majoră cea 

mai apropiată a pacientului. Prin ruda cea mai apropiată se înţeleg, în ordine, părintele, 

descendentul, rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusive; 

iv. Vârsta legală pentru exprimarea consimțământului informat este de 18 ani. Minorii își pot 

exprima consimțământul în absența părinților sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri: 

− situații de urgență, când părinții sau reprezentantul legal nu pot fi contactați, iar minorul 

are discernământul necesar pentru a înțelege situația medicală în care se află; 

− situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și 

reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani. 

B. Informarea pacientului presupune: 

i. În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul 

medical/moașa sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru 

puterea de înțelegere a acestuia. Informațiile vor fi prezentate folosind un ton conversațional, de 

preferință în propoziţii scurte, evitând construcții gramaticale complexe; 

 
15 Notă: În Planul de management al cazului este introdus și Planul de îngrijire al pacientului 
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ii. Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și 

consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, 

prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului. Mai mult, acordul pacientului informat trebuie să 

conţină, descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul dentist, 

asistentul medical/moaşă. În mod obligatoriu, în consimțământul informat se va menționa riscul 

infecțios asociat manevrelor invasive; 

iii. Informațiile despre actul medical precizate la alin. (1), pct.1 vor fi furnizate pacientului de 

către personalul medical care are competenţa să îl realizeze; 

iv. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în 

limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare 

conform procedurii interne «PS – 18 – Informarea și comunicarea». 

C. Clarificarea informațiilor furnizate presupune: 

i. Se vor oferi răspunsuri la întrebările pacientului/reprezentantului legal în legătură cu 

informațiile furnizate; 

ii. Se vor oferi toate informațiile suplimentare solicitate de către pacient/reprezentant legal. 

D. Obținerea acordului pacientului presupune respectarea de către personalul medico-sanitar a 

următoarelor  reguli: 

i.  După furnizarea informațiilor, clarificarea solicitărilor suplimentare și acordarea timpului 

de gândire necesar luării deciziei informate pacientul/reprezentantul legal va fi rugat să-și exprime 

acordul și să semneze formularul  “Acordul Pacientului Informat”; 

ii. Pacientului major și cu discernământ care nu poate semna din pricina unei infirmităţi i se 

va solicita exprimarea verbală a consimţământului pentru actul medical, medicul, asistentul 

medical/moașa urmând să facă o menţiune în acest sens pe formularul de consimţământ informat. 

Pacientului major și cu discernământ care nu ştie carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul 

acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă voinţa sa, medicul/asistentul medical urmând să 

facă o menţiune în acest sens pe formularul de consimţământ informat. 

iii. În situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi se vor aplica 

prevederile Reglementarii Modalitatea de abordare a pacienților care refuză 

investigații/tratamente” ; 

iv. În situaţia în care este necesară efectuarea unei intervenţii medicale unui pacient care nu 

îşi poate exprima voinţa, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare 

anterioară a voinţei, dacă aceasta este cunoscută; 

v. În situaţia în care pentru efectuarea unei intervenţii medicale se solicită consimţământul 

reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele 

capacităţii sale de înţelegere; 

vi. Medicul curant, asistentul medical/moașa răspund atunci când nu obțin consimțământul 

informat al pacientului sau al reprezentanților legali ai acestuia, cu excepția cazurilor în care 
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pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate 

fi contactat, datorită situației de urgență; 

vii. Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul, 

asistentul medical/moașa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorității tutelare sau 

pot acționa fără acordul acesteia în situații de urgență, când intervalul de timp până la exprimarea 

acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea și viața pacientului; 

viii. Formularele  “Acordul Pacientului Informat” se vor completa şi semna în cadrul 

convorbirii pacientului/reprezentantului legal cu medicul curant/asistentul medical/moașa, după 

examenul anamnestic (anamneza) şi clinic, înaintea începerii activităţilor medicale specifice 

diagnosticului şi/sau tratamentului. 

ix. După completare, formularul  “Acordul Pacientului Informat” cu privire la investigațiile și 

tratamentele recomandate se introduce în F.O.C.G./F.S.Z. de către medicul curant şi se arhivează 

împreună cu aceasta. 

5. Fotografierea sau filmarea pacienţilor în spital de către personalul medical, precum și împlicarea 

pacientului în procesul de învățământ medical se realizează potrivit prevederilor Reglementăriiˮ 

Implicarea pacientului în procesul de învățământ medical. Activitatea de înregistrare 

audio/foto/video a pacienților în scop medical, didactic şi de cercetare, precum și de a evita 

suspectarea unei culpe medicale”. 

6. La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are 

obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în 

cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o 

altă persoană care să fie informată în locul său. În această situație se aplică prevederile 

Reglementării Situații în care nu se comunică pacientului informațiile despre starea sa de 

sănătate” PS-18, subpct. 10.4.6. 

Art.411. Situații care crează vulnerabilități în procesul de obținere al consimțământului 

informat și evitarea acestora. 

(1) Vulnerabiliățile din procesul de obținere al consimțământului informat care sunt necesar a fi 

avute în vedere dat fiind faptul că pot avea consecinţe negative atât asupra actului medical cât şi 

asupra relaţiei medic  - pacient, sunt următoarele: 

a) răspunderea juridică pentru malpraxis în situaţiile în care medicul efectuează actul medical 

fără consimţământul informat, iar pacientul suferă o vătămare; 

b) medicul nu completează datele pacientului/reprezentantului legal al acestuia și nu se poate 

face corelație între pacient și semnătura acestuia înscrisă pe formularul de consimțământ; 

c) medicul nu explică pacientului/aparținătorului suficient de clar informaţiile medicale, 

riscurile implicate şi disconfortul ce urmează a se crea; 

d) medicul nu descrie actul medical (câmpul nr.crt. 3) astfel încât toate răspunsurile ulterioare 

menționate de către pacient nu pot fi asociate actului medical; 
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e) participarea unei echipe medicale la intervenţie şi nesemnarea de către toţi membrii a 

formularului de consimţământ; 

f) medicul curant nu completează şi semnează consimţământul informat pentru fiecare act 

medical efectuat pacientului; 

g) neinformarea pacientului cu privire la riscurile neefectuării/efectuării fiecăreia dintre 

intervenţiile medicale. 

(2) Anual, prin grija - Directorului medical, prin ”Planul anual de instruire  al personalului 

Spitalului Municipal Adjud.”, se planifică minim o instruire a personalului medical cu privire la 

vulnerabilitățile referitoare la obținerea consimțământului informat al pacientului. 

Instruirea/instruirile cu această temă se finalizează prin evaluări ale personalului cu privire la 

modalitatea de obținere a consimțământului informat de la pacient. 

(3) La nivelul Spitalului se vor întocmi anual de către - Director medical, analize privind 

identificarea vulnerabilităților în procesul de obținere a consimțământului informat, acestea fiind 

prezentate în ședințe ale Consiliului medical. 

Secțiunea a III – a  Modalitatea de acordare a serviciilor medicale pacienților în absența 

consimțământului acestora   

Art.412. Rolul și scopul reglementării. 

(1)  Reglementarea procesului de acordare a serviciilor medicale pacienților în absența 

consimțământului acestora are ca principale scopuri:       

1. Stabilirea unui set unitar de reguli  pentru acordarea de servicii medicale în lipsa  

consimţământului/acordului informat al pacientului/aparținătorului; 

2. Asigură continuitatea activităţilor de asistenţă medicală desfăşurate în cadrul Spitalului, 

inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului medical; 

3. Scop de prevenire a unor situații cum ar fi: 

i. Neacordarea unor servicii medicale pacienţilor în absenţa consimţământului acestora, 

aspect care poate atrage, după caz, inclusiv decesul acestora, cu implicaţii ulterioare 

în ceea ce priveşte răspunderea de malpraxis a personalului medical şi deficit de 

imagine a Spitalului în mass-media. 

Art.413. Dispoziții aplicabile prezentei reglementării. 

(1)  Etapele procesului de acordare a serviciilor medicale pacienților în absența consimțământului 

acestuia presupun derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități:        

1.  În cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ sau din anumite motive nu și-l poate 

exprima, iar medicul și /sau asistentul medical nu pot contacta reprezentantul legal, soțul/soția sau 

ruda majoră cea mai apropiată, datorită situaţiei de urgenţă, şi nu se poate solicita – în cazul 

minorilor -  nici autorizarea autorităţii tutelare, deoarece intervalul de timp până la exprimarea 

acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului, personalul medical 

va acorda asistența medicală fără acordul pacientului.  

2.  Ulterior, medicul/asistentul medical care a/au efectuat îngrijirea va/vor efectua un raport scris 

ce va fi păstrat la foaia de observaţie a pacientului, prin completarea formularului de “Raport 

privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgență” prevăzut în Anexa nr. 2 la O.M.S. nr. 

482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI Răspunderea civilă 
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a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice» 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în  domeniul sănătății, cu respectarea următoarelor reguli:  

A.  În raport se vor descrie împrejurările în care a fost acordată îngrijirea medicală, cu precizarea 

elementelor care atestă situaţia de urgenţă, precum şi a datelor din care să rezulte lipsa de 

discernământ a pacientului sau / și imposibilitatea exprimării acestuia; 

B. Raportul trebuie să conţină numele şi prenumele persoanei sau, după caz, ale persoanelor care 

au acordat asistenţa medicală, data şi ora la care raportul a fost întocmit, actul medical efectuat în 

cauză (în detaliu), semnătura persoanei sau persoanelor care au efectuat actul medical; 

C. Raportul va fi păstrat ca anexă la Foaia de observaţie clinica generală/Foaia de spitalizare de zi. 

3. În cazul în care medicul curant consideră că intervenția este în interesul pacientului reprezentat, 

iar reprezentantul legal al acestuia refuză să își dea consimțământul (prin completarea câmpului 

dedicat acestei situații din formularul “Acordul Pacientului Informat”), decizia este declinată unei 

comisii de arbitraj de specialitate, aceasta constituindu-se la propunerea medicului curant.  

4.  Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spital și din 2 

medici pentru pacienții din ambulator. În mod obligatoriu din comisie face parte medicul curant, 

ceilalți membrii ai comisiei vor fi medici confirmați în specialități medicale specifice patologiei 

pacientului pentru care a fost constituită respectiva comisie. 

5. Comisia va efectua un raport scris, care va conține descrierea circumstanțelor care au determinat 

constituirea comisiei,  prezentarea deciziei argumentate a acesteia și a actului medical efectuat 

precum și semnăturile celor 2 sau 3 medici, după caz. 

Art.414. Aplicarea reglemntării în cazul pacientului.     

(1)  Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la actul medical de care beneficiază. Acordul 

în cunoştinţă de cauză al pacientului cu privire la intervenţiile şi manevrele medicale ce pot avea 

consecinţe imprevizibile trebuie obţinut după ce pacientul este informat, la capacitatea lui de 

înţelegere, comunicândui-se orice informaţie utilă pentru a lua decizia cea mai potrivită, ulterior 

completând formularul de consimţământ informat.    

(2)  Pentru legalitate, consimţământul implică următoarele componente: 

a) informarea pacientului, prin furnizarea de către medic de date şi informaţii medicale 

relevante cu privire la diagnostic, tratament şi riscuri şi înţelegerea lor de către pacient;   

b) abilitatea pacientului de a înţelege, alege sau refuza actul medical;     

c) dreptul pacientului de a lua decizii. 

(3)  În situaţia în care pacientul este analfabet sau cu dizabilităţi, toate informaţiile medicale i se 

vor citi şi va fi întrebat dacă aceasta este voinţa sa, medicul menţionând acest aspect în formularul 

de consimţământ. 

Secțiunea a IV – a Protecția sistemului informatic, condiții de acces, prelucrare și protecție 

a informațiilor/datelor din sistemul informatic, inclusiv la datele medicale și personale ale 

pacientului / Dosarul electronic și modul de gestionare a datelor pacientului 

Art.415. Scopul reglementării. 

Reglementarea condițiilor de acces, prelucrare și protecție a informațiilor/datelor din sistemul 

informatic, inclusiv la datele medicale și personale ale pacientului are ca principale scopuri: 

1. Stabilește modalitățile de control al accesului la datele din sistemul informatic al Spitalului; 

2. Reglementarea accesului la informații, prelucrarea și protecția pentru fiecare categorie 

profesională; 
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3. Evitarea/eliminarea următoarelor situații: 

i. Accesul neautorizat la informații (care include accesul neautorizat la echipamente, sau furtul de 

echipamente); 

ii. Modificarea în mod neautorizat a informațiilor prin ștergere, adăugare sau distrugere; 

iii. Imposibilitatea identificării informațiilor sau indisponibilitatea acestora atunci când sunt 

solicitate; 

iv. Pierderea confidențialității datelor; 

v. Producerea de fraude utilizând SIC16 aparținând instituției; 

vi. Pierderea informațiilor (defectarea echipamentelor utilizate pentru back-up, distrugerea SIC în 

urma unor calamități etc.). 

Art.416. Tipul de informații. 

În spital se prelucrează, stochează și transmit atât informații neclasificate cât și clasificate prin 

intermediul SIC.  

Art.417. Tipuri de utilizatori. 

La nivelul Spitalului sunt definite două categorii de personal care definesc condițiile de acces, 

respectiv resursele avute la dispoziție: 

a) utilizatorii cu drepturi de administrare, denumiți în continuare administratori ; 

b) utilizatorii cu drepturi restricționate/limitate, denumiți în continuare utilizatori. 

Art.418. Principiul de acordare a accesului. 

Accesul la datele din sistemul informatic se acordă individual și diferențiat pe baza principiului 

“necesitatea de a cunoaște”. Nevoia este stabilită de conducătorul locului de muncă și are la bază 

activitățile cuprinse în fișa postului. 

Art.419. Utilizatori autorizați. 

Accesul la datele din SIC este permis doar utilizatorilor autorizați. Prin utilizatori autorizați se 

înțelege personalul angajat care: 

a) are cuprinse în fișa postului activități ce presupun utilizarea SIC; 

b) deține un cont de utilizator valabil. 

Art.420. Măsuri de lucru. 

(1) În toate SIC se implementează măsuri de identificare, autentificare și evidență a accesului. 

(2) Utilizatorii sunt obligați să își schimbe parola la prima sesiune de lucru și ulterior la fiecare 90 

de zile calendaristice (apasă concomitent tastele Ctlr+Alt+Delete => “Change password”). 

 
16Sistemele informatice şi de comunicaţii  
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(3) Este interzis utilizatorilor autorizați să păstreze parola proprie de acces în formă scrisă, sau să 

o comunice altor persoane în vederea accesării SIC. 

(4) Este interzis accesul SIC utilizând datele de identificare ale altui utilizator. La sfârșitul sesiunii 

utilizatorii sunt obligați să blocheze/oprească calculatorul. 

Art.421. Evidența informațiilor. 

(1) Evidența automată a accesului la informațiile stocate sau procesate în SIC se ține sub forma 

fișierelor de audit. 

(2) Înregistrările din fișierele de audit vor cuprinde următoarele date: 

a. data și ora activității/operațiunii; 

b. operațiunea executată; 

c. codul de identificare al utilizatorului în contul căruia apare operațiunea; 

d. dacă operațiunea s-a finalizat sau nu corespunzător; 

e. intrarea/ieșirea în/din sesiunea de lucru; 

f. pornirea/oprirea sistemului; 

g. modificările parametrilor de securitate. 

(3) La fișierele de audit au acces administratorul de securitate și administratorul de sistem/rețea.  

(4) Fișierele de audit se verifică trimestrial de administratorul de securitate, care va crea copii de 

rezervă pe medii de stocare de tip CD/DVD. Acestea sunt păstrate minim 6 luni. 

(5) După caz, dacă în cadrul Spitalului nu există administrator de rețea, prevederile prezentului art. 

se aplică de personalul angajat în cadrul compartimentului informatică al Spitalului Municipal 

Adjud. 

Art.422. Confidențialitatea datelor. 

(1) Confidențialitatea datelor este asigurată prin: 

a) instruirea personalului privind protecția informațiilor confidențiale obținute în timpul 

actului medical și a dreptului de proprietate a pacienților săi. Acestă cerință este înscrisă în 

fișa postului; 

b) semnarea unei angajament de confidentialitate de catre intreg personalul din spital prin care 

fiecare salariat se obligă: 

- să păstreze confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor și documentelor de orice fel de la locul 

de muncă și de la nivelul intregului spital; 

- să nu folosească în interes personal sau pentru alte persoane datele, documentele și faptele 

referitoare la activitatea Spitalului, asupra cărora deține informații. 
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c) personalul Compartimentului Protecția datelor cu caracter personal și Compartimentul 

Informatică. 

(2) Activități specifice de prevenire a transmiterii involuntare a informației cu caracter 

confidențial: 

a) asigurarea accesului controlat în spital; 

b) circulația codificată a informațiilor private; 

c) eliberarea de informații doar la cerere și sub semnătură către persoanele autorizate; 

d) securitatea și confidențialitatea arhivărilor; 

e) parolarea accesului la calculator; 

f) completarea declarației de confidențialitate de către angajații care au acces la date confidențiale; 

g) Biroul R.U.N.O.S. nu trebuie să comunice unor terţi datele personale ale salariatului fără acordul 

scris al acestuia cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi respectând ierarihizarea de subordonare 

a spitalului (M.S.; D.S.P.V.; C.J.A.S.V; A.J.P.I.S.V.; ANAF ; Casa de Pensii; ITM; Ordinul 

Asistenţilor; Colegiul Medicilor; etc.); 

h) Biroul R.U.N.O.S. trebuie/poate să permită accesul la datele personale ale salariatului doar 

persoanelor împuternicite necesare executării unor atrbuţii de serviciu (manager, dir. medical, dir. 

financiar-contabil, sindicat şi altora în conformitate cu legislaţia în vigoare). Cu această ocazie 

personalul biroului are obligaţia să prevină persoanele, care în exerciţiul funcţiunii solicită şi 

primesc date cu caracter personal ale salariatului, că poartă răspundere în conformitate cu legislaţia 

pentru divulgarea lor, luându-se în considerare prejudiciul adus prin aceasta salariatului; 

i) de comun acord cu personalul compartimentului informatică, Biroul R.U.N.O.S., trebuie să 

asigure protecţia datelor cu caracter personal în procesul exploatării sistemului informaţional, 

prevenirea scurgerii de informaţii, distrugerii, modificării şi copierii de date cu caracter personal; 

j) nu se admite în cadrul Biroului R.U.N.O.S. accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale 

salariaţiilor a persoanelor străine; 

k) predarea datelor cu caracter personal de către Biroul R.U.N.O.S. în arhivă se face conform 

nomenclatorului arhivistic aprobat; 

l) colectarea și prelucrarea datelor personale ale salariatului poate fi făcută exclusive în scopul 

angajării, instruirii, avansării în serviciu, atestării, perfecționării, furnizării datelor către autoritățile 

prevăzute la lit. g). 

(3) Fiecare categorie profesională în parte are următoarele obligații specifice asupra condițiilor de 

acces la informații/date, prelucrarea și protecția acestora: 

a) să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu 

caracter personal precum și ale prezentului Regulament a Regulamentului intern și a procedurii 

interne; 
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b) să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la 

aceasta, în condițiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea 

datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor 

cerute și consecințele refuzului de a le pune la dispoziție, drepturile prevăzute de lege, în special 

drepturile de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, condițiile în care pot fi exercitate 

aceste drepturi; 

c) să prelucreze numai datele necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și să acorde sprijin 

conducatorului operatorului pentru realizarea activităților specifice ale acestuia; 

d) să păstreze confidențialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de 

acces la sistemele informatice/baza de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; 

e) să respecte măsurile de securitate, precum și celelalte reguli stabilite de operator; 

f) să informeze conducerea despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de 

date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter 

personal prin încalcarea normelor legale, despre care a luat cunoștință; 

g) se interzice folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe 

sau dubioase, existând riscul ca odată cu accesarea acestor programe să pătrundă în sistem viruși 

informatici ce pot distruge bazele de date existente; se interzice descărcarea de pe internet a altor 

programe decât cele instalate de personalul compartimentului de informatică, a fișierelor cu 

muzică, filme, poze etc; 

h) în programul SIUI, persoanele desemnate vor accesa doar datele secției sau cabinetului unde 

lucrează, pentru a evita disfuncționalitatea programului; 

i) operatorii sunt obligați să iși închidă sesiunea de lucru atunci când părasesc locul de muncă; 

j) încăperile unde sunt amplasate calculatoarele trebuie să fie încuiate atunci când nu se află nimeni 

acolo; 

k) terminalele de acces folosite vor fi poziționate astfel încât să nu poată fi văzute de public; 

l) utilizatorul care primește un cod de identificare și un mijloc de autentificare trebuie să păstreze 

confidențialitatea acestora. 

Art.423. Prelucrarea datelor medicale ale pacientului. 

(1) Accesul, prelucrarea și protecția datelor medicale și personale ale pacientului de către spital se 

realizează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, ținându-se cont de protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de la colectarea lor până la 

utilizare și libera circulație a acestora. În cadrul instituției se au în vedere toate activitățile legate 

de accesul și utilizarea datelor pacienților. 

(2) Procedura privind colectarea datelor în Spitalul Municipal Adjud se desfășoară în conformitate 

cu prevederile art. 7 din Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a 

pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi.  
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(3) Completarea bazei de date și actualizarea acesteia este necesară în vederea acumulării 

progresive și constante a datelor despre pacienți, importante pentru realizarea situațiilor în vederea 

decontării serviciilor medicale oferite. 

(4) Baza de date este securizată (parola de utilizare) și utilizată la nivelul tuturor serviciilor 

medicale. 

(5) Datele necodificate, cu caracter confidențial, specifice pacientului (numele și prenumele), nu 

vor fi transmise în raportările statistice. 

(6) Datele codificate, cu caracter confidențial, specifice pacientului (codul numeric personal), vor 

fi transmise în forma criptată, utilizându-se mecanismul de criptare folosit în sistemul informatic 

unic integrat pentru generarea CID-lui. 

Art.424. Informarea pacienților. 

(1) Informarea pacienților referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu 

respectarea următoarelor reguli: 

1. Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării sunt prelucrate cu bună 

credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

2. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează după informarea pacientului și 

obținerea consimțământului în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare. 

3. Pacienții sunt informați în formularul de consimțământ adoptat de spital, cu  privire la: 

a. Identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 

b. Scopul în care se face prelucrarea datelor; 

c. Informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; 

dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; 

existența drepturilor de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în 

care pot fi exercitate; 

Art.425. Dosarul electronic și modul de gestionare a datelor pacientului. 

(1) În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului și ale art. 9 

din O.M.S. nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 

nr. 46/2003, pacientul are acces la datele medicale personale, spitalele având obligația de a asigura 

pacienților accesul neîngrădit la aceste date. 

(2) Sistemul dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului este un serviciu public furnizat 

de CNAS17, pentru toți pacienții care, potrivit prevederilor titlului VIII din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt 

asigurați ai sistemului de asigurări sociale de sănătate și pentru toți furnizorii de servicii medicale 

pe toate tipurile de asistență medicală, indiferent dacă se află sau nu în relație contractuală cu o 

casă de asigurări de sănătate. Acest serviciu urmează să fie utilizat gradual de la data 

 
17 Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
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implementării în sistemul DES a funcționalităților specifice fiecărui tip de asistență 

medicală. 

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul DES, ca parte componentă a Platformei 

informatice din asigurările de sănătate, se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

(4) În cazul pacienților pentru care se constituie DES, datele și informațiile sunt structurate în 

module, respectiv: modulul «Sumar de urgență», modulul «Istoric medical», modulul 

«Antecedente declarate de pacient», modulul «Documente medicale» și modulul «Date 

personale», structurate pe module potrivit prevederilor art. 346⁶ alin. (2) din Legea nr. 95/2006 

(r1) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) După implementarea în sistemul DES a funcționalităților specifice fiecărui tip de asistență 

medicală, datele și informațiile din DES prevăzute la alin. precedent vor fi accesibile medicilor 

numai cu consimțământul pacienților, cu excepția datelor și informațiilor din modulul «Sumar de 

urgență», care vor fi accesibile medicilor care își desfășoară activitatea în structurile de urgență și 

medicilor care își desfășoară activitatea în asistența medicală primară, numai în vederea realizării 

actului medical, fără a fi necesar consimțământul pacientului. 

(6) Accesul medicilor la datele și informațiile prevăzute la alin. (4) se va realiza în baza unui 

certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, certificat înregistrat la 

casa de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceștia își desfășoară 

activitatea. 

(7) După implementarea în sistemul DES a funcționalităților specifice fiecărui tip de asistență 

medicală accesul pacienților sau al reprezentanților legali ai acestora la datele și informațiile din 

DES se va realiza cu respectarea prevederilor art. 8 din Regulamentul general privind protecția 

datelor, prin intermediul: 

➢ matricei de securitate și al parolei de acces; 

➢ cardului național de asigurări sociale de sănătate cu codul PIN asociat acestuia și al 

parolei de acces. 

(8) Matricea de securitate se va elibera la solicitarea pacienților în baza actului de identitate al 

acestora, de către medicii care dețin un certificat calificat. 

(9) Parola de acces este personalizată de fiecare pacient, este strict confidențială, fiind un element 

de securitate cunoscut numai de pacient, și se va utiliza în cadrul DES atât pentru cardul național 

de asigurări de sănătate, cât și pentru matricea de securitate. 

(10) În activitățile de utilizare a DES al pacienților, medicii vor aplica principiile și normele 

metodologice de deontologie și etică medicală stabilite de codul de deontologie medicală potrivit 

prevederilor legale în vigoare, inclusiv cu respectarea reglementărilor legale privind protecția 

datelor cu caracter personal. 
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(11) Pacienții au responsabilitatea păstrării și utilizării în condiții de siguranță a elementelor de 

securitate pentru accesul la DES, respectiv parola de acces, cardul național de asigurări sociale de 

sănătate, codul PIN asociat acestuia și matricea de securitate. 

(12) Medicii au responsabilitatea păstrării și utilizării în condiții de siguranță a elementelor de 

securitate, respectiv certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat 

și codul PIN asociat acestui certificat. 

(13) Datele din dosarul electronic de sănătate al pacientului se păstrează pe întreaga durată de viață 

a pacientului, iar după decesul acestuia, datele din DES se arhivează potrivit legii, urmând a fi 

pseudonimizate și prelucrate exclusiv în scopuri de cercetare științifică ori în scopuri statistice, cu 

excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 

(14) Conform cerințelor Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Spitalul 

are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele 

personale ale pacienților. 

(15) Datele colectate cu scopul asigurării protecției sociale prin servicii de sănătate sunt necesare 

pentru a acorda aceste servicii. Pacienții sunt obligați să furnizeze datele, refuzul de a furniza 

aceste date determină imposibilitatea acordării acestor servicii. 

(16) Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul Spitalului și nu sunt 

comunicate altor destinatari. 

(17) Conform Legii nr. 190/2018, pacienții beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra 

datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.  

(18) Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o 

privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de 

ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). 

Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice 

persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la 

prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

(19) Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia. 

(20) Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă 

consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. În cazul în care informațiile sunt 

necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, 

acordarea consimțământului nu mai este obligatorie. 

(21) Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în 

care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și 

numai cu consimțământul pacientului. 

(22) Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 

sănătatea publică. 
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(23) Prevederile prezentului articol se completează cu prevederile ordinului ministrului sănătății 

și al președintelui CNAS care va preciza datele, informațiile și procedurile operaționale necesare 

utilizării și funcționării DES, în aplicarea prevederilor Titlului IX1 „Dosarul electronic de sănătate 

al pacientului” din Legea nr. 95/2006 (r1) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Secțiunea a V – a Rolul structurilor medicale funcționale din spital de monitorizare a bunelor 

practici în utilizarea antibioticelor 

Art.426. Farmacia. 

(1)  Farmacia are urmatoarele atribuții în monitorizarea bunelor practici privind utilizarea 

antibioticelor: 

1. Asigură achizitia, depozitarea și eliberarea  de antibiotice, cu respectarea dispozițiilor 

legale; 

2. Asigură evidenţa antibioticelor disponibile pentru medicii prescriptori; 

3. Asigură evidența antibioticelor pentru antibioprofilaxiepe baza listei stabilite de medicii 

prescriptori; 

4. Asigură evidenţa antibioticelor oprite temporar de la utilizare în urma analizelor privind 

antibioticorezistenţa efectuate de medicul epidemiolog împreună cu medicul infecționist și 

laboratorul de analize medicale; 

5. Asigură informarea medicilor prescriptori cu privire la introducerea unui nou produs 

antibacterian; 

6. Asigura monitorizarea consumului de antibiotice sub forma DDD (defined daily dose) 

prin exprimarea acestuia pe sectii si pe spital; 

7. Asigură recuperarea antibioticelor neutilizate pe secţii; 

8. Asigură monitorizarea globală a consumului de antibiotice prin exprimarea acestuia pe 

secţii şi pe spital ; 

9. Asigură informări periodice a consiliului medical cu privire la consumul de antibiotice şi 

returul acestora, pentru fiecare secţie și per medic; 

10. Participa la evaluarea tendințelor utilizarii antibioticelor. 

Art.427. Laboratorul de analize medicale. 

(1)  Laboratorul de analize medicale are în structura sa după caz compartiment de microbiologie, 

care are urmatoarele atribuții în monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor: 

1. Efectuează examene microbiologice a produselor patologice și asigură identificarea 

germenilor din produse patologice, cu încadrarea acestora în subgrupe, prin microscopie, 

culturi bacteriene și utilizare de testelor biochimice; 

2. Efectuează antibiograma prin testarea sensibilității/rezistenței la subsțantele antibiotice a 

bacteriilor cu semnificație clinică, utilizand metode standardizate; 

3. Identifică tulpinile de microorganisme producătoare de enzime inhibitorii de antibiotice 

(ESBL, MRSA etc.) și menţionează acesta, cu atenţionare, în rezultatele antibiogramelor; 

4. Monitorizează rezultatele neobișnuite și semnalează riscul apariției unui focar de infecție 

asociată asistenței medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu același 

fenotip, a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene 

sau/și multirezistente; 
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5. Monitorizează tendinţa de evoluţie a bacteriilor multidrog rezistente (MDR); 

6. Informează orice modificare în lista de antibiotice/antifungice utilizate pentru executarea 

antibiogramei/antifungigramei în vederea asigurării disponibilității acestora în farmacia 

Spitalului; 

7. Informează secţiile, farmacia şi CPLIAAM cu privire la schimbările profilului 

antibioticorezistenţei în spital; 

8. Colaborează cu medicii clinicieni din spital în scopul precizării diagnosticului 

bacteriologic. 

Art.428. Medicul infecționist (contract)  

Are următoarele atribuții în monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor: 

1. Efectuează , la cerere , consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei 

patologii infecțioase și a stabilirii tratamentului etiologic necesar; 

2. Participă la elaborarea protocoalelor privind bunele practici în utilizarea antibioticelor atât în 

antibioprofilaxie cât și în tratamentul de fond, în funcție de antibioticorezistenţa locală şi specificul 

patologiei tratate; 

3. Coordoneaza elaborarea listei de antibiotice esențiale care să fie disponibile în mod permanent 

în spital; 

4. Asigură monitorizarea consumului de antibiotice sub formă DDD (defined daily dose) pe baza 

informațiilor primite din farmacie; 

5. Coordonează elaborarea listei de antibiotice de rezervă care se eliberează doar cu avizare din 

partea sa și derulează activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice; 

6. Cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea truselor de testare a sensibilității 

bacteriene la antibioticele utilizate; 

7. Elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasa 

a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rand, al celor de rezervă). 

Art.429. Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. 

Are următoarea atribuție principală în monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor: 

1. Efectuează analize periodice ale antibioticorezistenţei în spital împreună cu medicul 

infecționist și laboratorul de analize medicale; 

 

Art.430. Medicul șef de secție/compartiment. 

Are următoarele atribuții în monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor: 

1. Asigură și răspunde la nivelul secției/compartimentului de desfășurare a activității de 

respectare a politicii de utilizare a antibioticelor de la nivelul Spitalului; 

2. Participă la stabilirea listei cu intervenţiile, procedurile şi manevrele care necesită 

antibioprofilaxie. 

Art.431. Medicul curant. 

Are următoarele atribuții în monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor: 

1. Documentarea în FOCG a duratei prescrierii antibioterapiei stabilită în funcţie de evoluţie 

și de rezultatul antibiogramei; 
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2. Solicitarea consultului de boli infecțioase în situațiile în care consideră necesar și/sau 

conform protocoalelor medicale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor 

implementată în spital; 

3. Solicitarea de investigații microbiologice la pacienții la care s-a instituit antibioterapia de 

prima intenție, cu precizarea antibioticul utilizat de primă intenție; 

4. Asigurarea trasabilității antibioticelor prin înregistrarea (data, parafa și semnătura 

medicului prescriptor) în FOCG a prescrierii unui antibiotic, a unei asocieri de antibiotice 

sau schimbarea tratamentului antibiotic; 

Art.432. Asistent șef/asistent medical de salon. 

 Are următoarea atribuție principală în monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor: 

1. Documentarea asumată prin semnătură, în planul de îngrijire, a datei și orei de 

administrarea a terapiei antibiotice. 

Art.433. Comitetul de prevenire a I.A.A.M. 

Are următoarea atribuție principală în monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor: 

1. Abordarea multidisciplinară a antibioterapiei în infecţiile severe. 

 

Secțiunea a VI – a Eliberarea și livrarea în regim de urgență a medicamentelor 

Art.434. Aplicarea reglementării. 

(1) Condicile de prescripții medicale în regim de urgență se vor elibera prioritar, conform 

protocolului de eliberare de condici de prescripţii medicale.   

(2) Secţiile şi compartimentele spitalului au obligaţia de a asigura la aparatul de urgenţă 

medicamentele considerate strict necesare pentru potenţiale cazuri de urgenţă.  

(3) Medicamentele solicitate vor fi prescrise în condica secţiei/compartimentului, semnată şi 

parafată de medicul care a făcut recomandarea şi vor fi eliberate de către asistenta de farmacie, 

folosind sistemul informatic de gestiune al farmaciei.  

(4) Activitatea menţionată anterior este specifică situaţiilor din timpul gărzilor în afara 

programului de lucru al farmaciei Spitalului care este între 8°°-16°°, de luni până vineri, sâmbăta 

şi duminica 8°°-12°°.  

(5) Anual, pe baza datelor existente la nivelul farmaciei, șeful compartimentului farmacie 

întocmește un raport de analiză privind eliberarea medicamentelor în regim de urgență, aprobat de 

managerul  Spitalului. 

Art.435. Responsabilități. 

(1) Responsabilitatea aplicării reglementării de eliberare în farmacie revine în exclusivitate 

personalului specializat şi posesor al dreptului de liberă practică. 

(2) Șeful compartimentului farmacie este responsabil pentru: 

-stabilirea procedurii de eliberare a produselor către secţiile spitalului şi comunicarea ei către 

personalul de specialitate. În colaborare cu medicii prescriptori, şeful compartimentului farmacie 

stabileşte metoda de primire, de pregătire şi de eliberare a medicamentelor; 

-coordonarea, verificarea şi evaluarea întregii activităţi de eliberare a medicamentelor; 
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- întocmirea anuală a raportului de analiză privind eliberarea medicamentelor în regim de urgență; 

(3) Farmaciştii: sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor, de 

comunicarea cu medicii prescriptori privind toate aspectele legate de disponibilitatea 

medicamentelor în farmacie, de terapia medicamentoasă (acţiune farmacologică, farmacocinetică, 

efecte adverse, efecte secundare, interacţiuni medicamentoase). 

(4) Asistenţii de farmacie: sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor. 

 

Secțiunea a VII – a Deplasarea pacienților la nivelul Spitalului 

Art.436. Scopul reglementării. 

Reglementarea procesului de deplasare a pacienților în spital are ca principale scopuri:  

1. Asigurarea de condiţii de siguranţă şi confort în timpul deplasării pacienților la nivelul 

Spitalului, cu respectarea circuitelor; 

2. Prevenirea unor situații cum sunt: 

a. Producerea unor diferite accidente de orice natură în care sunt implicații pacienții; 

b. Depunerea de către pacienți a unor reclamații în legătură cu modul defectuos de 

deplasare/transport la nivelul Spitalului; 

c. Pierderea sau deteriorarea documentelor medicale care însoțesc pacienții care se 

deplasează la consulturi interdisciplinare și investigații; 

d. Tragerea la răspundere penală sau administrativă a personalului Spitalului în situaţia 

producerii unor accidente în care sunt implicații pacienții. 

Art.437. Prevedri generale. 

(1)   Etapele procesului de deplasare a pacienților în cadrul Spitalului presupune derularea 

următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități:       

1. În cadrul Spitalului Municipal Adjud toți pacienții care se deplasează în interiorul Spitalului 

la consulturi interdisciplinare și/sau investigații sunt însoțiți în mod obligatoriu de personal 

medico-sanitar; 

2. În acest sens, în fișa postului, medicii șefi/coordonatori de structuri medicale precizează  

responsabilități personalului medico-sanitar de însoțire a pacienților la consulturi interdisciplinare 

și investigații. Acesta din urmă are obligația de a cunoaște principalele circuite ale Spitalului 

(îndeosebi circuitul hranei, circuitul lenjeriei, circuitul deșeurilor etc.) astfel încât pe timpul 

însoțirii pacienților la consulturi interdisciplinare și/sau investigații să evite traseele care pot pune 

în contact pacienții cu diverse surse de I.A.A.M. sau care pot contamina hrana servită în cadrul 

Spitalului; 

3. Modul de deplasare la consulturi interdisciplinare și/sau investigații a pacienților depinde de 

starea de sănătate și de gradul de autonomie a fiecărui pacient în parte, existând o serie de 

particularități care privesc această activitate, în raport cu următoarele categorii de pacienți: 

a. Pacient autonom; 

b. Pacient neautonom: 

➢ Non-grav; 

➢ Grav/dependent. 

4. Deplasarea pacientului la consulturi interdisciplinare și investigații se face la ora programată 

în acest sens după ce în prealabil se verifică de către medicii curanți menținerea programării 

(îndeosebi atunci când programarea a fost făcută cu mai multe zile în urmă) astfel încât să se evite 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

455 
 

formarea de cozi/aglomerări la medicii care realizează consulturile interdisciplinare sau în spațiile 

de așteptare pentru diferite investigații; 

5. După ce se confirmă ora programării pacienților la consulturi interdisciplinare și investigații, 

medicii curanți înmânează personalului desemnat ca însoțitor F.O.C.G./F.S.Z. completat al 

pacientului (cel puțin rubricile privitoare la antecedente personale și heredocolaterale, terapii 

curente, anamneză, examen clinic pe aparate și sisteme, evoluție pe durata internării, tratament pe 

durata internării înaintea consultului interdisciplinar). Pe timpul deplasării pacienților în cadrul 

Spitalului, documentele medicale se păstrează în permanență asupra personalului însoțitor al 

pacienților, acesta fiind direct răspunzător de integritatea respectivelor documente; 

6. În situația pacienților autonomi, funcție de starea lor, aceștia se vor deplasa însoțiți la 

consulturi interdisciplinare și investigații singuri (mers autonom) sau în cărucioare/fotolii rulante 

(în mod obligatoriu pacienții vârstnici). Pe timpul deplasării prin spital pacienții vor fi echipați în 

ținuta de spital, cu halat, fiind protejați în mod corespunzător temperaturilor mediului extern. 

Însoțitorii desemnați au obligația de a supraveghea pe tot parcursul deplasării la și de la consulturi 

interdisciplinare și investigații pacienții împotriva căderilor sau a oricăror tipuri de accidentări. 

După efectuarea consulturilor interdisciplinare și/sau a investigațiilor, la înapoierea în structura 

medicală în care este internat pacientul, personalul însoțitor anunță medicul curant/medicul de 

gardă despre întoarcerea pacientului, îi înmânează acestuia documentele medicale ale pacientului 

și conduce pacientul în salon unde îl instalează în pat într-o poziție cât mai confortabilă pentru 

pacient; 

7. În cazul pacientului neautonom non-grav, acesta va fi transportat de către personalul desemnat 

ca însoțitor la consulturi interdisciplinare și/sau investigații  cu fotoliu/cărucior rulant, luându-se 

măsuri adecvate, după caz, împotriva căderii sau alunecării pacientului de pe respectivul mijloc de 

transport. Pe timpul deplasării prin spital respectivii pacienți vor fi echipați în ținuta de spital, cu 

halat, fiind protejați în mod corespunzător temperaturilor mediului extern, la nevoie aceștia fiind 

acoperiți și cu o pătură. După efectuarea consulturilor interdisciplinare și/sau a investigațiilor, la 

înapoierea în structura medicală în care este internat pacientul, personalul însoțitor anunță medicul 

curant/medicul de gardă despre întoarcerea pacientului, îi înmânează acestuia documentele 

medicale ale pacientului și conduce pacientul în salon unde îl instalează în pat într-o poziție cât 

mai confortabilă pentru pacient; 

8. Responsabilitatea stabilirii modului de transport în interiorul Spitalului a pacientului 

neautonom grav/dependent revine în mod exclusiv medicului curant al respectivului pacient. După 

caz, pacientul neautonom grav/dependent, va fi transportat de către personalul desemnat ca 

însoțitor la consulturi interdisciplinare și/sau investigații  cu targă de transport, luându-se măsuri 

adecvate, după caz, împotriva căderii sau alunecării pacientului de pe targă. Funcție de starea de 

sănătate a pacientului neautonom grav/dependent, pe timpul deplasării acesta va fi însoțit inclusiv 

de un medic care va asista pacientul, iar pentru transport se poate utiliza targă cu suporți laterali și 

chingi de siguranță sau brancard cu suporţi laterali rabatabili, butelie oxigen, ventilator transport, 

monitor de transport, suport pentru perfuzii, seringi automate, pompe de perfuzie. Pe timpul 

deplasării prin spital respectivii pacienți vor fi echipați în ținuta de spital, cu halat, fiind protejați 

în mod corespunzător temperaturilor mediului extern, la nevoie aceștia fiind acoperiți și cu o 

pătură. După efectuarea consulturilor interdisciplinare și/sau a investigațiilor, la înapoierea în 

structura medicală în care este internat pacientul, personalul însoțitor anunță medicul 

curant/medicul de gardă despre întoarcerea pacientului, îi înmânează acestuia documentele 
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medicale ale pacientului și conduce pacientul în salon unde îl instalează în pat într-o poziție cât 

mai confortabilă pentru pacient. 

(2) Deplasarea pacienților înspre/dinspre blocul operator se reglementează în mod distinct la 

nivelul Spitalului Municipal Adjud. În acest sens, la nivelul blocului operator se asigură mijloace 

proprii de transport al pacienţilor, utilizate exclusiv intern. 

 

Secțiunea a VIII – a Accesul personalului în zonele cu risc de accidente de muncă 

Art.438.Scopul reglementării. 

(1) Reglementarea accesului personalului în zonele cu risc de accidente de muncă  are ca scop: 

a) asigurarea sănătății și securității în muncă; 

b) prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; 

c) evitarea/eliminarea accidentelor de muncă. 

Art.439. Zonele cu risc de accidente.  

(1) Având in vedere dispozițiile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificată și 

actualizată, dispozițiile Hotărârii nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările 

ulterioare, în urma evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, se nominalizează 

zonele cu risc ridicat și specific din unitate: 

Tabel nr. 2 

Zona /  

Locul de muncă 
Riscuri identificate Măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor 

Centrala termică 

• Explozie 

• Inhalare monoxid de carbon 

• Opărire 

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Instalarea detector de gaz  

Obligativitatea utilizării EIP 

Instruire periodică privind utilizarea 

echipamentelor, cazanelor 

Autorizare/reautorizare ISCIR pt. fochiști 

Punct termic 
• Explozie 

• Opărire 

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Obligativitatea utilizării EIP 

Laborator analize 

medicale 

• Expunere la microorganisme 

patogene 

• Substanțe chimice periculoase 

(toxice, inflamabile) 

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Stocarea separată a substanțelor chimice 

incompatibile 

Plasarea întrerupătoarelor în afara încăperii 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Obligativitatea utilizării EIP 
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Instruire periodică privind utilizarea 

echipamentelor/aparatelor de laborator și mod de 

acțiune în caz de împrăștiere accidentală de 

chimicale/deșeuri infecțioase 

Laborator 

radiologie și 

imagistică medical 

• Expunere la doze peste limita 

admisă de radiații 

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Obligativitatea utilizării EIP 

Monitorizarea lucrătorilor și mediului de muncă 

prin măsurători periodice 

Spălătorie 
• Substanțe chimice periculoase 

(toxice, inflamabile) 

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Obligativitatea utilizării EIP 

Instruire periodică privind utilizarea 

echipamentelor/aparatelor (mașini de spălat, uscat, 

calandru etc.) și mod de acțiune în caz de 

împrăștiere accidentală de chimicale 

Bloc alimentar 

• Contaminarea hranei 

pacienților 

• Explozie (gaze naturale) 

• Intoxicare cu monoxid de 

carbon 

• Tăiere, strivire 

• Opărire/ardere 

• Alunecare 

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Obligativitatea utilizării EIP 

Utilizarea hotei 

Întreținere și verificare periodică a echipamentelor 

(hotă, arzătoare etc) 

Instruire periodică privind utilizarea 

echipamentelor/aparatelor 

Stație oxigen și 

aer comprimat  
• Explozie 

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Obligativitatea utilizării EIP 

Cameră sterilizare • Explozie 

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Obligativitatea utilizării EIP 

Grup electrogen 

• Explozie  

• Incendiu 

• Inhalare monoxid de carbon  

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Obligativitatea utilizării EIP 

Generator electric 

• Explozie 

• Incendiu 

• Electrocutare 

• Inhalare monoxid de carbon 

Limitarea accesului personalului neautorizat 

Plasarea de indicatoare de semnalizare de 

securitate 

Obligativitatea utilizării EIP 
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➢ EIP – Echipament individual de protecție! 

Art.440. Zonele cu risc. 

Zonele cu risc ridicat și specific reprezintă acele zone din cadrul unității în care au fost identificate 

riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecințe grave, ireversibile, respectiv 

deces sau invaliditate. 

Art.441. Modificarea zonelor cu risc. 

Lista zonelor cu risc ridicat și specific precum și măsurile ce trebuie aplicate se modifică ori de 

câte ori este nevoie, la introducerea/utilizarea de noi tehnologii sau echipamente cu potențial risc 

de accidentare și la propunerea conducătorilor locurilor de muncă. 

Art.442. Accesul în zonele cu risc. 

Accesul în zonele precizate mai sus este permis doar lucrătorilor care și-au însușit instrucțiunile și 

în cazuri excepționale vizitatorilor doar dacă sunt însoțiți de angajații unității. 

Secțiunea a IX – a Gestionarea, utilizarea, manipularea şi depozitarea materialelor, 

echipamentelor, recipientelor și substanțelor cu risc de explozie și radioactive, inclusiv în caz 

de situații excepționale 

Art.443. Cadru general. 

(1) În cadrul Spitalului Municipal Adjud există următoarele locuri de muncă nominalizate de către 

responsabilul S.S.M. şi cu protecţia mediului în care există substanțe, materiale, echipamente şi 

recipiente cu risc de explozie:  

o Cabinet medicină dentară din Ambulatoriu integrat,  

o Bloc operator,  

o Sterilizare,  

o Laborator clinic radiologie şi imagistică medicală,  

o Secţia medicină internă,  

o Bloc alimentar,  

o Staţie oxigen,  

(2) În cadrul Spitalului există următoarele locuri de muncă nominalizate de către responsabilul 

S.S.M. şi cu protecţia mediului în care există substanțe, materiale, echipamente şi recipiente cu 

risc radioactiv:  

o Laborator clinic radiologie şi imagistică medicală şi Computer tomograf, 

o Bloc operator. 

Art.444. Aplicarea reglementării. 
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(1) Etapele procesului de gestionare, utilizare, manipulare şi depozitare a materialelor, 

echipamentelor, recipientelor și substanțelor cu risc de explozie și radioactive, inclusiv în caz de 

situații excepționale presupune derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor 

responsabilități: 

a) Deservirea echipamentelor şi recipientelor cu risc de explozie precum şi a celor cu risc 

radioactiv este executată de personalul care este încadrat în cadrul cabinetelor sau 

locurilor de muncă specificate la art. 443 alin. (1) și alin. (2), respectându-se normele de 

securitate a muncii generale precum şi cele specifice Spitalului. 

b) În caz de situații excepționale/de urgență, precum și în cazul în care se constată o scurgere 

la unul din echipamentele şi recipientele cu risc de explozie personalul care deserveşte 

echipamentul sau recipientul respectiv întrerupe activitatea şi alimentarea respectivului 

echipament, întrerupând în acelaşi timp alimentarea cu energie electrică. După efectuarea 

acestor activităţi anunţă imediat personalul autorizat pentru repararea sau ridicarea lui de 

la locul de muncă. 

c) În cazul echipamentelor cu risc radioactiv acestea se vor ridica de la locul lor în urma 

măsurătorilor şi verificărilor efectuate de personalul autorizat în acest domeniu, la 

sesizarea responsabililor cu radio-protecţia nominalizaţi prin decizie. 

d) Depozitarea substanțelor, materialelor, echipamentelor şi recipientelor cu risc de explozie 

precum şi a celor cu risc radioactiv se face în conformitate cu reglementările în vigoare 

în spaţii special destinate, construite şi amenajate în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

suprateran, în încăperi independente, neetajate sau în aer liber (construcţie semideschisă 

de tip şopron îngrădit executat din materiale necombustibile, care protejează recipienţii 

împotriva razelor solare, intemperiilor şi/sau intervenţiei persoanelor străine). În cazul 

depozitării în încăperi, uşile trebuie să se deschidă spre exterior, iar geamurile să fie mate 

sau vopsite în alb. Recipientele vor fi depozitate cu capacul de la racordul robinetului şi 

capacul de preotecţie înşurubate. Depozitarea recipientelor în locuri umede sau în mediu 

cu acţiune corozivă asupra materialului din care este construit este interzisă. de asemenea 

este interzis a se depozita recipientele în spaţii liber accesibile, pe scări, holuri, ganguri 

sau camere cu circulaţie de persoane.  

e) Managerul Spitalului organizează, conduce, controlează şi răspunde pentru activitatea de 

apărare împotriva incendiilor la clădirile, spaţiile şi instalaţiile tehnologice pe care le deţin 

cu orice titlu şi are obligaţiile instituite prin normele în vigoare aplicabile pe linia apărării 

împotriva incendiilor. 

f) Responsabilul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se subordonează 

Managerului Spitalului şi are obligaţiile instituite prin normele în vigoare aplicabile pe 

linia apărării împotriva incendiilor.  

g) La nivelul Spitalului este nominalizat un responsabil cu atribuţii pe linia utilizării, 

manipulării şi depozitării substanțelor, materialelor, echipamentelor şi recipientelor cu 

risc de explozie şi radioactive, care are următoarele obligaţii în cazul producerii unor 

situații excepționale/de urgență care prezintă riscuri privind utilizarea, manipularea şi 
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depozitarea substanțelor, materialelor, echipamentelor şi recipientelor cu risc de explozie 

şi radioactive: 

o ia măsuri de înlăturare imediată a stărilor de pericol şi a cauzelor cu risc 

de explozie constatate şi anunță imediat managerului spitalului situaţiile 

respective; 

o interzice folosirea echipamentelor şi recipientelor cu risc de explozie 

precum şi a celor cu risc radioactiv ce ar putea provoca accidente de 

muncă. 

o verifică cu regularitate, respectarea de către personalul unităţii a normelor 

de securitate a muncii. 

h) Recipientele pot fi utilizate numai pentru acel gaz pentru care au fost construite şi 

verificate şi a cărui denumire este înscrisă pe recipient. Întreg personalul Spitalului care 

execută activităţi și activităţi de utilizare, manipulare a materialelor, echipamentelor şi 

recipientelor cu risc de explozie şi radioactive este obligat: 

o să utilizeze substanțele, echipamentele şi recipientele cu risc de explozie 

precum şi a celor cu risc radioactiv potrivit instrucţiunilor tehnice şi a 

normelor proprii de securitate a muncii şi apărare împotriva incendiilor la 

locul de muncă; 

o să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate la 

echipamentele şi recipientele cu risc de explozie precum şi a celor cu risc 

radioactiv; 

o în cazul producerii unor situații excepționale/de urgență care prezintă 

riscuri privind utilizarea, manipularea şi depozitarea substanțelor, 

materialelor, echipamentelor şi recipientelor cu risc de explozie şi 

radioactive, nu va mai utiliza respectivele substanțe și materiale și va opri 

alimentarea echipamentelor şi recipientelor cu risc de explozie şi 

radioactive. 

i) Întreg personalul spitalului care execută activități de utilizare, manipulare și depozitare a 

materialelor, echipamentelor și recipientelor cu risc de explozie este obligat: 

o să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, 

aparatura şi echipamentele potrivit instrucţiunilor tehnice şi a normelor 

proprii de apărare împotriva incendiilor specifice locului de muncă; 

o în cazul producerii unor situații excepționale/de urgență care prezintă 

riscuri privind utilizarea, manipularea şi depozitarea substanțelor, 

materialelor, echipamentelor şi recipientelor cu risc de explozie şi 

radioactive, nu va mai utiliza respectivele substanțe și materiale și va opri 

alimentarea echipamentelor şi recipientelor cu risc de explozie şi 

radioactive; 
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o să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate la 

sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. 

(2) Potrivit prevederilor legale incidente în vigoare, instruirea personalului care execută activități 

de utilizare, manipulare și depozitare a materialelor, echipamentelor și recipientelor cu risc de 

explozie se va realiza după caz, de către responsabilul SSM și/sau conducătorului locului de 

muncă, prin următoarele instructaje:  

a) Instructajul specific la locul de muncă în cadrul căruia se vor prezenta : 

o caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor 

utilizate la locul de muncă ; 

o condiţiile ce determină sau favorizează producerea accidentelor  şi 

cauzele potenţiale de incendiu specifice locului de muncă ; 

o descrierea, funcţionarea , monitorizarea, şi modul de intervenţie la 

instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la 

locurile de muncă 

o concepţia de intervenţie la producerea unei situaţii de urgenţă 

o sarcini specifice de intervenţie in situaţia apariţiei unui incendiu.  

b) Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înaintea de începerea unor 

lucrări în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza 

manifestării unor surse specifice de aprindere. Lucrările care fac obiectul acestui 

instructaj, se referă în principal la : 

o executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii 

sau utilaje tehnologice de importanţă ori intervenţia asupra acestora; 

o lucrări de reparaţii sau întreţinere, distrugere nor deşeuri sau reziduuri 

periculoase pentru viaţa oamenilor sau a mediului; 

o prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe 

periculoase; 

o lucrări de sudare; 

o lucrări de taiere sau lipire cu flacără; 

o lucrări care pot provoca scântei mecanice; 

o lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice; 

o lucrări la cere se utilizează foc deschis; 

o depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/ materiale 

periculoase; 

o curăţarea interioară a unor vase, recipiente sau sisteme de evacuare în care 

au fost stocate, prelucrare ori vehiculate produse combustibile. 
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Art.445. Modul de acțiune. 

(1) În situaţii excepţionale - dezastre naturale, incendiu, căderi de obiecte cosmice, acțiuni teroriste 

(atac cibernetic, luare de ostatici, amenințare cu bombă), acțiuni de dezordine publică, atac armat 

asupra obiectivului, sau alte situații neprevăzute / nereglementate, dacă: 

a) substanţele, materialele, echipamentele şi recipienții cu risc de explozie şi radioactive, nu 

sunt afectate/implicate: 

- se informează factorii decidenți despre situația apărută prin medicul de gardă; 

- personalul își continuă activitatea normal, conform specificațiilor de la articolele anterioare; 

- prin medicul de gardă se solicită acțiunea serviciului de urgență / SMURD / Pompieri și se adoptă 

măsuri suplimentare de asigurare a securității pesonalului, activităților specifice, materialelor, 

echipamentelor şi recipientelor cu risc de explozie; 

b) substanţele, materialele, echipamentele şi recipienții cu risc de explozie şi radioactive, 

sunt afectate/implicate, precum și în situații în care personalul de deservire și/sau cu 

responsabilități este afectat sau este în imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile: 

- la ordinul și conform precizărilor Managerului/Directorului medical se solicită intervenția 

structurilor specializate prin apelare telefonică la numărul unic de urgență 112 sau 1911 (în cazul 

atacurilor cibernetice), fiind puse în aplicare protocoalele de cooperare și planurile de acțiune 

comune specifice situațiilor apărute; 

- prin medicul de gardă se iau măsuri de identificare, izolare, conservare și protejare a personalului 

și/sau zonelor afectate/implicate; 

(2) În ambele cazuri, după restabilirea situației normale, se execută o analiză post-

acțiune/intervenție, iar dacă se impune, se stabilesc măsuri de revizuire a prezentelor reglementări.  

Secțiunea a X – a Curățirea şi/sau decontaminarea zonelor cu risc de iradiere   

Art.446. Scopul reglementării. 

(1) Reglementarea procesului de curățire şi/sau decontaminare a zonelor cu risc de iradiere  are ca 

principale scopuri:  

1. Asigură implementarea unor măsuri de gestionare a riscului de iradiere; 

2. Prevenirea următoarelor riscuri: 

    a. Risc de iradiere; 

    b. Apariţia unor boli profesionale prin expunere externă la radiaţii a întregului corp. 

Art.447. Spații cu risc de iradiere. 

La nivelul Spitalului Municipal Adjud următoarele spații se constituie în zone cu risc de iradiere: 

a) Spaţiul de dispunere al aparatului radiologic Alexion TSX-034A; 

 b) Spaţiul de dispunere al Computer-tomografului Alexion TSX-034A. 
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Art.448. Obligațiile și responsabilitățile alicabile în Spital în zonelor cu risc de iradiere.   

(1) Etapele procesului de curățire şi/sau decontaminare a zonelor cu risc de iradiere  presupune 

derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 

1. Întregului personal al Laboratorului clinic de radiologie şi imagistică medicală din cadrul 

Spitalului Municipal Adjud care îşi exercită parte dintre atribuţiile înscrise în fişa de post în 

apropierea zonelor cu risc de iradiere sau, prin natura atribuţiilor intră pentru perioade scurte în 

aceste zone, inclusiv pentru efectuarea curăţirii şi/sau decontaminării acestora,  i se acordă în mod 

gratuit - de către titularul de autorizaţie, echipament individual de protecţie la radiaţii care se 

acordă suplimentar echipamentului individual de protecţie specific locului de muncă respectiv. 

Echipamentul individual de protecţie acordat unei persoane trebuie să asigure protecţia acesteia 

împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de 

muncă; 

2. Titularul de autorizaţie este obligat să asigure, în afara echipamentului individual, 

mijloacele de protecţie colectivă la radiaţii ionizante (ecrane de protecţie fixe sau mobile, nişe etc.) 

şi materialele şi mijloacele necesare decontaminării suprafeţelor, echipamentelor de protecţie la 

radiaţii şi a corpului uman; 

3. Obligaţiile pe care le are titularul autorizaţiei, responsabilii cu securitatea radiologică şi 

persoanele care beneficiază de echipament individual de protecţie la radiaţii în raport cu activitatea 

de asigurare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii, sunt cele menţionate 

de art. 14-16 din „Normativul de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie 

la radiaţii ionizante” aprobat prin Ordinul C.N.C.A.N.18 nr. 421/2004. 

4. Curățirea şi/sau decontaminarea zonelor cu risc de iradiere este atributul asistentelor 

medicale de tură şi îngrijitoarelor care deservesc Laboratorul clinic de radiologie şi imagistică 

medicală, acestea având în acest sens următoarele obligaţii: 

i. Zilnic, la începutul programului/schimbarea turei, se curăţă de praf aparatele 

radiologice şi se dezinfetează cu soluţie necorozivă, recomandată de fabricant; 

ii. Monitoarele se curăţă cu soluţie specială conform specificaţiilor înscrise în cărţile 

tehnice ale aparatelor radiologice; 

iii. Curăţirea / decontaminarea aparatelor se face după decuplarea acestora de la reţeaua 

electrică, ori de câte ori situaţia o impune (de exemplu: s-a vărsat ceva pe aparat sau pe acesta 

ajung produse biologice de la pacienţi); 

iv. Zilnic sau la nevoie (în mod obligatoriu după fiecare pacient cu TBC) se realizează 

dezinfecţia spaţiilor care se constituie în zone cu risc de iradiere, prin utilizarea lămpilor UV, 

minim 20 minute; 

v. Şorţurile de radioprotecţie utilizate de personalul laboratorului se spală cu apă şi săpun 

şi se dezinfectează cu soluţii dezinfectante pentru suprafeţe; acestea se menţin întinse pe umeraşe 

pentru a nu se distruge folia de Pb; 
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vi. La CT se utilizează cearceafuri de unică folosinţă iar părţile mesei, pernele, tetiera, 

suporţii de mâini şi de piciaore se curăţă după fiecare pacient cu agenţi de curăţare recomandaţi de 

fabricantul aparatului; 

vii. Zilnic, pe timpul curăţeniei, se deschid geamurile pentru aerisire; se curaţă şi se  

dezinfectează tot mobilierul din cameră cu laveta îmbibată în soluţie de detergent şi dezinfectant. 

De asemenea se curăţă pavimentele şi se golesc coşurile de gunoi. Lavetele utilizate se limpezesc 

după ştergerea fiecărui element de mobilier, chiuvete, oglinzi şi exteriorul dispenserelor pentru 

săpun lichid, dezinfectant. Înainte de reumplere toate dispenserele se curaţă şi se clătesc cu apă 

fierbinte; 

viii. Săptămânal se curăţă şi se dezinfectează ușile, ferestrele, caloriferele şi coşurile de 

materiale  nesterile; 

ix. Întreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţării se face zilnic, după fiecare 

operaţiune de curăţare şi la sfârşitul zilei de lucru; ustensile se spală, se curăță, se dezinfectează şi 

se usucă (în cazul în care se folosesc la materii organice întâi se realizează dezinfecţia apoi 

curăţarea). 

5. Potrivit contractelor de service încheiate de către spital, pentru fiecare dintre aparatele 

radiologice dispuse în  spațiile care se constituie în zone cu risc de iradiere, se realizează de 1+2 

ori/an întreţinerea fizică (aspirare praf, verificare). 

6. Anual, prin grija şefului laboratorului clinic radiologie şi imagistică medicală se realizează 

instructaje periodice pentru personalul care manevrează produse radioactive, conform planului 

anual de perfecţionare prin cursuri şi instruiri aprobat. 

Secțiunea a XI – a Modalități de înlăturare a gheții/zăpezii din curte şi eliberare a căilor de 

acces şi de prevenire a căderilor accidentale de zăpadă şi gheață de pe acoperiş 

Art.449. Scopul reglementării. 

Reglementarea procesului de înlăturare a gheții/zăpezii din curte şi eliberare a căilor de acces şi de 

prevenire a căderilor accidentale de zăpadă şi gheață de pe acoperiş are ca principale scopuri:        

1. Stabileşte atribuţii clare pentru personalul Spitalului cu responsabilităţi în înlăturarea 

gheții/zăpezii din curte precum şi a zăpezii şi gheţii de pe acoperiş; 

2. Evitarea/eliminarea următoarelor situații: 

i. Producerea de accidente cauzate de căderea pe gheaţă în curte a pacienţilor, 

aparţinătorilor, propriilor angajaţi sau a pietenonilor care se deplasează pe trotuarele care 

mărginesc clădirea Spitalului; 

ii. Accidentarea persoanelor care se deplasează atât în interiorul cât şi în exteriorul 

Spitalului cauzată de căderi pe zăpadă şi/sau ţurţuri de pe acoperişul Spitalului; 

iii. Producerea de pagube materiale cauzate autovehiculelor care staţionează sau se 

deplasează în curtea interioară a Spitalului sau în exteriorul acestuia, determinate de căderi de 

zăpadă şi/sau ţurţuri de pe acoperişul Spitalului; 
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iv. Tragerea la răspundere penală sau administrativă a personalului Spitalului în situaţia 

producerii unor accidente sau a unor pagube materiale determinate de căderea pe gheaţă în curte a 

pacienţilor, aparţinătorilor, propriilor angajaţi sau a pietenonilor care se deplasează pe trotuarele 

care mărginesc clădirea Spitalului sau avarierea de bunuri cauzate de căderi pe zăpadă şi/sau ţurţuri 

de pe acoperişul Spitalului. 

Art.450. Modul de aplicare a reglementării. 

(1) Etapele procesului de înlăturare a gheții/zăpezii din curte şi eliberare a căilor de acces şi de 

prevenire a căderilor accidentale de zăpadă şi gheață de pe acoperiş presupun derularea 

următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități: 

1. În cazul ninsorilor abundente produse în timpul programului, pesonalul de pază/portarul, 

medicul de gardă anunţă directorul medical  şi şeful formaţiunii lucru şi întreţinere clădiri, care 

împreună cu personalul din formaţiune ia măsuri pentru curăţarea căilor de acces  din incinta 

Spitalului precum şi trotuarele exterioare din imediata proximitate a acestuia. În plus, funcţie de 

volumul căderilor / depunerilor de zăpadă/gheaţă, atât la interiorul cât şi la exteriorul clădirii se 

vor instala afişe şi se va delimita cu bandă alb-roşie, după caz,  accesul persoanelor la o distanţă 

mai mică de 1,5 m în jurul clădirii Spitalului. Activităţile se vor desfăşura sub directa coordonare 

a șefului formațiunii de lucru.  

 2. În afara orelor de program sau pe timpul wekend-ului/sărbătorilor legale în cazul ninsorilor 

abundente, personalul de pază pe unitate anunţă șeful formațiunii de lucru și întreținere clădiri la 

continuitatea conducerii şi managerului unităţii. La ordinul managerului medicul de serviciu pe 

unitate anunţă directorul medical şi formaţiunea lucru şi întreţinere clădiri pentru curăţarea căilor 

de acces  din incinta Spitalului precum şi trotuarele exterioare din imediata proximitate a acestuia. 

În plus, funcţie de volumul căderilor / depunerilor de zăpadă/gheaţă, atât la interiorul cât şi la 

exteriorul clădirii se vor instala afişe şi se va delimita cu bandă alb-roşie, după caz,  accesul 

persoanelor la o distanţă mai mică de 1,5 m în jurul clădirii Spitalului. Activităţile se vor desfăşura 

sub directa coordonare a șefului serviciului formațiunii de lucru și întreținere clădiri. Asistentele 

șefe vor desemna din personalul din subordine persoane pentru curățarea zăpezii /gheții din jurul 

pavilioanelor unde își desfășoara activitatea. 

3. Pe perioda iernii se achiziționează agent pentru dezghețarea aleilor care se va distribui la 

secțiile medicale pentru împrăștierea acestuia în zonele de acces în pavilioanele unde se desfășoară 

activitate medicală. Formațiunea de intreținere clădiri și instalații va impraștia agentul de 

dezghețare pe aleile interne și în parcări. 

4. Zilnic , în perioada de iarnă , asistenta șefă verifică dacă există țurșuri la clădirile unde își 

desfășoară activitatea și informează despre situația existentă șeful formațiunii de lucru și 

intreținere clădiri. Indiferent de momentul în care se constată formarea de ţurţuri mari de gheaţă 

pe streşinile acoperişului Spitalului, șeful formațiunii de lucru și întreținere clădiri din proprie 

iniţiativă sau la solicitarea managerului Spitalului va anunţa prin fax echipa de intervenţie din 

cadrul I.S.U. în vederea asigurării suportului tehnic necesar înlăturării acestora. 

5. Până la sosirea echipei de intervenţie din cadrul I.S.U. șeful formațiunii de lucru și 

întreținere clădiri din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului medical va coordona 

activitatea personalului din cadrul formaţiunii lucru şi întreţinere clădiri care, atât la interiorul cât 

şi la exteriorul clădirii va instala afişe de atenţionare şi va delimita cu bandă alb-roşie, după caz,  

accesul persoanelor la o distanţă mai mică de 1,5 m în jurul clădirii Spitalului.  
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6. După intervenţia de îndepărtare a ţurţurilor de pe streşinile Spitalului de către echipa  de 

intervenţie din cadrul I.S.U., șeful formațiunii de lucru și întreținere clădiri / șeful/responsabilul 

cu S.S.M.19 va coordona formaţiunea de lucru şi întreţinere clădiri în vederea curăţării spaţiilor în 

care au căzut respectivii ţurţuri. 

CAPITOLUL II – Circuitele Spitalului / Zonele cu risc crescut, inclusiv cele cu risc 

epidemiologic 

Secțiunea I – Circuitul bolnavului 

Art.451. Cadru general. 

(1) Circuitul bolnavului include spatiile destinate serviciului de internare, de spitalizare si 

externare. Serviciul de internare cuprinde camerele de garda si spatiul necesar igienizarii sanitare 

(2) Serviciul de igienizare sanitara cuprinde: spatiul de dezechipare,grup sanitar cu dus, garderoba 

pentru depozitarea echipamentului bolnavului. Echipamentul bolnavului se introduce in huse de 

protectie. Serviciul de igienizare sanitara este dotat cu materiale dezinfectante si pentru 

deparazitare; dupa fiecare bolnav se face obligatoriu dezinfectia cabinelor de baie. 

(3) Spatiul de spitalizare propriu-zis cuprinde saloanele cu paturi, accesul bolnavului de la serviciul 

de internare facandu-se cu evitarea incrucisarii cu alte circuite contaminate (deseuri, lenjerie 

murdara) pentru care exista program separat. 

(4) Organizarea saloanelor respecta normele sanitare (spatiu/pat, luminozitate, instalatii sanitare). 

Sunt asigurate spatii pentru activitatiile aferente ingrijirii bolnavului - sala de tratamente si 

pansamente, oficiu alimentar, sala de mese, depozite de lenjerie curata, depozite pentru materialele 

de intretinere, substante dezinfectante, materiale sanitare. Pe fiecare sectie/compartiment se afla 

depozit de materiale sanitare, dezinfectante, lenjerie curată. 

(5) Curațenia zilnică se face de 2 ori pe zi și ori de câte ori este nevoie. Dezinfectia terminală a 

spațiilor din spital se realizeaza conform unui plan anual de curatenie și dezinfecție  (există grafice 

în fiecare salon): 

• O data pe saptamana , salile de operatii,de tratament si pansament si ori de cate ori este 

nevoie. 

• La 2 saptamani in compartimentul nou-nascuti,lunar in compartimentul chirurgical, la 2 

luni in sectiile/compartimentele medicale. 

(6) Este asigurată libertatea de deplasare a pacienților, cu excepția pacientilor ce necesita izolare 

si a perioadelor de tratament și vizită medicale. 

(7) Transportul pacientilor catre investigatii se face cu liftul nr.2 , în intervalul orar : 9¹⁵-11³°  

(8) Pacientul ce se prezintă spre internare,fie prin CPU, fie prin ambulatoriu, este prelucrat de 

infirmiera la  serviciu de igiena aflat  la parter în cadrul CPU, echipat în pijamale de spital și 
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transportat cu caruciorul prin intermediul liftului nr. 2 către secția sau compartimentul care a 

efectuat internarea. 

Secțiunea a II – a Circuitul personalului 

Art.452. Circuitul personalului. 

(1) Circuitul personalului este important in prevenirea infectiilor nosocomiale, motiv pentru care 

este necesara asigurarea de personal sanitar (mediu, auxiliar, de ingrijire), pe sectii/compartimente 

septice si aseptice,vestiare,bloc alimentar etc. 

(2) Este interzis accesul in salile de operatii a personalului care nu face parte din echipa de 

interventie, doar daca acesta se echipeaza cu echipament de bloc operator. 

 (3) În mod similar este interzis accesul altui personal in blocul alimentar, biberonerie, statia de 

sterilizare, doar in spatiile de primire-predare alimente, biberoane, instrumentar. 

(4) Circuitul personalului implica si elementele fundamentale de igiena individuala si colectiva 

care constau în: 

1. Evaluarea zilnica a starii de sanatate- (triajul epidemiologic) 

      a. Portul corect al echipamentului de protectie; 

      b. Igiena personala (in principal igiena corecta a mainilor) 

2. Supravegherea starii de sanatate a personalului este obligatorie si permanenta constand in: 

-efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice- examene recomandate de medicul de 

medicina muncii; 

-obligativitatea declararii imediat medicului coordonator de compartiment a oricarei boli 

infectioase pe care o are personalul. 

-triajul epidemiologic zilnic, la intrarea in serviciu a oricarui angajat suspect sau bolnav de boala 

transmisibila. 

3. Portul echipamentului de protectie pe tot timpul prezentei in unitate a personalului este 

obligatorie. De asemenea personalul sanitar trebuie sa aiba unghiile taiate scurt, fara lac sau oja si 

sa nu poarte inele, bratari, ceas in timpul serviciului. 

4. Igiena mainilor in spital se poate realiza prin spalare cu apa si sapun sau prin frictiune cu produse 

hidroalcoolice si este obligatorie respectand cele „5 Momente pentru Igiena Mâinilor” 

recomandate de OMS. De asemeni igiena mâinilor este obligatorie și în următoarele situații: 

•   la intrarea in serviciu si la parasirea locului de munca; 

•   la intrarea si iesirea din salon; 

• dupa folosirea toaletei; 

• dupa folosirea batistei; 

• dupa scoaterea mastilor folosite in saloane; 
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• inainte de prepararea alimentelor; 

• dupa colectarea lenjeriei murdare; 

(5) Personalul medical și de întreținere înainte de a ajunge pe secția unde își desfasoara activitatea, 

se schimba cu echipamentul specific in vestiarul aflat  la parterul unitatii,dupa care prin intermediul 

liftul nr. 1 ( lift destinat transportului angajatilor Spitalului), ajung la sectia de care apartine. 

Secțiunea a III – a Circuitul vizitatorilor și însoțitorilor 

Art.453. Aplicarea reglementării. 

1. Circuitul vizitatorilor si insotitorilor este foarte important deoarece acestia reprezinta intr-un 

spital un potential risc epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de germeni necunoscuti si 

prin echipamentul lor care poate fi contaminat. 

2. Accesul în spital al vizitatorilor este permis în intervalul orar 15°°-20°°, numai cu respectarea 

următoarelor condiţii:  

a) Accesul se face în baza documentului de identitate. 

b) Se permite accesul a 1-2 vizitatori pentru un pacient 

c) Pe toată perioada prezenţei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul 

care îi atestă această calitate.  

d) Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc:  

- Sala de operații, sala de naşteri, compartimentul nou-născuţi, sterilizare centralizată, laboratorul 

de analize medicale, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, precum şi în orice 

altă zonă stabilită de Managerul Spitalului.   

e) Autovehiculele serviciului de ambulanţă, autovehiculele personale sau alte vehicule care 

transportă persoane care necesită îngrijiri de urgenţă ori persoane care nu se pot deplasa au acces 

permanent în curtea Spitalului. 

✓ echipament de protecţie (halat si botosi), dezinfectant pentru maini, sunt disponibile la 

nivelul fiecărui sectii/compartiment pentru vizitatori/apartinatori 

✓ zonele care sunt interzise vizitatorilor sau în care pot fi vizitaţi pacienţii cu respectarea unor 

reguli protecţie speciale (ex. izolatoarele) ,sunt marcate.  

Secțiunea a IV – a Circuitul instrumentarului 

Art.454. Aplicarea reglementării. 

- Circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate, trebuie sa realizeze o separare intre 

materialele sterile si cele utilizate. 

- În spital există o statie centrala de sterilizare. Pentru buna functionare, in statia centrala de 

sterilizare exista: 

• spatiu de primire materiale; 
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• spatiu de lucru al aparatelor; 

• spatiu de depozitare sterile cu ghiseu de predare 

- Programul de primire material nesteril din sectii/comp.: 

8:00-8:30 ;    14:45-15:00 ;    18:30-18:45  

(Materialul nesteril va fi transportat cu liftul nr.2) 

- Programul de predare material steril catre sectii/comp.: 

7:30-8:00;     12:00-12:30;     18:00-18:30 

(Materialul steril va fi transportat cu liftul nr.3) 

- Pregatirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelul sectiilor/compartimentelor, de catre 

asistenta medicala. 

- Dispozitivele medicale care nu suporta sterilizare la temperatura crescuta (endoscoape, etc.) se 

prelucreaza chimic cu produse autorizate. Orice asistent este obligat sa tina evidenta tuturor 

procedurilor efectuate in Registrul existent la nivelui fiecarei sectii/compartiment . 

- Se completeaza obligatoriu: 

• produsule utilizate si concentratia de lucru; 

• data si ora prepararii solutiilor de lucru; 

• ora inceperii fiecarei proceduri de dezinfectie 

• materialele/dispozitivele procesate la fiecare procedura; 

• numele si semnatura persoanei care a efectuat procedura si care a evaluat 

- In Registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza : 

• data; 

• continutul pachetelor din sarja si numarul lor; 

• temperatura si presiunea la care s-a efectuat sterilizarea; 

• ora de incepere si de incheiere a ciclului; 

• rezultatele indicatorilor fizico - chimici; 

• semnatura persoanei responsabile; 

• se ataseaza diagrama ciclului de sterilizare; 

• rezultatele testelor biologice - se gasesc in caietul de la nivelul sterilizarii 

- Pentru evaluarea eficacitatii sterilizarii se face: 

• Zilnic, verificarea calitatii sterilizarii astfel: 
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    - indicatorii biologici; 

    -indicatorii fizico - chimici se folosesc pentru fiecare casoleta, cutii sau pachetele ambalate in   

hartie speciala. 

    -Testul Bowie &Dick 

    -Indicatori prin virarea culorii 

Secțiunea a V – a Circuitul blocului operator/ Sala de operații 

Art.455. Circuitul în sala de operații. 

- In sala de operatii exista spatiu destinat pentru operatiile aseptice si spatiu pentru cele septice. 

Sala de operatii este dotata cu sala de spalare chirurgicala si de imbracare a echipamentului steril, 

un spatiu de prelucrare a instrumentarului utilizat. 

- Sala de operatie se curata si se dezinfecteaza dupa fiecare operatie, in fiecare dimineata se 

realizeaza dezinfectia aeromicroflorei (lampa) si a suprafetelor prin pulverizare, si ori de cate ori 

este nevoie. Dezinfectia terminala se face saptamanal prin nebulizare cu dezinfectant de nivel inalt. 

- Etapele accesului în sala de operaţie: 

• accesul in sala de operatie este permis numai echipei operatorii; 

• ferestrele si usile in salile de operatie trebuie inchise; 

• deplasarile in salile de operatii sunt limitate; 

• spalarea chirurgicala a mainilor; 

• purtarea de echipament steril de catre personalul medical ce efectueaza interventia 

chirurgicala; 

• folosirea de manusi sterile si masca chirurgicala. 

Secțiunea a VI – a Circuitul alimentelor 

Art.456. Circuitul alimentelor. 

- Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distributie si transport al mancarii 

preparate, oficiile alimentare de pe sectii/compartimente, servirea mesei la bolnavi. 

- Blocul alimentar cuprinde: spatiul de preparare al alimentelor, camerele frigorifice, depozitele 

de alimente, camera de zarzavat. 

- Bucătăria are circuit închis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare şi evacuarea 

deşeurilor menajere.  

- Interfaţa spre spital o constituie oficiul de distribuţie în care are acces personalul de îngrijire din 

sectii/compartimentele medicale.  

- Alimentele sunt pregatite pentru o singura masa si distribuite imediat dupa prepararea lor, 

interzicandu-se pastrarea lor de la o masa la alta. 
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- Se pastreaza timp de 48 de ore la frigider, probe din fiecare aliment distribuit. In blocul alimentar 

există frigider separat pentru probe, lactate, carne, oua. Fiecare frigider este dotat cu termometru 

si grafic de monitorizarea temperaturii. 

- Transportul mancarii preparate de la blocul alimentar la oficiile din sectii/compartimente se face 

in recipiente de inox si acoperite cu capac. Programul de transport alimente este stabilit, afisat la 

loc vizibil si respectat. 

- Personalul bucătăriilor sau oficiilor va fi supus controlului medical la angajare şi controalelor 

medicale periodice si triajului epidemiologic care se efectuiaza zilnic. Periodicitatea controalelor 

şi tipurile de examene care trebuie efectuate vor fi realizate conform normelor în vigoare.  

- Transportul hranei se face cu liftul nr.2 in urmatoarele intervale orare: 

- micul dejun între orele 8³º – 9ºº 

- prânz orele 12³º – 13ºº 

- cina orele 17³º – 18ºº 

Secțiunea a VII – a Circuitul lenjeriei 

Art.457.Circuitul lenjeriei. 

- Spalatoria este externalizată20,  Spitalul Municipal Adjud are contaract încheiat  cu SC AXX-

ROM SRL Bacau. Există un proiect în derulare de amenajare, dotare și punerea în funcțiune a unei 

spălătorii proprii Spitalului, care are termen de finalizare anul 2020. 

- În cadrul spalatoriei exista un spatiu de triere a lenjeriei murdare si o incapere de primire lenjerie 

curata. 

*Primirea lenjeriei curate de la spalatoria Bacau, depozitarea si distribuirea  acesteia catre 

sectiile/compartimente este facuta de catre un angajat al spitalului. 

- Transportul de la locul de primire pana la nivelul  sectiilor/compartimentelor, v-a fi asigurat de 

catre personalul medical de ingrijire, cu un carut special folosit doar in acest scop. 

- Depozitarea in sectie/compartiment- va exista un spatiu special destinat depozitarii rufelor 

curate,iar pe usa va fi facuta mentiunea - depozit lenjerie curata. In aceasta incapere va fi 

depozitata toata lenjeria curata care urmeaza a fi distribuita in sectii/compartiment. Aceasta 

incapere va fi folosita strict doar in acest scop, aici nu se va mai desfasura o alta activitate 

- Primirea lenjeriei curate de la spalatorie se va face in intervalul 14.00 - 15.00, conform bonului 

de predare lenjerie murdara, asigurandu-se astfel un circuit continuu al lenjeriei. Lenjeria curata 

se transporta obligatoriu in saci transparenti sau negri de la spalatorie pana la depozitul de lenjerie 

curata din compartiment. 

 
20 În anul 2020 Spitalul Municipal Adjud are în lucru amenajarea propriei Spălătorii, executată în regie proprie, 

urmând autorizarea conform reglementărilor legale în vigoare. 
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 *Colectarea lenjeriei murdare si transportul ei la spatiul de triere, se face de catre personalul de 

intretinere a curatenie de la nivelul sectiilor/compartimentelor 

- Lenjeria murdara va fi colectata de la bolnavi direct la locul producerii in saci de culoare galbena 

astfel incat sa fie cat mai putin scuturata si manipulata in scopul prevenirii contaminarii aerului, a 

personalului si a pacientilor. Se interzice sortarea la locul producerii pe tipuri de articole. Nu se 

permite scoaterea din ambalaj a lenjeriei pana in momentul predarii. Infirmiera care colecteaza 

lenjeria murdara va verifica sa nu ramana in lenjerie obiecte taietoare sau intepatoare. Personalul 

care manipuleaza lenjeria poarta echipament special de protectie, inclusiv manusi de protectie. - - 

- Pana la transportarea la locul de triere, lenjeria va fi depozitata in spatiul special amenajat in 

sectii/compartiment pentru depozitarea lenjeriei murdare.  

- La nivelul sectiilor schimbarea lenjeriei se face conform protocolului de lucru  

- Aceasta se va schimba la 72 de ore sau ori de cate ori este nevoie. 

- Predarea lenjeriei murdare se va face incepand cu ora 8:30 la  spatiul amenajat de la nivelul 

spalatoriei , aceasta va fi transportata cu carutul special de rufe, carut care va fi dezinfectat dupa 

fiecare utilizare, cu o substanta dezinfectanta de suprafete (Ex. Meliseptol Rapid, sau solutie de 

Surfanios 0,5%)  dupa care aceasta va fi trimisă către spălătoria din Bacau.  

- La predarea lenjeriei se va verifica : 

• Predarea numerica a pieselor de lenjerie care va fi consemnata in bonul de predare. 

• Prezenta petelor datorate folosirii necorespunzatoare a lenjeriei. 

• Remedierea micilor rupturi va fi facuta la croitoria spitalului. 

• Se va consemna kilogramele de rufe predate la spalat. 

- Periodic se face controlul microbiologic al lenjeriei curate de catre Compartiment CPIAAM. 

- Organizarea spaţiilor se face în flux continuu, după cum urmează:  

a) camera pentru primirea şi trierea rufelor murdare (în care rufele murdare, ambalate în saci, sunt 

aduse de personalul compartimentelor şi predate spălătoriei);  

b) predarea lenjeriei murdare - masinii de transport  către spălătoria din Bacău; 

c) încăpere pentru repararea rufelor, amplasată in apropiere de spatiul de depozitare de rufe curate 

(croitorie);  

d) depozit de rufe curate, în care se face şi sortarea, respectiv ambalarea rufelor pentru 

compartimentele;  

e) camera de eliberare a rufelor curate, în care are acces personalul din compartimentele medicale.  

La finalizarea și darea în funcțiune a spălătoriei proprii se vor face precizările legate de organizarea 

și funcționarea spălătoriei într-o anexă la prezentul Regulament. 
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Secțiunea a VIII – a Circuitul deșeurilor 

Art.458. Circuitul deșeurilor. 

- Circuitul deseurilor include din punct de vedere sanitar, masurile ce se iau pentru evitarea 

contaminarii mediului extern prin asigurarea unei colectarii si evacuari corespunzatoare a acestora. 

- Deseurile nepericuloase sunt deseurile asimilabile celor menajere, rezultate din activitatea 

serviciilor medicale, tehnico-medicale, administrative, de cazare, a blocurilor alimentare si a 

oficiilor de distribuire a hranei. 

- Deseurile asimilabile celor menajere inceteaza sa mai fie nepericuloase cand sunt amestecate cu 

o cantitate oarecare de deseuri periculoase. 

- Exemple deseuri nepericuloase: ambalajele materialelor sterile, flacoanele de perfuzie care nu au 

venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice, ghipsul necontaminat cu lichide biologice, 

hartia, resturile alimentare, sacii si alte ambalaje din material plastic, recipientele din sticla care 

nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice, etc.; 

- Deseurile periculoase se clasifica in: 

a) deseurile anatomo-patologice cod 180102 (180103*) care cuprind parti anatomice. 

b)  deseurile infectioase 180103* sunt deseurile care contin sau au venit in contact cu sangele ori 

cu alte fluide biologice, precum si cu virusuri, bacterii, paraziti si/sau toxinele microorganismelor, 

de exemplu: perfuzoare cu tubulatura, recipiente care au continut sange sau alte lichide biologice, 

campuri operatorii, manusi, sonde si alte materiale de unica folosinta, comprese, pansamente si 

alte materiale contaminate, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de 

laborator folosite, etc.; 

c) deseurile intepatoare 180101(1801013*) - taietoare sunt reprezentate de ace, ace cu fir, catetere, 

seringi cu ac, branule, lame de bisturiu de unica folosinta, pipete, sticlarie de laborator ori alta 

sticlarie sparta sau nu, care au venit in contact cu material infectios. Aceste deseuri se considera 

infectioase conform Precautiunilor universale; 

d) deseurile medicamente 180109  

e) deseuri chimicale cod 180106* reprezentand rezidurile generate in cursul diagnosticului de 

laborator,solutii fixatoare sau de developare rezultate din radiologie 

- Ambalajul in care se face colectarea deseurilor este de unica folosinta si se elimina o data cu 

continutul. 

- Codurile de culori ale ambalajelor in care se colecteaza deseurile din unitatile sanitare sunt: 

 1.Negru - pentru deseurile nepericuloase (deseurile asimilabile celor menajere); 

 2.Galben - pentru deseurile periculoase (infectioase, taietoare-intepatoare, chimice si 

farmaceutice). 

  - Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic". 
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 - Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului:    

"Inflamabil", "Corosiv", "Toxic". etc. 

- Deseurile infectioase care nu sunt taietoare-intepatoare se folosesc saci din polietilena galbeni. 

- Atat cutiile prevazute in interior cu saci din polietilena, cat si sacii sunt marcati cu pictograma 

"Pericol biologic". 

- Gradul de umplere a sacului nu va depasi trei patrimi din volum. 

- Sacii sunt pusi in eurobubele prevazute la randul lor cu sac. 

- Deseurile intepatoare-taietoare se colecteaza in cutii din material rezistent la actiuni mecanice.  

- Cutiile trebuie prevazute la partea superioara cu un capac special care sa permita introducerea 

deseurilor si sa impiedice scoaterea acestora dupa umplere. 

A. Etichetarea ambalajului 

a) Recipientele pentru colectarea deseurilor sunt etichetate cu numele spitalului/numele 

compartimentului din care provin deseurile,data inchiderii ambalajului,numele persoanei care 

transporta deseul la depozitul central. 

b) Sacii sunt legati si etichetati cu datele de identificare mentionate mai sus. 

c) Partile anatomice destinate incinerarii sunt colectate in mod obligatoriu in cutii din carton rigid, 

prevazute in interior cu sac din polietilena de inalta densitate, sau in saci din polietilena cu marcaj 

galben, special destinati acestei categorii de deseuri. Sacii trebuie sa fie perfect etansi pentru a nu 

permite scurgeri de lichide biologice. 

d) Deseurile chimice si farmaceutice se colecteaza in recipiente speciale, cu marcaj adecvat 

pericolului ("Inflamabil", "Corosiv", "Toxic", etc.). 

B. Depozitarea temporara 

a) Depozitarea temporara trebuie realizata in functie de categoriile de deseuri colectate la locul de 

producere. Este interzis accesul persoanelor neautorizate in incaperile destinate depozitarii 

temporare. 

b) Durata depozitarii temporare va fi cat mai scurta posibil, iar conditiile de depozitare vor respecta 

normele de igiena in vigoare. Pentru deseurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie 

sa depaseasca 72 de ore, din care 48 de ore in incinta unitatii si 24 de ore pentru transport si 

eliminare finala. 

c) Depozitarea la depozitul central de deseuri al spitalului. 

d) Conditiile spatiului central de depozitare pentru deseuri periculoase trebuie sa permita 

depozitarea temporara a cantitatii de deseuri periculoase acumulate in intervalul dintre doua 

indepartari succesive ale acestora. Incaperea este prevazuta cu sifon de pardoseala pentru 

evacuarea in reteaua de canalizare a apelor uzate rezultate in urma curatarii si dezinfectiei. Spatiul 

de depozitare este prevazut cu ventilatie corespunzatoare pentru asigurarea temperaturilor scazute 

care sa nu permita descompunerea materialului organic din compozitia deseurilor periculoase. Este 
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asigurata dezinsectia si deratizarea spatiului de depozitare in scopul prevenirii aparitiei vectorilor 

(insecte, rozatoare). 

C. Transportul 

- Transportul deseurilor periculoase in incinta unitatii sanitare se face pe un circuit separat de cel 

al pacientilor si vizitatorilor,intr-un interval orar 13:00-14:40. Deseurile sunt transportate cu 

ajutorul unor carucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile, cu un lift special, de catre 

personal instruit în acest scop şi care are ca atribuţii de colectare , transport şi depozitare deşeuri 

periculoase în spaţiul de depozitare temporară. Cărucioarele și containerele mobile se spală și se 

dezinfecteaza dupa fiecare utilizare la locul de descarcare si noteaza in registrul existent la nivelul 

depozitului central. Eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala se face in 

conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la aceasta categorie de deseuri. 

- Programul de transport deşeuri periculoase este stabilit prin contract, conform Ord. nr. 1226/2012 

D. Evidența cantitatilor de deșeuri produse de unitatea sanitara 

- Pentru deşeurile periculose , este încheiat contract cu o firmă autorizată să preia aceste deşeuri 

pentru incinerare. 

- Evidenţa cantităţii de deşeuri preluate este ţinută prin formulare de expeditie /transpot de preluare 

şi de incinerare întocmite de firma care preia deşeurile şi contrasemnate de un reprezentat al 

spitalului. 

- Lunar, se face raportarea (in format electronic) a cantităţii de deşeuri periculoase rezultate, la 

DSP conform Ordinului MS nr. 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. 

- Pe fiecare sectie/compartiment există un registru cu cantitatea de deşeuri generate. 

- Trimestrial se efectueaza investigatii - sondaj pentru culegerea periodica a datelor si pentru 

calcularea cantitatilor medii lunare. 

E. Educarea și formarea personalului 

a) Pentru aplicarea regulilor de colectare selectivă a deșeurilor conform Legii nr. 132/2010, 

colectarea deșeurilor reciclabile în instituţiile publice personalul responsabil cu gestionarea 

deșeurilor rezultate din activitatea medicala trebuie instruit conform programului de colectare 

selectivă a deşeurilor. 

b) Spitalul Municipal Adjud asigură educarea si formarea profesionala continuă pentru angajati, 

in urmatoarele situatii: 

• la angajare; 

• la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post; 

• la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente; 

• la introducerea de tehnologii noi; 
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• la recomandarea medicului Compartimentului de prevenire si control ale infectiilor asociate 

(CPIAAM) sau a medicului delegat cu responsabilitati in prevenirea si combaterea si limitarea 

infectiilor asociate asistentei sanitare, care a constatat nereguli in aplicarea codului de procedura, 

precum si la recomandarea inspectorilor sanitari de stat; 

• la recomandarea coordonatorului activitatii de protectie a mediului; 

• periodic, indiferent daca au survenit sau nu schimbari în sistemul de gestionare a deșeurilor. 

Secțiunea a IX – a Zonele cu risc crescut, inclusiv cele cu risc epidemiologic și Planul de 

curățenie și dezinfecție 

Art.459. Zonele cu risc și Planul de curățenie și dezinfecție. 

Tabel nr. 3. 

Secția  Spatiu Zona Curatenia si dezinfectia 

Zilnica Terminala/pe

riodica 

Secția Pediatrie 

 

 

 

 

 

 

Saloane-digestivi Zona 

3 

2x /zi si la 

necesitate 

Lunar si ori 

de cate ori 

este nevoie 

Saloane-respiratori Zona 

3 

2x /zi si la 

necesitate 

Lunar si ori 

de cate ori 

este nevoie 

 

Bucatarie dietetica Zona 

3 

2x /zi si la 

necesitate 

Lunar 

Oficiu alimentar si 

sala de mese 

Zona 

3 

Dupa 

fiecare 

masa 

Lunar 

Cabinet medici Zona 

1 

1x/zi si la 

nevoie 

 

Grup sanitar Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar  

Hol sectie Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

 

Sectia Interne 

Compartiment Hematologie 

Saloane pacienti Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Trimestrial si 

la nevoie in 

cazul 

situatiilor cu 

risc 

epidemiologic 

crescut 

Grupuri sanitare Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Trimestrial 

Cabinet cadre 

medicale 

Zona 

2 

1x/zi si la 

nevoie 
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Camera garda 

medici 

Zona 

1 

1x/zi si la 

nevoie 

 

Oficiu alimentar si 

sala de mese 

Zona 

3 

Dupa 

fiecare 

masa si la 

nevoie 

Lunar 

Hol sectie Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

 

Compartiment Cardiologie Saloane pacienti Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Trimestrial si 

la nevoie in 

cazul 

situatiilor cu 

risc 

epidemiologic 

crescut 

Grupuri sanitare Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Trimestrial 

Cabinet cadre 

medicale 

Zona 

2 

1x/zi si la 

nevoie 

 

 

Hol sectie Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

 

Compartiment OG  

 

Saloane paciente Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar si la 

nevoie in 

cazul 

situatiilor cu 

risc 

epidemiologic 

crescut 

Grupuri sanitare Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar 

Sala consultatii si  

pansamente 

Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar 

Camera garda 

medici 

Zona 

1 

1x/zi si la 

nevoie 

 

Oficiu alimentar si 

sala de mese 

Zona 

3 

Dupa 

fiecare 

masa si la 

nevoie 

Lunar 

Hol sectie Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

 

Spatiu prelucrare 

sanitara paciente 

Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar 

Neonatologie Saloane copiii 

normoponderali 

Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

la 2 

saptamani 

sau ori de 
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cate ori este 

nevoie 

Saloan ATI Zona 

4 

2x/zi si la 

nevoie 

la 2 

saptamani 

Saloane copii septici  

+mame 

Zona 

4 

2x/zi si la 

nevoie 

La 2 

saptamani 

Cabinet asistenti Zona 

2 

1x/zi si la 

nevoie 

 

Bucatarie dietetica Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar 

Compartiment  ATI Saloane pacienti 

septici 

Zona 

4 

2x/zi sau 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

Lunar sau ori 

de cate ori 

este nevoie 

Saloane pacienti 

aseptici 

Zona 

4 

2x/zi sau 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

Lunar sau ori 

de cate ori 

este nevoie 

Punct de transfuzii Zona 

2 

1x/zi Trimestrial 

Grupuri sanitare Zona 

4 

2x/zi Lunar 

Hol sectie Zona 

4 

2x/zi  

Bloc operator Sali operatii Zona 

4 

Inceput si 

sfarsit de 

program 

operator 

si intre 

interventi

i 

Saptamanal 

Sala de nasteri Zona 

4 

Inceput si 

sfarsit de 

program 

operator 

si intre 

interventi

i 

Saptamanal 

Salon pregatire 

preoperatorie 

Zona 

4 

Inceput si 

sfarsit de 

program 

operator 

si intre 

Lunar 
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interventi

i 

Sala pretravaliu 

 

Zona 

4 

Inceput si 

sfarsit de 

program 

operator 

si intre 

interventi

i 

La 2 

saptamani 

Grup sanitar Zona 

2 

2x/zi sau 

la nevoie 

Lunar 

 Cabinet asistenti Zona 

4 

Inceput si 

sfarsit de 

program 

operator 

si intre 

interventi

i 

Trimestrial 

Hol intrare Zona 

2 

2x/zi  

Sectia Chirurgie generala  

 

Saloane pacienti 

aseptic 

Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar si ori 

de cate ori 

este nevoie 

Grupuri sanitare 

aseptic 

Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar 

Sala pansament 

aseptic 

Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

La 2 

saptamani 

Cabinet cadre 

medicale 

Zona 

2 

1x/zi si la 

nevoie 

Trimestrial 

Oficiu alimentar si 

sala de mese 

Zona 

3 

Dupa 

fiecare 

masa si la 

nevoie 

Lunar 

Saloane septici Zona 

4 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar si ori 

de cate ori 

este nevoie 

Sala pansamente 

septici 

Zona 

4 

2x/zi si la 

nevoie 

La doua 

saptamani 

Grupuri sanitare 

septici 

Zona 

4 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar 

Compartiment Ortopedie Saloane pacienti  Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar si ori 

de cate ori 

este nevoie 

Sala gips Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Trimestrial  

Cabinet cadre 

medicale 

Zona 

2 

1x/zi  
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Cabinete medici Zona 

1 

1x/zi  

Grup sanitar aseptic Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar 

Hol sectie Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

 

BFT Saloane pacienti Zona 

4 

2x/zi si la 

nevoie 

Lunar si ori 

de cate ori 

este nevoie 

Cabinet asistenti 

medicali 

Zona 

2 

1x/zi si la 

nevoie 

 

Grupuri sanitare Zona 

1 

1x/zi  

Hol compartiment Zona 

3 

2x/zi si la 

nevoie 

 

CPU Sala primire 

pacienti (receptie) 

Zona 

3 

3x/zi sau 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

 

Sala de mica 

chirurgie 

Zona 

3 

3x/zi sau 

la nevoie 

Lunar 

Camere cu paturi 

pacienti 

Zona 

3 

3x/zi sau 

la nevoie 

Trimestrial  

Grup sanitar Zona 

3 

3x/zi sau 

la nevoie 

Lunar 

Camera resuscitare Zona 

3 

2x/zi sau 

la nevoie 

Trimestrial  

Cabinete medici Zona 

1 

1x/zi  

Hol UPU Zona 

3 

3x/zi sau 

la nevoie 

 

Departament Sterilizare Zona primirii 

materialului sanitar 

Zona 

2 

2x/zi Trimestrial 

Zona “curata” unde 

are loc sterilizarea 

Zona 

3 

2x/zi Trimestrial 

Ambulatoriul de specialitate  Cabinete medicale Zona 

2 

2x/zi 

La 

inceput si 

sfarsit de 

program 

Semestrial 

Cabinete 

chirurgicale 

Zona 

2 

2x/zi 

La 

inceput si 

sfarsit de 

program 

Semestrial 
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Hol ambulatoriu Zona 

2 

2x/zi 

La 

inceput si 

sfarsit de 

program 

Semestrial 

 Scari acces Zona 

2 

2x/zi 

La 

inceput si 

sfarsit de 

program 

 

 Grupuri sanitare 

ambulatoriu 

pacienti si personal 

medical 

Zona 

2 

2x/zi 

La 

inceput si 

sfarsit de 

program 

Lunar 

Bloc alimentar Spatii de receptie 

materie prima 

Zona 

3 

La 

inceput si 

sfarsit de 

program 

Trimestrial 

Spatii depozitare 

produse alimentare 

Zona 

3 

1x/zi sau 

la nevoie 

Semestrial 

Bucataria propriu-

zisa 

Zona 

3 

2x/zi sau 

ori de 

cate ori 

este 

nevoie 

Trimestrial 

Grupuri sanitare Zona 

2 

2x/zi Saptamanal 

Lifturi Lift instrumentar 

steril, alimente 

Zona 

3 

2x/zi  

Lift pacienti, 

personal medical 

Zona 

2 

2x/zi  

Lift deseuri 

medicale si decedati 

Zona 

2 

2x/zi  

Radiologie  Fiecare incapere Zona 

2 

2x/zi  

Farmacie Fiecare incapere Zona 

2 

2x/zi  

 

COD DE EXIGENȚĂ:  

Tabel nr.4. 

1.  “zona indiferenta” 

2.  “zona neutra” 

3.  “zona sensibila” 

4.  “zona exemplara” 
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Capitolul III - Examenul medical al personalului angajat al Spitalului 

Secțiunea I - Examenul medical al personalului 

Subsecțiunea 1. Examenul medical la angajare 

Art.460.Cadru general. 

(1) Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează în mod obligatoriu înainte de începerea 

activității în unitate. 

(2) Examenul medical la angajarea in munca consta in:  

1- anamneza medicala si anamneza profesionala;  

2- examen clinic obiectiv;  

3- examene de laborator si paraclinice 

(3) Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza in mod obligatoriu in cazul:  

1- persoanelor care urmeaza sa fie angajate;  

2- persoanelor care reintra in activitate dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de 

munca cu factori nocivi;  

3- persoanelor care reintra in activitate dupa o intrerupere mai mare de 12 luni, pentru locurile de 

munca fara expunere la factori nocivi profesionali;  

4- persoanelor care sunt transferate sau detasate in alte locuri de munca sau pentru alte activitati; 

5-voluntarilor, ucenicilor, elevilor, practicienilor, studentilor care urmeaza sa fie instruiti pe 

meserii si profesii;  

6-voluntarilor, ucenicilor, elevilor, practicienilor, studentilor, in cazul schimbarii meseriei sau 

profesiunii pe parcursul instruirii. 

Art.461. Controlul medical periodic. 

(1) Controlul medical periodic consta în: 

1- confirmarea sau infirmarea aptitudinii in munca pentru profesiunea si locul/postul pentru care 

persoana a fost angajata;  

2- depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru acele activitati si locuri de 

munca cu expunere la factori nocivi profesionali;  

3- depistarea precoce a bolilor profesionale;  

4- depistarea bolilor legate de profesie;  

5- depistarea bolilor care ar constitui risc pentru securitatea unitatii sau calitatea produselor ori 

pentru populatia cu care vine in contact prin natura activității;  

6- depistarea bolilor care ar constitui risc pentru viața și sănătatea celorlalți angajați ai aceluiași 

loc de muncă. 
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(2) Rezultatele controlului medical periodic se inregistreaza in dosarul medical individual. 

Concluzia se finalizează în completarea fișei de aptitudine. 

Capitolul IV – Programe naționale de sănătate 

Art.462.Cadru general. 

(1) Spitalul Municipal Adjud, în derularea activităţii de bază, desfăşoară şi activităţi specifice 

programelor naţionale de sănătate, prevăzute de legislaţia naţională privind aprobarea şi 

desfăşurarea acestor programe. 

(2) În derularea acestor programe unitatea sanitară are obligaţii alături de medicii coordonatori, 

printre care: 

1. răspund de utilizarea fondurilor primite potrivit destinaţiei aprobate;  

2. dispun măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor programului;  

3. răspund de organizarea, monitorizarea şi buna desfăşurare a activităţilor medicale din cadrul 

subprogramelor de sănătate;  

4. răspund de raportarea corectă şi la timp a datelor către Casa de Asigurări de Sănătate;  

5. răspund de modul de organizare a contabilităţii, a evidenţelor tehnico-operative, de 

utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

precum şi de exactitatea şi realitatea datelor raportate Casei de Asigurări de Sănătate;  

6. răspund de gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti şi de organizarea 

evidenţelor contabile a cheltuielilor pentru fiecare subprogram şi pe paragrafele şi subdiviziunile 

clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie.  

7. alte atribuţii şi responsabilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă. 

(3) Medicii coordonatori sunt numiţi prin Decizie de către managerul unităţii, pentru fiecare 

program sau subprogram, inclusiv înlocuitorii acestora. 

(4) Aceştia răspund pentru neexecutarea întocmai şi la timp a responsabiltăţilor pe care le au în 

derularea programelor naţionale de sănătate. 

Art.463. Programe naționale de sănătate. 

(1) Programele naționale de sănătate se derulează în mod distict după cum urmează: 

a) de către Ministerul Sănătății – programe naționale de sănătate publică, finanțate de la 

bugetul Ministerului Sănătății, din bugetul de stat și din venituri proprii, precum și din alte surse, 

inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii; 

b) de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate – programe naționale de sănătate curative, 

finanțate de la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, precum și din alte 

surse, inclusive din donații și sponsorizări, în condițiile legii. 

(2) La nivelul Spitalului Municipal Adjud se derulează următoarele programe de sănătate: 
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1. Programe de sănătate publice finanțate din bugetul Ministerului Sănătății: 

a) Programul national de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei; 

b) Programul national de sănătate a femeii și copilului: 

− Subprogramul de sănătate a copilului; 

− Subprogramul de sănătate a femeii. 

2. Programe naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului Național Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate: 

a) Programul național de ortopedie. 

Capitolul V – Transferul între spitale al pacientului critic 

Art.464. Cadru general. 

(1) Transferul intraspitalicesc se face în baza prevederilor Ordinului nr. 1091/2006 privind 

aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic. 

(2) Scopul principal al transferului este asigurarea asistentei medicale optime pentru pacient. 

Inainte de efectuarea transferului, medicii au obligaţia sa evalueze pacientul şi sa-i asigure 

tratamentul necesar stabilizarii în vederea transferului; examinarile şi manevrele efectuate vor fi 

consemnate în fişa pacientului. O copie a acestei fişe insoteste pacientul la unitatea unde acesta 

este transferat. Medicul are obligaţia sa îl informeze pe pacient sau pe aparţinătorii acestuia asupra 

riscurilor şi a posibilelor beneficii ale transferului, consemneaza in foaia pacientului aceasta 

informare. Acceptul pacientului sau al aparţinătorilor se obține înaintea începerii transferului. În 

cazul în care acceptul nu poate fi obținut, acest lucru este documentat şi motivele sunt explicate în 

fişa pacientului. 

(3) Acceptul pentru transfer se obține de la spitalul care primește pacientul, înaintea inceperii 

transferului cu excepția cazurilor în care pacientul necesită un transfer de Urgenţă fiind instabil 

hemodinamic sau în pericol vital eminent. Documentația ce cuprinde starea pacientului, 

investigaţiile efectuate, rezultatele, medicația administrate, sunt copiate şi transmise spitalului care 

primește pacientul, investigaţii imagistice efectuate precum şi alte teste vor fi trimise cu 

documentația medicală a pacientului. 

Art.465. Modul de lucru. 

1. Persoane responsabile de evaluarea pacientului şi organizarea transferului:  

- medicul de gardă, medicul şef de secţie/compartiment  

2. Responsabilităţile medicului care cere transferul: 

a. identifică pacientul cu indicaţie pentru transfer  

b. inițiază procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare  

c. asigură stabilizarea maximă posibilă a pacientului  

d. determina modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectuează transferal  
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e. evita întarzierile nejustificate din punct de vedere medical asigură păstrarea unui nivel adecvat 

şi constant de îngrijire pe durata transferului, pana la preluarea pacientului de catre medicul din 

unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competentelor echipajului şi a 

nivelului de dotare necesara pentru realizarea în cele mai bune condiţii a transferului  

f. transferă documentația şi rezultatele investigatorului către unitatea primitoare  

3. Asigurarea îngrijirilor pe durata transferului:  

- medicul care solicită transferul are obligaţia să se asigure ca:  

a. transferul se efectuează de personal calificat care detine echipamente şi medicamente necesare 

pentru a face faţă eventualelor complicații  

b. exista medicamente suficiente pe timpul transferului. Acestea se asigură de unitatea care solicită 

transferul, pentru toată durata acestuia  

c. în lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transferă pacientul 

asigură personal de însotire  

d. medicul care solicită transferul are obligaţia de a menționa competențele echipajului care să 

asigure transferul şi dotarea necesară în acest scop  

4. Informatii minime ce trebuie să însoțească pacientul: 

 a. numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon  

b. istoricul afectiunii  

c. în caz de traumă, mecanismul leziunii, data şi ora accidentului  

d. afectiuni / leziuni identificate e. antecedente medicale  

f. medicația administrată şi medicația curentă 

 g. medicul curant al pacientului şi date de contact  

h. semne vitale la ieșire din spital  

i. măsuri terapeutice efectuate şi rezultate obtinute  

j. rezultatele testelor, diagnostice şi ale analizelor de laborator  

k. soluții întravenoase administrate  

l. semnele vitale, măsurate şi documentate periodic în spitalul care cere transferul 

m. fişa medicală din prespital, dacă pacientul a ajuns cu ambulanța  

n. fişa medicală de transfer interclinic al pacientului critic, cu funcţiile vitale masurate şi 

documentate periodic pe durata transferului, medicamente şi solutii administrate pe durata 

transferului  

o. numele şi datele de contact ale medicului care a cerut transferul  
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p. numele şi datele de contact ale medicului care a accepta transferul  

q. numele şi datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul  

5. Criteriile, indicaţiile şi contraindicațiile transferului pe calea aerului  

5.1. Criterii de transfer al pacientului netraumatizat : 

Criterii generale:  

a. pacientul se afla în stare critica şi necesita investigaţii, îngrijiri de specialitate într-o unitate 

tertiara  

b. spitalul în care se afla pacientul nu poate asigură tratamentul optim acestuia (IMA ce necesita 

angioplastie)  

Criterii specifice:  

a. pacient cu starea de constienta alterata, necesitand investigaţii amanuntite mecanica  

b. anevrism disecat de aorta  

c. hemoragie cerebrala  

d. hipotermie  

e. intervenţii cardiace de Urgenţă  

f. disritmii maligne  

g. IMA, tromboliza sau angioplastie  

h. pacient în soc, necesita IOT / ventilatie mecanica  

i. pacient instabil ce necesita investigaţii avansate ce nu pot fi efectuate în spital  

j. intoxicatii severe  

5.2. Criterii de transfer al pacientului adult traumatizat:  

1. Sistem nervos central:  

a. trauma craniocerebrala  

b. leziuni majore ale coloanei şi / sau leziuni medulare  

2. Torace:  

a. mediastin largit sau alte semen ce sugereaza leziuni ale vaselor mari 

b. leziuni grave ale peretelui toracic (volet costal, torace moale etc)  

c. contuzie pulmonara d. leziune cardiaca  

e. pacienţi care necesita IOT / ventilatie  

f. pacienţi care necesita ventilatie prelungita şi îngrijiri speciale  
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3. Bazin / abdomen:  

a. fracturi instabile ale bazinului  

b. fracturi de bazin cu soc şi hemoragie continua  

c. leziuni / fracturi deschise ale bazinului  

4. Extremitati:  

a. fracturi deschise grave  

b. amputatie traumatica cu potential de reimplantare  

c. fracturi articulare complexe  

d. leziune majora prin strivire e. ischemia unei extremitati  

5. Politrauma:  

a. traumatism craniocerebral asociat cu traumatism al fetei toracelui, abdomenului sau al bazinului 

b. orice traumatism simultan a mai mult de doua regiuni corporale care pun în pericol viata 

pacientului  

c. arsuri majore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave  

6. Factori agravanti:  

a. varsta > 55 de ani  

b. copii  

c. afectiuni cardiace sau pulmonare preexistente  

d. diabet insulinodependent, obezitate morbida  

e. sarcina  

f. imunodepresie  

7. Agravare secundara (sechele tardive)  

a. necesitatea ventilatiei mecanice  

b. sepsis  

c. insuficiență organică sau pluriorganică (deteriorarea la nivel SNC, cardiac, pulmonar, hepatic, 

renal sau a sistemului de coagulare)  

d. necroza tisulara majora 
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Capitolul VI - RĂSPUNDEREA CIVILĂ A UNITĂȚII ȘI A PERSONALULUI MEDICO - 

SANITAR CONTRACTUAL ÎN FURNIZAREA DE SERVICII MEDICALE 

Secțiunea I - Răspunderea civilă a unității 

Art.466. Dispoziții generale. 

1. Spitalul Municipal Adjud răspunde civil, prin reprezentanţii săi legali, pentru prejudiciile 

produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt 

consecinţa:  

▪ infecţiilor nosocomiale, cu excepţia cazului când se dovedeşte o cauză externă ce nu a putut fi 

controlată de către instituţie;  

▪ defectelor cunoscute ale dispoziţivelor şi aparaturii medicale folosite în mod abuziv fără a fi 

reparate;  

▪ folosirii materialelor sanitare, dispoziţivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi sanitare, 

după expirarea perioadei de garanţie sau a termenului de valabilitate a acestora după caz.  

▪ nerespectării reglementarilor interne ale unităţii furnizoare de servicii medicale, în mod direct 

sau indirect;  

▪ acceptarii de echipamente şi dispoziţive medicale, materiale sanitare, substanţe medicamentoase 

şi sanitare de la furnizori fără asigurarea prevăzuta de lege, precum şi subcontractarea de servicii 

medicale sau nemedicale de la furnizori fără asigurare de malpraxis;  

▪ prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta;  

▪ prejudiciile suferite din cauza personalului medical în exercitarea profesiunii, atunci când acestea 

sunt cauza directa sau indirecta a nerespectării reglementarilor interne sau dotării 

necorespunzătoare pentru activitatea practicata;  

▪ prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic şi tratament ca urmare directă sau 

indirectă a viciilor ascunse ale echipamentelor şi dispoziţivelor medicale, substanţelor 

medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garanţie/valabilitate conform legislaţiei în 

vigoare. 

Secțiunea a II – a Răspunderea civilă a personalului medical contractual din unitate 

Art.467. Dispoziții specifice. 

1. Toate categoriile de personal medical au obligaţia obţinerii autorizaţiei de practică medicală, 

eliberată de autoritaţile competente din domeniu, corespunzătoare calificării profesionale însuşite, 

precum şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională. Răspunderea 

civilă a personalului medical se referă la:  

▪ prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştiinţe medicale 

insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, 

diagnostic sau tratament;  
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▪ prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor privind confidenţialitatea, 

consimţământul informat şi obligaţivitatea acordării asistenţei medicale;  

▪ prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu 

excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa 

necesară. Răspunderea nu înlătură angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat 

prejudiciul constituie infracţiune conform legii. Toate persoanele implicate în actul medical vor 

răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia.  

➢ Personalul medical NU este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea 

profesiunii:  

▪ când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi 

tratament, infecţiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicaţiilor şi riscurilor în general 

acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, 

echipamentelor şi dispoziţivelor medicale, substanţelor medicale şi sanitare folosite;  

▪ când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate. 

 

Capitolul VII – Dispoziții finale 

Art.468. Prevederi finale. 

(1) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Adjud întregit cu 

fișa postului pentru toate categoriile de funcții din spital și cu regulamentele specifice privind 

organizarea și funcționarea anumitor sectoare de activitate, va fi aprobat și adus la cunoștința 

salariaților. 

(2) Prezentul Regulament de Organizare și Functionare poate suferi modificări și adăugiri atât în 

funcție de modificările legislației pe care acesta se bazează, cât și de necesitățile de funcționare ale 

unității. 

(3) Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale aplicabile în 

domeniul sanitar. 

(4) Spitalul Municipal Adjud își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul de Organizare și 

Funcționare în scopul eficientizării și rentabilizării activității. Viitoarele modificări vor fi efectuate 

cu aprobarea Comitetului Director al unității. 

(5) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament și a dispozițiilor legale în vigoare atrage 

răspunderea disciplinară, materială, după caz penală, în sarcina persoanelor vinovate. 

 

 

 

 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL ADJUD 

490 
 

APROBAT COMITET DIRECTOR:                                     AVIZAT,                                    

MANAGER,                                                               PREȘEDINTE CONSILIUL DE ETICĂ     

Ec. Bercea Monica                                                                                 Dr. Călimănescu Iulia 

 

 

DIRECTOR MEDICAL,                                                                                     ELABORAT, 

Dr. Pantea Valentin                                                                                Ref. de sp. Luca-Filip Iulian 

 

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

Ec. Munteanu Oana Alina 
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ANEXA: Organigrama Spitalului Municipal Adjud 

 


