


 2 

 

CUPRINS 
 

 

CAPITOLUL I – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE 
 

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

CAPITOLUL III – CONDUCEREA SPITALULUI 

 

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A 

SPITALULUI 

 

CAPITOLUL V – APARATUL FUNCŢIONAL AL SPITALULUI 

 

CAPITOLUL VI – CONSILIILE, COMITETELE ŞI COMISIILE 

CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN CADRUL SPITALULUI 

 

CAPITOLUL VII – FINANŢAREA SPITALULUI 

 

CAPITOLUL VIII – CIRCUITELE SPITALULUI 

 

CAPITOLUL IX – PROCEDURI 

 

CAPITOLUL X REGULI REFERITOARE LA CONTROLUL 

CALITĂŢII HRANEI 

 

CAPITOLUL XI RESPONSABILITĂŢI PRIVIND 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR HOTELIERE ŞI 

MEDICALE - OBIECTIVE 

 

DISPOZIŢII FINALE 
 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

CAPITOLUL I 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  SPITALULUI MUNICIPAL  

“DR.EUGEN NICOARĂ” REGHIN 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 – (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal “dr 

Eugen Nicoară” Reghin (spitalul) a fost  întocmit în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, se aplică tuturor salariaţilor, 

indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase. Decizia de angajare sau 

promovare în cadrul unităţii sanitare se face pe baza de calificări şi abilităţi profesionale, 

nefăcându-se discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, vârstă, rasă, convingeri politice şi 

religioase. 

Art. 2 – ( 1) Spitalul este unitatea sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate 

juridică, ce furnizează servicii medicale şi poate funcţiona  cu secţii private care pot furniza servicii 

cu plată şi care asigură asistenţă medicală de specialitate, de urgenţă, curativă, preventivă şi de 

recuperare a pacienţilor internaţi şi din ambulatoriul integrat al spitalului. 

(2) În spital se desfăşoară activităţi de învăţământ medico farmaceutic, postliceal, 

universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală.  

 Art. 3 - în raport cu obiectivele, volumul de activitate şi dotarea tehnică, Spitalul Municipal 

“Dr. Eugen Nicoară” Reghin, este unitate sanitară de categoria a IV a, conform clasificării pe 

categorii a unităţilor sanitare conform Ordinului  492/13.05.2011, având 264 paturi conform 

Ordinului MS nr.568/26.05.2010 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.4 –(1) Spitalul Municipal “Dr. Eugen Nicoară” Reghin este subordonat 

Administraţiei Publice Locale şi în exercitarea atribuţiilor sale, colaborează cu Casa de Asigurări de 

Sănătate Mureş, şi alte sisteme de asigurare, alte case de asigurări ,organe ale administraţiei publice 

locale, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş,  Agenţia Naţională de Protecţia Copilului, 

Poliţia, conducerile altor unităţi sanitare  şi cu alte instituţii interesate în ocrotirea sănătăţii 

populaţiei. 

(2) În exercitarea funcţiei de autoritate centrală în domeniul sănătăţii publice, Ministerul 

Sănătăţii, prin comisii de evaluare, poate să verifice, să controleze şi să sancţioneze, potrivit 

legii, activitatea tuturor spitalelor.  

 

CAPITOLUL II 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

 Art. 5 - Prin sistemul funcţional unic Spitalul Municipal “Dr. Eugen Nicoară” Reghin  

asigură: 

 a. accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie. 

 b.  unitatea de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu, 

c. continuitatea asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperare 

permanentă a medicilor din aceeaşi unitate, sau din alte unităţii sanitare diferite, 

d. utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi 

tratament, 

e. dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinii 

moderne, 
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f. participarea la asigurarea stării de sănătate a populaţiei 

g. desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) şi cercetare pentru medici, 

asistenţi medicali şi alt personal, costurile sunt suportate de personalul beneficiar. 

h. spitalul poate suporta astfel de costuri în limitele bugetului alocat. 

Art. 6 - în raport cu atribuţiile ce-i revin în asistenţa medicală, spitalul asigură : 

a. prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice şi 

 degenerative, 

b. acordarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare şi paliative şi cuprind:  

consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, 

recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, 

c. asigurarea condiţiilor pentru investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de 

prevenire a infecţiilor nosocomiale ( conform Ordinelor MSP)  

d.  răspunderea în ceea ce priveşte controlul medical şi supravegherea unor categorii de 

bolnavi, 

e. acordarea primului ajutor calificat şi asistenţei medicale de urgenţă, fără nici o 

discriminare pe criterii de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi 

religioase, etnice, orientare sexuală ori dacă pacientul are sau nu asigurare medicală, 

f. respectarea protocolului de transfer interclinic elaborate prin ordin al ministrului 

sănătăţii, 

g. respectarea criteriilor de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi/asistaţi la CPU şi a 

criteriilor de transfer de urgenţă către alte spitale stabilite prin norme de aplicare ( 

serviciile de urgenţă sunt cuprinse în forţele planificate sub comanda inspectorului şef al 

inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – în situaţii de accidente colective, 

calamităţi şi dezastre), 

h. acordarea primului ajutor şi asistenţei de urgenţă oricărei persoane aflate în stare critică, 

iar după stabilizare, asigurarea transportului medical la o altă unitate de profil 

i. asigurarea unui plan de acţiune pentru asistenţa medicală în caz de război, dezastre, 

atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice, 

j. stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă şi a influenţei acestora 

asupra stării de sănătate a populaţiei, 

k. informarea bolnavului sau a persoanelor apropriate asupra bolii şi obţinerea 

consimţământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor, 

l. prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale, 

m. efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale 

bolnavilor spitalizaţi, 

n. stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi, 

o. aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor, 

p. aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie, 

q. asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi 

cantitativ, respectând alocaţia de hrană, conform legislaţiei în vigoare, 

r. asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de 

infecţii nosocomiale 

s. realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în 

muncă, precum şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare, 

t. în perioada de carantină, limitarea accesului vizitatorilor în spital, iar în unele secţii, 

conform prevederilor legislaţiei, interzicerea vizitei în secţii. 

Art. 7. – Spitalul asigură: 

a. pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naţionale de Asigurări 
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de Sănătate, 

b. pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ 

c. pahetul minimal de servicii – pentru neasiguraţi ( urgenţe cu potenţial endemo -

epidemic, imunizări, sarcină şi lăuzie, planning). 

Art. 8. Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat, are 

obligaţia: 

a. identificării manevrelor care implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a 

condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte, 

b. păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor rezultând din 

serviciile medicale acordate asiguraţilor, 

c. acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor, 

d. respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de 

trimitere în consulturi interdisciplinare, 

e. neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură, 

f. completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru 

afecţiuni acute, subacute, cronice ( iniţiale), 

g. respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş, 

respectiv suportării sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze, 

h. aplicării planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical. 

i. în cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care spitalul nu are specialişti  

competenţi în astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind 

furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, 

respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o alta unitate medicala publica sau privata 

acreditata. Spitalul poate încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare, necesare 

funcţionării spitalului. 

 

CAPITOLUL  III 

 

CONDUCEREA SPITALULUI MUNICIPAL” DR.EUGEN NICOARĂ “REGHIN 

 

 

 Art. 9- Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor 

managementului: luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale - calitatea şi actul 

medical. 

 Art. 10. Conducerea spitalului este asigurată de : 

- consiliul de administraţie 

- manager 

- comitet director 

A. Consiliul de Administraţie 

 

Art. 11 – (1) Consiliul de Administraţie din spital funcţionează în conformitate cu 

prevederile legale şi este compus din următorii membrii:  

a) 2 reprezentanţi ai  Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;  

b) 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Local Reghin, după caz, din care unul să fie 

economist;  

c) un reprezentant numit de primar;  

d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut 

de invitat;  



 6 

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

Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. 

(2) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor 

sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca 

invitat permanent la şedinţele consiliului de administraţie 

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) si (3) sunt obligate să îşi numească şi membrii 

supleanţi în consiliul de administraţie.  

(4) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.  

Art.12 Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:  

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

trimestriale şi anuale;  

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

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

administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului 

Bucureşti 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 condiţiile legii..  

Art. 13.  Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câtre ori este nevoie, la 

solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu 

majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  

Art. 14. Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a depune o declaraţie de 

avere şi o declaraţie de interese precum şi o declaraţie de incompatibilităţi, în termen de 15 zile 

de la numirea în funcţie. Declaraţia se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situaţia 

persoanelor în cauza; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării. 

Declaraţiile vor fi afişate pe sitte-ul spitalului. 

 

B. Managerul spitalului 

Art. 15 – (1) Managerul încheie un contract de management cu conducătorul unităţii 

administrativ – teritoriale, conform prevederilor legale. Contractul poate fi prelungit sau poate 

înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă 

stabilite.. 

(2) Managerul poate fi persoana fizică sau juridică, care încheie contract de management cu 

conducătorul unităţii administrativ - teritoriale  pe o perioada de 3 ani.   

Art. 16. Atribuţiile  managerului sunt stabilite în contractul de management. 

 1. Funcţia de manager persoana fizică este incompatibilă cu: 

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 ştiinţifica şi de creaţie literar-artistică; 

b) exercitarea oricărei activităţi sau oricare alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate, 

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

unităţi spitaliceşti, 

d) exercitarea oricărei funcţii în  cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil. 

2. Constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică,  manager 
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persoană juridică un reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la 

societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale, care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul 

la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Dispoziţia de 

mai sus se aplica şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de 

către rudele ori afinii până la gradul al IV lea inclusiv al persoanei în cauză. 

3. Incompatibilităţile şi conflictul de interese sunt aplicabile atât persoanei fizice cât şi  

reprezentatului desemnat al persoanei juridice care exercită sau intenţionează să exercite funcţia de 

manager de spital. 

4. Dacă managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei  

juridice selectate în urma licitaţiei se afla în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, 

acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 

30 de zile de la apariţia acestora. în caz contrar contractul de management este reziliat de plin drept. 

Primarul unităţii administrativ-teritoriale va putea cere persoanelor în cauza despăgubiri conform 

clauzelor contractului de management. 

5. Persoanele care îndeplinesc funcţia de manager la spitalele care au sub 400 de  

paturi, pot desfăşura activitate medicală în instituţia respectivă. 

In domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice managerul are, în 

principal următoarele atribuţii: 

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 conducătorul unităţii administrativ teritoriale cu avizul MSP; 

e) numeşte membrii comitetului director.  

f) propune spre aprobare ordonatorului de credite ierarhic superior BVC al spitalului public. 

g) repartizează pe secţii şi compartimente BVC-ul spitalului, nivelul acestuia fiind indicator al 

contractului de administrare. 

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

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

publice din subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru implementarea programelor naţionale 

de sănătate publică şi pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute. 

  6. Atribuţii de prevenirea si controlul infecţiilor nosocomiale: 

- răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale în conformitate cu prevederile O.M.S. nr 916/2006, diferenţiat în funcţie de 

încadrarea unităţii în conformitate cu legea;  

- participă la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al 

unităţii pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;  

- răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat 

pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;  

- controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale 

compartimentului/serviciului sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea şi 

controlul infecţiilor nosocomiale, ca structură de activitate în directa subordine şi coordonare;  

- controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru 

supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, 

în colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie;  
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- analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările 

compartimentului/serviciului/responsabilului de activitate specifica în situaţii de risc sau focar de 

infecţie nosocomiale;  

- verifică şi aprobă evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform 

legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 

epidemiologică, şi măsurile de control al focarului de infecţie nosocomiale din unitate;  

- solicită, la propunerea coordonatorului de activitate specializatî sau din proprie iniţiativă, 

expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele 

de infecţie nosocomiale;  

- angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;  

- reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte 

infecţiile nosocomiale, respectiv acţionează în instanţa persoanele fizice, în cazul stabilirii 

responsabilităţii individuale pentru infecţie nosocomiale.  

 

Art. 17.- Managerul are obligaţia să respecte măsurile dispuse de către primarul unităţii 

administrativ-teritoriale în situaţia în care se constată disfuncţionalitatea în activitatea spitalului 

public.  

   

   

C. Comitetul Director 

 

Art. 18. Din Comitetul director al unităţii, fac parte: 

                                     a)   Managerul 

b) Directorul medical 

c) Directorul financiar contabil 

 

Art. 19. Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director se face prin concurs organizat 

de managerul spitalului. 

Art. 20.- Comitetul director al spitalului public are următoarele atribuţii:  

1. elaborează planul 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 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 financiar – contabil a propunerilor fundamentate ale conducătorilor 

secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;  
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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 asistenţă 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 Direcţiei de Sănătate 

publică Mureş, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice,  la solicitarea acestora;  

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

furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş;  

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 anexa la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;  

19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care ii revin;  

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

anual de activitate al spitalului.  

21.are atribuţii de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale ( aprobă planul anual de 

activitate, asigurarea condiţiilor de implementare în activitate a prevederilor planului anual, 

verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentate prin planul anual, 

asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, 

stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale), 

22. asigură, urmăreşte şi răspunde de încadrarea planului anual de achiziţii în bugetul de 

venituri şi cheltuieli al spitalului. 

23. asigură, urmăreşte şi răspunde de angajarea cheltuielilor în limita prevederilor bugetare. 

24. ia măsuri în vederea asigurării păstrării integrităţii patrimoniului unităţii sanitare, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

25. organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, 

împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, 
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supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror altor imobilizări 

de fonduri. 

26.organizează şi răspunde împreună cu ceilalţi membrii ai comitetului director de întocmirea 

şi eliberarea decontului de cheltuieli pentru pacienţi în timp real. 

Art. 21.(1) Directorul medical are următoarele atribuţii specifice:  

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

termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii 

medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;  

2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin 

evaluarea satisfacţiei pacienţilor, si elaborează, împreuna cu şefii de secţii, propuneri de 

imbunătăţire a activităţii medicale;  

3. aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizează procesul de 

implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala 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 activitatea 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. 

14. 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. 

15. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în 

documentele medicale , gestionării şi utilizării eficiente a acestor date. 

16. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă 

aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi 

îmbolnăvirilor profesionale. 

17. Directorul medical coordonează Ambulatoriul integrat al spitalului şi răspunde de 

activitatea medicală desfăşurată în cadrul acestuia.potrivit O.M.S. nr. 39/2008 privind 

organizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului. 
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(2) Atribuţiile Directorului Medical conform O.M.S. nr. 916/2006 : 

- 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. 

- îndeplineşte atribubuţiile prevăzute pentru funcţia de director de îngrijiri, în O.M.S. nr. 

916/2006  : 

 

      

Art. 22. Director financiar contabil are următoarele atribuţii: 

- are în subordine biroul financiar şi contabilitate. 

- 1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în 

conformitate cu dispozitiile legale; 

2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi asigură 

efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor; 

3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balantelor de verificare 

şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale; 

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

cheltuieli; 

5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 

indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 

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

de sănătate; 

7. angajează unitatea prin semnatură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, 

având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 

8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale 

prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză; 

9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai 

eficientă a datelor contabilităţii; 

10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 

11. asigură indeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către 

bugetul statului, trezorerie şi terţi; 

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 evidentţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor 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 dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia 

măsuri pentru ţinerea la zi şi corecta a evidenţelor gestionării; 

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

la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 

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

condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; 

19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind 

optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi baneşti, de prevenire a 
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formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului 

unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale; 

20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor 

financiar-contabile din subordine; 

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

mijloacelor materiale în unitate. 

    Atribuţii conform O.M.S. nr. 916/2006 : 

   - planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;  

   - derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia;  

   - evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor specifici.  

 

Art.23 -  (1) Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii comitetului director 

(directorul medical, directorul financiar contabil) trebuie să încheie contract de administrare cu 

managerul spitalului pe o perioadă de 3 ani. 

(2) Modelul contractului de administrare pentru membrii comitetului director se aprobă 

prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(3) Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ocupă funcţiile specifice comitetului director 

sunt stabilite potrivit contractelor de administrare. 

 

 

CAPITOLUL IV 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI 

 

SECŢIUNEA I 

 

 Art. 24 - Spitalul Municipal “Dr. Eugen Nicoară” Reghin , este spital local, spital 

general, public în care pot funcţiona secţii private, structură de primiri urgenţe, si are în structura 

secţii distincte pentru tratamentul şi îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni acute şi cronice, având un 

regim de spitalizare continuă şi de zi  şi cuprinde într-un sistem organizatoric şi funcţional unic 

următoarele activităţi: 

 

   A.- Structura activităţii medicale. 

   B.- Structura activităţii auxiliare. 

   C.- Structura funcţională. 

 

 A.- Structura activităţii medicale conform Ordinului MS nr.568/26.05.2010 cu 

modificările şi completările ulterioare cuprinde: 

  1.Sectiile cu paturi, 

                                - Secţia Medicină Internă   -   62  paturi; 

   din care: Compartiment Cardiologie 12 paturi 

                  Compartiment Cronici        10 paturi  

                                 - Secţia Chirurgie Generală  35 paturi  

din care : Compartiment Urologie 5 paturi  

   Compartiment Ortopedie 5 paturi 

                                - Secţia Pediatrie – 40 paturi; 

                                - Secţia Obstetrică  Ginecologie – 48 paturi ; 

                                - Secţia Boli Infecţioase – 26 paturi; 

                                - Secţia Neonatologie – 25 paturi 
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   din care Compartiment Prematuri 5 paturi; 

         - Compartment ATI 10 paturi; 

         - Compartiment ORL 10 paturi; 

        -  Compartiment Dermatovenerologie 8 paturi.   

 Paturi însoţitori : 10 paturi. 

 

 Spitalizarea de zi se desfăşoară în următoarele secţii/compartimente: 

- Secţia Medicină Internă    - 2 paturi; 

- Secţia Chirurgie Generală  1 pat; 

- Secţia Obstetrică  Ginecologie - 4 paturi; 

- Secţia Pediatrie 3 paturi; 

- Secţia  Boli Infecţioase - 2 paturi; 

- Compartimentul Dermatovenerologie 2 paturi; 

- Compartimentul ORL – 2 paturi. 

 

 2. Compartimentul de Primiri Urgenţe (CPU); 

                         3. Bloc operator; 

                         4. Unitate de transfuzie sanguină; 

                         5. Sterilizare; 

  6. Compartiment de prevenire si control al  infecţiilor nosocomiale; 

                         7. Serviciul de anatomie patologică: 

                              - Compartiment citologie; 

                              - Compartiment histopatologie; 

                              - Prosectura. 

                         8. Laborator analize medicale; 

                         9. Laborator radiologie şi imagistică medicală; 

 

                         10. Cabinete cuprinse în structura spitalului:  

                                - cabinet planificare familială; 

                                - cabinet boli infecţioase; 

                                - cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 

                                - dispensar TBC. 

 

                          11. Farmacia; 

 

   12. Ambulatoriul  Spitalului, 

- Cabinet Medicină Internă; 

- Cabinet ORL; 

- Cabinet Chirurgie generală; 

- Cabinet Neurologie; 

- Cabinet Urologie 

- Cabinet Obstetrică-Ginecologie; 

- Cabinet Reumatologie; 

- Cabinet Ortopedie şi Traumatologie; 

- Cabinet Pediatrie; 

- Cabinet Pneumologie ; 

- Cabinet Psihiatrie; 

- Cabinet Dermatovenerologie; 
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- Cabinet Cardiologie; 

- Cabinet Boli Infecţioase 

- Laborator Analize Medicale; 

- Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală 

  13. Birou statistică medicală, Internări 

  14. Tehnician aparatură medicală 

 B. - Structura activităţii auxiliare cuprinde: 

  1.Bloc alimentar şi magazia de alimente; 

  2.Spălătorie şi magazia de lenjerie şi echipament; 

   3.Atelierul de întreţinere şi reparaţii. 

 

      C. - Structura funcţionala cuprinde: 

  1. Birou R.U.N.O.S.; 

  2. Birou Contabilitate – Financiar; 

  3.Serviciul Aprovizionare - Administrativ – Transport-Achiziţii Publice-Informatică 

  4. Compartimentul juridic. 

  5 Comp.SM, PSI, Protecţie Civilă, Situaţii de Urgenţă 

  6..Asistenţa religioasă 

  7. Managementul calităţii serviciilor medicale 

Art. 25  Secţiile /laboratoarele / serviciile participă activ la implementarea/ dezvoltarea 

sistemului de control managerial/ implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind 

sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă. 

Art. 26.Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri prin 

ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi 

funcţionare. 

 

A – ACTIVITATEA MEDICALĂ 

1. SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE CU PATURI 

 

Secţiunea a I-a 

 

ORGANIZARE 

  

Art. 27 - Secţiile / compartimentele cu paturi sunt organizate pe profile de specialitate în 

conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu 

modificări ulterioare. Secţia / compartimentul cu paturi asigură cazarea şi îngrijirea curentă a 

bolnavilor pe perioada internării în spital.. 

Art. 28 – Secţia/ compartimentul cu paturi este condusă de un medic şef de secţie, sau în 

absenţa lui de unul din medicii primari anume desemnaţi iar compartimentele sunt conduse de un 

medic coordonator având aceleaşi atribuţii ca şi medicul şef de secţie. 

 

           Secţiunea a II-a 

  ATRIBUTIILE SECŢIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR  CU PATURI 

 

 

Art. 29 – Secţia/Compartimentul cu paturi are următoarele atribuţii: 

 - Acordarea asistenţei medicale. 
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 - Îndrumarea tehnică a asistenţei medicale. 

 - De promovare a activităţii ştiinţifice. 

 

  A. Cu privire la acordarea asistenţei medicale: 

  în secţie/ compartiment: 

- repartizarea bolnavilor  pe saloane, se face avându-se în vedere natura şi gravitatea bolii, 

sexul iar în Secţia Pediatrie pe grupe de afecţiuni şi grupe de vârste cu asigurarea măsurilor de 

profilaxie a infecţiilor nosocomiale 

 - asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua 

internării, 

 

 - efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului, 

      - declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale, conform reglementărilor 

în vigoare, 

 - asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), 

individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin 

aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea si 

administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a 

gimnasticii medicale, ergoterapiei, instrumentarului si aparaturii medicale,  

 - asigurarea, ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării, 

 - asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor MS, 

 - asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a 

acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului, 

 - asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, precoce, 

 - 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 servirea mesei, de igienă personală, de primirea vizitelor şi păstrarea legăturii cu familia, 

 - asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în  secţiile de pediatrie şi neonatologiei, 

 - transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi, 

unitarilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale, 

 - îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor şi efectelor, în cazurile care necesită 

acest lucru; 

 - educaţia sanitara a bolnavilor si aparţinătorilor. 

 - ţinerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor şi asigurarea comunicării locurilor libere la 

Unitatea de Primiri Urgenţe. 

      - obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar; 

   - asigurarea accesului neîngrădit al pacienţilor / aparţinătorilor şi / sau vizitatorilor la 

registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări, constituit la nivelul fiecărei secţii. 

 

 B. Cu privire la îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală. 

 - îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistentei medicale a 

populaţiei în profilul respectiv. 

 - urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale, 

 - asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu şi 

daca va fi cazul a  instuirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice, 

 - analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei şi a calităţii asistenţei medicale. 

C. Cu privire la activitatea de promovare a activităţii ştiinţifice. 
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 - asigurarea condiţiilor pentru instruirea practica a personalului medico-sanitar, daca va fi 

cazul,  

 - asigurarea condiţiilor de participare la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare 

profesională a cadrelor medii, 

- asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul  

medical. 

Art. 30. - Secţiile şi Compartimentele cu profil chirurgical au în principal 

următoarele atribuţii specifice:   

a) stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii; 

b) stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia, precum şi alegerea procedurii 

 

 tehnice şi tactice la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie; 

c) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical 

propus; 

d) pregătirea preoperatorie generală, locală, precum şi asigurarea consultului preanestezic; 

e) asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii; 

f) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale; 

g) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor 

postoperatorii. 

Secţiunea a III-a 

SARCINILE PERSONALULUI 

Art.  31 -  Medicul şef de secţie are în  principal următoarele sarcini: 
1. În domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului: 

- îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei 

respective şi răspunde de calitatea actului medical; 

- organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei fiind responsabil de 

realizarea indicatorilor specifici de performanţă prevăzuţi în contractul de administrare; 

- răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către 

personalul din secţie 

- propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi 

răspunde de planul aprobat; 

-   răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico – sanitar din 

cadrul secţiei şi din cabinetele de specialitate de profil din Ambulatoriul de Specialitate al 

Spitalului; 

- evaluează  necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investiţiile şi 

lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar 

respectiv, pe care le transmite conducerii spitalului; 

- angajarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat; 

- aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale 

specifice secţiei; 

- înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

al secţiei, elaborat cu sprijinul serviciului economico – financiar; 

- înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, conform 

reglementărilor legale, inclusiv din donaţii , fonduri ale comunităţii locale ori alte surse; 

- întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai 

secţiei prevăzuţi în contractul de administrare; 

- elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării 

managerului spitalului; 
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- răspunde de respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare al 

regulamentului intern al spitalului; 

- stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe 

care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare 

- face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de 

muncă în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare; 

- propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal pentru personalul aflat 

în subordine în vederea aprobării de către manager; 

- propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face 

vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern al 

spitalului; 

- supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice, 

a indicaţiilor operatorii şi programul operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei; 

- aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor 

de urgenţă; 

- hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 ore de la internare; 

- avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate 

în cadrul secţiei; 

- evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului; 

- propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; 

- coordonează activitatea de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar 

din cadrul secţiei; 

- răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a 

infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei în conformitate cu normele stabilite de Ministerul 

Sănătăţii; 

- răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul 

medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare. 

- asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar – 

economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din 

cadrul secţiei în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

- asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare 

la activitatea secţiei; 

- urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din 

subordine; 

- în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, 

conform normelor şi procedurilor legale şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare 

a cheltuielilor, care se aproba de coordonatorul spitalului; 

- propune protocoale specifice de practică medicală care urmează să fie implementate la nivelul 

secţiei cu aprobarea consiliului medical; 

- răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei; 

- propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital. 

2. În domeniul organizării şi funcţionării optime a secţiei  
- organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi. 
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- programează activitatea tuturor medicilor din secţie, indiferent de încadrarea lor, astfel ca fiecare 

medic să lucreze periodic în diversele compartimente ale acesteia în scopul ridicării pregătirii 

profesionale şi a  practicării cu competenţa egală a tuturor profirelor de activitate din secţie, 

- controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, 

aplicarea corecta a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte momentul externării bolnavilor,     

- organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie, 

- organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi garda în secţie, conform reglementărilor în 

vigoare, 

- organizează analiza periodica a calităţii muncii de asistenta medicala împreuna cu cabinetele de 

profil similar din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului şi ia măsuri corespunzătoare pentru 

îmbunătăţire, 

- colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare  în vederea stabilirii diagnosticului şi 

aplicării tratamentului corespunzător, 

- organizează consulturile medicale de specialitate, 

- urmăreşte introducerea în practica a celor mai eficiente  metode de diagnostic şi tratament, 

- organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu agenţi fizici, ergoterapie, 

etc.), 

- controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea 

prevenirii  infecţiilor nosocomiale,  

- controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii în secţia pe care o conduce, 

- controlează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor în primele 24 ore 

de la  internare şi de înscrierea zilnica a evoluţiei şi tratamentului aplicat, 

- controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale 

întocmite în secţii, 

- răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional şi de pregătire a personalului din subordine, 

- controlează întocmirea, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după 

externare, 

- controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei; 

răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor  stupefiante, 

- controlează calitatea alimentaţiei dietetice prepararea  acesteia şi modul de servire, 

- organizează activitatea de educaţie sanitară,  controlează şi răspunde de respectarea regimului de 

odihna, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi,     

- organizează si răspunde de activitatea de promovare a ştiinţei medicale din secţie,  

- întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine. 

 

4. Atribuţii de prevenirea si controlul infeţtiior nosocomiale: 

           - organizează, controlează si răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, 

conform planului anual de supraveghere si control al infecţiilor nosocomiale din unitatea 

sanitara;  

- răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei.  

Art. 32 - Medicul şef de secţie cu profil chirurgical, are înafara sarcinilor prevăzute mai 

sus şi următoarele sarcini specifice: 

 - răspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea  programului şi a indicaţiilor 

operatorii, pregătirea preoperatorie şi tratamentul postoperator efectuat în secţia pe care o conduce, 

 - asigură condiţiile de organizare şi funcţionare a blocului operator, sălii de naştere şi a 

celorlalte măsuri necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime. 

 

Art. 33 – Medicul primar/ specialist are în principal următoarele atribuţii:  
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-  examinează bolnavii imediat la internare si completează foaia de observaţie în primele 24 

ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat; foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate, 

- examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, explorările de 

laborator, alimentaţia si tratamentul corespunzător; la sfârşitul internării întocmeşte epicriza, 

- prezintă medicului şef de secţie, situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită 

sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar, 

- participă la consulturi cu medicii din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele 

paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza capacităţii de muncă, 

- comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în grija şi care necesită 

supraveghere deosebită; 

- întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; 

- supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare sanitare, iar la 

nevoie le efectuează personal, 

- recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor, 

- controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de 

personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează, 

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igiena şi antiepidemice, precum şi a 

normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grija, 

- raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare, 

- răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al 

bolnavilor pe care îi are în îngrijire, 

- asigura contravizita şi gărzile în secţie, potrivit graficului de muncă stabilit de câtre 

medicul sef de secţie sau, în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia, 

- întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de 

conducerea spitalului în legătura cu bolnavii pe care îi are, sau i-a avut, în îngrijire,  

  - răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă si la consulturile din aceeaşi secţie şi alte 

secţii si colaborează cu toţi medicii din secţiile si laboratoarele din spital, în interesul unei cât mai 

bune îngrijiri medicale a bolnavilor, 

- execută sarcini de îndrumare şi control tehnic, precum şi consultaţii de specialitate în 

ambulator, conform planului întocmit de medicul şef al secţiei, 

- se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la 

ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine, 

- depune o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor, 

- participă la autopsii şi confruntările anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut în 

îngrijire. 

- răspunde de respectarea obligativităţii medicilor de a obţine, în scris, sub semnătură a 

“consimţământului informat al pacientului”, securizarea acestei fişe prin capsare şi menţionarea pe 

prima pagina “conţine fisa cu consimţământul informat  semnata”  

- respectă atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 

 Atribuţii de prevenirea si controlul infecţiilor nosocomiale: 

- protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 

infectat;  

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

infecţiilor nosocomiale;  

  - obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezenta sau 

suspecta;  

- raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei si internarea pacienţilor infectaţi;  
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- consilierea pacienţilor, vizitatorilor si personalului în legătura cu tehnicile de prevenire 

a transmiterii infecţiilor;  

- instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi si luarea de 

masuri pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor.  

 

Art. 34 - Medicul de garda din secţiile cu paturi are în principal următoarele sarcini: 

- răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în 

regulamentul de ordine interioara, precum şi a sarcinilor date de directorul medical al spitalului, 

- controlează la intrarea în garda, prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, 

existenţa mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă, precum şi 

predarea serviciului de cadrele medii si  auxiliare care lucrează în ture, 

- supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare, iar la nevoie 

le efectuează personal, 

- supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii. 

- înscrie în registrul de consultaţii orice bolnav prezentat la camera de gardă, completează 

toate rubricile, semnează  şi parafează în registru pentru fiecare bolnav, 

- internează bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere, precum si cazurile de urgenţă care se 

adresează spitalului; răspunde de justa indicaţie a internării sau refuzului acestor cazuri, putând 

apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la  nevoie de la domiciliu,    

- răspunde la chemările care necesită prezenta sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie alţi 

medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului, 

- întocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de 

observaţie evoluţia bolnavilor internaţi si medicaţia de urgenţă pe care a administrat-o, 

- acordă asistenţa medicală de urgenţă bolnavilor care nu necesită internarea, 

- asigura transferul către alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spitalul respectiv, 

după acordarea primului ajutor, 

- anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului 

şef de secţie şi directorului medical al spitalului, după caz; de asemenea anunţă şi alte organe, în 

cazul în care prevederile legale impun aceasta, 

- confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de 

transportare a cadavrului la morga, după 2 ore de la deces, 

- asista dimineaţa la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acestora, refuză pe cele 

alterate si sesizează  aceasta conducerii spitalului, 

- controlează calitatea mâncărurilor pregătite înainte de servirea mesei de dimineaţa, prânz 

şi cina; 

 - refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând observaţiile în 

condica de la blocul alimentar;  verifică reţinerea probelor de alimente, 

- anunţă prin toate mijloacele posibile managerul sau directorul medical al spitalului şi 

autorităţile competente în caz de incendiu sau alte calamitaţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri 

imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele disponibile,   

- urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum şi prezenţa 

ocazionala a altor  persoane străine în spital şi ia măsurile necesare, 

- întocmeşte la terminarea serviciului, raportul de gard[ în condica destinată acestui scop, 

consemnând activitatea din  secţie pe timpul gărzii, m[surile luate, deficien’ele constatate ;i orice 

observaţii necesare; prezintă raportul de garda. 

  

Art. 35 - Medicul rezident are, în principal, următoarele sarcini: 

- desfăşoară activitatea în cadrul secţiei, conform sarcinilor prevăzute pentru medicul de 
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specialitate, 

- participă la activitatea din spital - program în cursul dimineţii, contravizită şi gardă - 

conform reglementărilor în vigoare, 

- se preocupă de  ridicarea pregătirii sale profesionale în specialitate, sub conducerea 

medicului sef de secţie. 

  

Art. 36 - Asistenta medicală şefă din secţie este cadrul responsabil de organizarea şi 

funcţionarea secţiei, de gestionarea îngrijirilor, de animarea şi încadrarea echipei de îngrijiri, 

conform politicii de îngrijiri. 

Asistenta şefă din secţie este subordonată medicului sef de secţie şi directorului medical. 

Are relaţii funcţionale cu secţiile şi compartimentele din cadrul unităţii sanitare şi de colaborare cu 

asistenţii şefi din alte secţii ale spitalului. Are în principal următoarele atribuţii: 

- organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire din secţie, asigură şi 

răspunde de calitatea acestora, 

- stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din secţie, pe care le 

poate modifica, informând medicul sef de secţie, 

- coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurată de personalul din 

subordine în cele 3 ture, 

- evaluează şi apreciază ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea 

personalului din secţie, 

- participă la selectarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar - prin concurs propune 

criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementarilor legale în vigoare, 

- supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea 

respectării sarcinilor din fişa postului, 

- controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/desfăşurată de asistenţii 

medicali. 

- informează medicul şef de secţie şi după caz directorul medical despre evenimentele 

deosebite petrecute în timpul turelor, 

- aduce la cunoştinţa medicului şef absenţa temporară a pesonalului în vederea suplinirii 

acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare, 

- coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a 

infecţiilor nosocomiale, 

- răspunde de aprovizionarea secţiei cu instrumentar, lenjerie şi alte materiale sanitare 

necesare şi de întreţinere şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite în unitate, 

- asigură procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenţă al secţiei, 

controlează modul în care medicaţia este preluată din farmacie, păstrată, distribuită şi administrată 

de câtre asistentele  medicale din  secţie, 

- realizează autoinventarierea periodica a dotării secţiei conform normelor stabilite. 

- controlează zilnic condica de prezenţă a personalului şi contrasemnează, 

- răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor şi asigură predarea acestora la 

biroul de internări, 

- analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine 

şi le comunica directorului medical, 

- organizează şi participă zilnic la raportul asistenţilor medicali din secţie (predarea turei), şi 

la raportul organizat de directorul medical cu asistenţii şefi de secţie, 

- participă la vizita efectuată de medicul şef de secţie, 

- organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea 

normelor de protecţia muncii, 
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- se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de bolnavi  pentru personalul din subordine,  

- asigură păstrarea secretului profesional şi oferă informaţii aparţinătorilor, numai în 

interesul bolnavilor, 

- în cazuri deosebite propune spre aprobare, împreuna cu medicul sef de secţie, ore 

suplimentare conform reglementarilor legale şi informează directorul medical, 

- în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul secţiei,  

informează medicul sef al secţiei  şi conducerea unităţii, 

- întocmeşte graficul concediilor de odihnă, informează directorul medical, răspunde de 

respectarea acestuia şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului, 

- coordonează organizarea şi realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale 

sanitare însoţiţi de instructorul de practică, conform stagiilor stabilite de comun acord cu şcoala, 

- îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului sef de secţie. 

- respectă atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art. 37 - Asistenta şefă din secţiile chirurgicale care au instalaţie proprie de sterilizare, 

are înafara sarcinilor prevăzute mai sus şi următoarele sarcini specifice: 

- organizează şi răspunde de calitatea şi controlul activităţii de pregătire, sterilizare şi 

utilizare a materialelor şi instrumentarului folosit în secţie, 

  - organizează, controlează şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie 

stabilite pentru blocurile operatorii şi blocurile de naşteri, sălile de pansamente şi saloanele 

bolnavilor.  

  

Art. 38 - Asistenta medicală care lucrează în secţiile cu  paturi are atribuţii ce decurg din 

competentele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de 

invăţământ de specialitatea recunoscut de lege. 

           În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităţiilor ce decurg din rolul autonom şi delegat. 

În secţiile cu paturi lucrează asistenţi medicali din următoarele specialităţi: asistent medical 

de pediatrie, asistent medical de obstetrică-ginecologie, asistent medical generalist. 

 1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil conform reglementarilor profesionale şi 

cerinţelor postului.   

 2. Respectă regulamentul de ordine interioara şi Regulamentul Intern. 

 3. Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (in funcţie de situaţie), verifică toaleta 

personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon. 

 4. Informează pacientul cu privire la structura secţiei şi asupra obligativităţii respectării 

regulamentului de ordine interioara (care va fi afişat în salon). 

 5. Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul. 

 6. Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţa în salon. 

 7. Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute, pe tot parcursul internării. 

 8. Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării 

acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării. 

 9. Observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi 

informează medicul. 

 10. Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi 

tratament. 

 11. Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii 

chirurgicale, organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe 

timpul  transportului. 
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 12. Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 

medicului. 

 13. Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către 

infirmieră a  toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea 

nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului. 

 14. Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor 

dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de 

observaţie. 

 15. Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele imunizările, testările 

biologice, etc., conform prescripţiei medicale.                    

           16. Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform  prescripţiei medicale. 

 17. Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. 

 18. Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului. 

 19. Asigură îngrijirile postoperator. 

 20. Semnalează medicului orice modificări depistate (de exemplu: auz, vedere, imperforaţii 

anale, etc.). 

 21. Verifică existenta benzii/semnului de identificare  a pacientului. 

 22. Pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării.  

 23. Respectă normele de securitate, manipulare şi  descărcare a stupefiantelor, precum şi a 

medicamentelor cu regim special. 

 24. Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activitatea de 

consiliere, lecţii  educative şi demonstraţii practice, pentru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii 

profesionale aflate în formare. 

 25. Participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru  

acordarea acestora. 

 26. Participă la organizarea şi realizarea activităţilor  psihoterapeutice de reducere a 

stresului şi de  depăşire a momentelor/situaţiilor de criză. 

 27. Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor, conform regulamentului 

de ordine  interioară. 

 28. Efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 

raportului de tură. 

 29. Pregăteşte pacientul pentru externare. 

 30. În caz de deces, inventariază obiectele, identifică cadavrul şi organizează transportul 

acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului. 

 31.Utilizează şi păstreză, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi  instrumentarul de unică folosinţă utilizat şi se asigură de 

depozitarea acestora în vederea distrugerii. 

 32. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioara, care va 

fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului  estetic personal. 

 33. Respectă secretul profesional şi codul de etică al  asistentului medical. 

 34. Respectă şi apără drepturile pacientului. 

 35. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. 

 36. Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. 

 37. Supraveghează şi coordonează activităţile  desfăşurate de personalul din subordine. 

 38. Participă şi/sau iniţiază activitatea de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor 

pentru sănătate. 

 39. Atributii de prevenirea si controlul infecţiilor nosocomiale: 
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   - implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;  

   - se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  

   - menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;  

   - monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;  

   - informează cu promptitudine medicul de gardă în legătura cu apariţia semnelor de infecţie la 

unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;  

   - iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care 

prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;  

   - limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

   - menţine o rezerva asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi 

alte materiale necesare îngrijirii pacientului;  

   - identifică infecţiile nosocomiale;  

   - investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreuna cu medicul curant;  

   - participă la pregătirea personalului;  

   - participă la investigarea epidemiilor;  

   - asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publica şi cu alte autorităţi, unde este cazul.  

    40. Atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în mincă. 

 

Art. 39 - ASISTENTA MEDICALĂ DIN SECŢIA NEONATOLOGIE ŞI 

PEDIATRIE , îndeplineşte în afara sarcinilor prevăzute  şi alte sarcini specifice: 

 ÎN SECŢIA  NEONATOLOGIE: 

- acordă primele îngrijiri nou născuţilor şi răspunde de identificarea lor 

- verifică identitatea nou născuţilor veniţi în salon, aspectul lor şi starea cordonului 

ombilical; 

- supraveghează în mod deosebit nou născutul în primele 24 de ore de la naştere, conform 

indicaţiilor medicului şi anunţă medicul de gardă ori de câte ori starea nou născutului impune 

aceasta; 

- supraveghează în deaproape alăptarea nou născutului; 

- efectuează şi asigură igiena personala a copiilor, 

- urmăreşte dezvoltarea psihomotorie a copiilor şi consemnează zilnic greutatea, aspectul 

scaunelor şi alte date clinice de evoluţie; 

 

 ÎN SECŢIA  PEDIATRIE 

- izolează copiii suspecţi de boli infecţioase; 

- efectuează şi asigura igiena personala a copiilor; 

- urmăreşte dezvoltarea psihomotorie a copiilor şi consemnează zilnic greutatea, aspectul 

scaunelor şi alte date clinice de evoluţie; 

- prepară alimentaţia dietetică pentru sugari; administrează sau supraveghează alimentarea 

copiilor; 

- supraveghează îndeaproape copiii pentru evitarea incidentelor şi accidentelor; 

- administrează medicamentele luând măsuri pentru evitarea pătrunderii acestora în căile 

respiratorii; 

- organizează acţiuni instructiv educative multilaterale, la copiii şcolari şi preşcolari cu  

spitalizare prelungită; 

- se preocupă de regimul de viaţă al mamelor însoţitoare, urmărind comportarea lor în  

timpul spitalizării şi le face educaţia sanitară; 



 25 

 

Art. 40 - COMPETENŢELE ASISTENTULUI MEDICAL DIN SECŢIILE  CU  

PATURI  

 1. Stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi  întocmeşte planul de îngrijire; 

 2. Efectuează următoarele tehnici: 

                - tratamente parenterale; 

                - transfuzii; 

                - puncţii artereio-venoase; 

                - vitaminizări; 

                - imunizări; 

                - testări biologice; 

                - probe de compatibilitate; 

                - recoltează probe de laborator; 

                - sondaje şi spălaturi intracavitare; 

                - pansamente şi bandaje; 

                - tehnici de combatere a hipo şi hipertermiei; 

                - clisme în scop terapeutic şi evacuator; 

- intervenţii pentru mobilizarea (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibratie, tapotări, 

frecţii, etc.); 

                - oxigenoterapie; 

                - resuscitarea cardio-respiratorie; 

                - aspiraţia traheobronşică; 

    - instituie şi urmăreşte drenajul prin aspiraţie continua; 

                - îngrijeşte bolnavul cu canula traheo-bronsică; 

                - băi medicamentoase, prişniţe şi cataplasme; 

                - mobilizarea pacientului; 

                - măsurarea funcţiilor vitale; 

                - pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale; 

                - pregătirea pacientului pentru investigaţii  specifice; 

                - îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc. 

                - prevenirea şi combaterea escarelor; 

                - montează sonda vezicală iar la bărbţi numai  după ce sondajul iniţial a fost efectuat de    

                medic; 

                - calmarea şi tratarea durerii; 

                - urmăreşte şi calculează bilanţul hidric; 

                - supraveghează nou-născutul aflat în incubator; 

                - stimulează tactil nou-născutul, etc.; 

                - măsurători antropometrice; 

                - verifică şi răspunde de existenţa benzii de identificare a pacientului. 

Art. 41- ATRIBUŢIILE INFIRMIEREI : 

 1. Îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare sub îndrumarea şi supravegherea asistentului 

medical. 

 2. Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor. 

 3. Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea 

regulilor de igienă. 

 4. Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice 

 5. Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tivite renale, etc.) 

 6. Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile şi condiţiile 
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stabilite (in secţie). 

 7. Asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie. 

 8. Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării. 

 9. Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie şi 

o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglemetărilor 

regulamentului de ordine interioară. 

 10. Execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon. 

 11. Pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori 

este necesar. 

 12. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte 

obiecte care ajută bolnavul la deplasare. 

 13. Se ocupă de întreţinerea cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte 

care ajută bolnavul la deplasare 

 14. Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită 

ajutor pentru a se deplasa. 

 15. Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în 

recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea 

neutralizării. 

 16. Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat. 

 17. Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau 

alte produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost 

înregistrate în documentaţia pacientului. 

 18. După decesul unui bolnav, sub  supravegherea asistentului medical pregăteşte cadavrul 

şi ajută  la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei. 

 19. Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului. 

 20. Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar. 

 21. Poarta echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioara, care va 

fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal. 

 22. Respecta regulamentul de ordine interioară. 

 23. Respecta legislaţia în domeniul său de activitate. 

 24. Respectă atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.   

Art. 42.1 - ATRIBUTIILE ÎNGRIJITOAREI DE CURĂŢENIE 

 - efectuează curăţenia, saloanelor, sălilor de tratament, blocurilor operatorii, blocurilor de 

naştere etc., coridoarelor şi grupurilor sanitare. 

 - efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor pereţilor, grupurilor sanitare, ploştilor, 

urinarelor şi păstrarea lor corespunzătoare; 

 - transportă pe circuitul stabilit reziduurile solide din secţie la rampa de gunoi, curăţă şi 

dezinfectează recipientele; 

 - îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii 

dezinfecţiei şi dezinsecţiei; 

 - respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe 

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

 - poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit, pe care-l schimbă ori de câte ori 

este necesar şi respectă atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 2. Program orar de curăţenie a saloanelor şi anexelor sanitare ale acestora. 

În saloane, curăţenia şi dezinfecţia curentă se realizează astfel: 

 Tura I  în intervalul orar 06:00 – 07:30; 10:00- 12:00 şi ori de câte ori este nevoie 

 Tura II în intervalul orar 15:00 – 17:00 şi ori de câte ori este nevoie 
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 Dezinfecţia ciclică – lunar şi la externarea pacientului, 

Dezinfecţia terminală se face în situaţiile de risc epidemiologic. 

În oficiul alimentar şi sala de mese curăţenia şi dezinfecţia curentă se realizează astfel: 

 Tura I – 06:07:30; 08:30 – 09:00; 13:00 – 14:00 

 Tura II – 18:00 – 20:00 

 Dezinfecţia ciclică se face săptămânal şi la necesitate. 

În holuri, scări şi vestiare curăţenia şi dezinfecţia curentă se realizează astfel: 

 Tura I  în intervalul orar 06:00 – 07:30; 10:00- 12:00 şi ori de câte ori este nevoie 

 Tura II în intervalul orar 15:00 – 17:00 şi ori de câte ori este nevoie 

 Dezinfecţia ciclică se face săptămânal şi la necesitate. 

 

COMPARTIMENT  ATI 

 

Art. 43 Compartimentul Anestezie Terapie Intensivă are în principal următoarele 

atribuţii: 

a. admiterea în compartiment în cazul a două categorii de pacienţi – pacienţi în postoperator şi 

urgenţele transferate din secţii/compartimente, 

b. repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi 

combaterea infecţiilor interioare, 

c. efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii 

diagnosticului, 

d. declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale, conform reglementarilor în 

vigoare, 

e. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), 

individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al 

bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, 

folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum 

şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării, 

f.  consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate, 

g. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a 

acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului, 

h. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce 

i. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii,  

j.  desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă 

şi de servirea mesei, de igienă personală, de primirea vizitelor şi păstrarea legăturii cu 

familia, 

k. educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor. 

 

Art. 44  SPITALIZARE  DE ZI 

Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii: 

a. asigură spitalizarea bolnavilor, în funcţie de gravitatea diagnosticului, în secţie, în funcţie de 

indicaţiile medicilor din secţiile cu paturi, 

b. supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale 

c. precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum 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, 
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e. supravegherea intraterapeutică a pacienţilor, 

f. supravegherea pacienţilor imobilizaţi, 

g. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a 

acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului, 

h. consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate, 

i. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce. 

 

 

 

 

II. SECŢII FĂRĂ PATURI 
  

1. COMPARTIMENTUL PRIMIRI URGENŢE 

 
Art. 45 - CPU - asigură triajul, evaluarea, tratamentul de urgenţă al pacienţilor care se 

prezintă spontan la spital sau care sunt transportaţi de ambulanţa; 
- primul ajutor calificat şi asistenşa medicală de urgenţă se acordă fără nici o  

discriminare legată (dar nu limitata la) venituri, sex, vârsta, etnie, religie, cetăţenie, apartenenţă politică, 

indiferent dacă pacientul are sau nu asigurare medicală ; 

- protocolul de transfer interclinic se aprobă prin ordin al MSP ; 

- criteriile de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi/ asistaţi la CPU şi criteriile  

de transfer de urgenţă câtre alte spitale – se stabilesc prin norme de aplicare ; 

- serviciile de urgenţă sunt cuprinse în forţele planificate sub comanda inspectorului  

şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - în situaţii de accidente colective calamitaţi şi 

dezastre ; 

- personalul serviciilor de urgenţă spitalicească nu poate participa la greve sau alte  

acţiuni revendicative – ce pot scădea capacitatea de intervenţie sau calitatea actului medical ; 

- are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă de urgenţă oricărei persoane  

aflate în stare critică, iar după stabilizare asigură transportul medicalizat la o alta unitate de profil ; 

- are obligaţie de a asigura un plan de acţiune pentru asistenşa medicală în caz de  

război dezastre atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice ; 

Art. 46 - ATRIBUTII  CPU : 

1. Triajul urgenţelor la prezentarea la spital ; 

2. Primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor cu prioritate, urgenţele 

majore ; 

3. Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru urgenţele majore în echipele mobile de 

intervenţie ( consult, stabilizare, monitorizare, tratament, transport) 

4. Investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului 

iniţial; 

5. Consultul de specialitate în echipă cu medicii de gardă din spital, pentru stabilirea secţiei în care 

urmează să se interneze pacienţii; 

6. Monitorizare, tratament şi reevaluare pentru pacienţii care necesită internare; 

7. Tratament, stabilizare şi reevaluare pentru pacienţii care nu necesită internare; 

8. Înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiei medicale, 

9. Aplică protocolul de transfer a bolnavului critic, conform Ordinelor MSP. 

10. Formarea continuă a personalului propriu şi formarea în medicină de urgenţă a altor categorii de 

personal medical; 

Art. 47 - RELAŢII FUNCŢIONALE:  

- Conducerea Spitalului este obligată să asigure relaţii funcţionale ale CPU cu secţiile,  
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laboratoarele şi celelalte compartimente din structura sa, în vederea asigurării şi îmbunătăţirii 

continue a calităţii actului medical şi creşterii satisfacţiei pacienţilor, precum şi cu alte unităţi sau 

servicii medicale şi nemedicale; 

- Medicii de gardă vor răspunde prompt la solicitările medicilor din CPU, pentru 

stabilirea diagnosticului şi rezolvarea cazului. 

          

Art. 48. ATRIBUŢII PERSONAL 

 MEDIC SEF CPU: ATRIBUTII: 

1. Conduce activitatea CPU 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 acestea a normelor de protecţie a muncii, precum şi a 

normelor etice şi deontologice; 

4. Asigură respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului cât şi a regulamentului de 

funcţionare; 

5. Exercitarea profesiei 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 CPU, în conformitate cu prevederile O. M.S. nr 1706/ 2007. 

7. Este în permanenţă la dispoziţia personalului din cadrul CPU în vederea rezolvării problemelor 

urgente apărute în cursul gărzilor. În cazul în care este indisponibil desemnează o persoană 

care are autoritatea şi abilitatea să rezolve problemele din cadrul CPU. 

8. Poartă permanent telefonul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat păstrându-l în stare de 

funcţionare. 

9. Este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine şi 

despre problemele survenite în această privinţă; 

10. Este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având 

obligaţia să investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul 

investighaţiei. 

11. Are obligaţia de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime. 

12. Are obligaţia de a asigura funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, 

incluzând responsabilităţile şi modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal 

13. Asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor legale în vigoare. 

14. Organizează si conduce şedinţele (raport) de lucru cu tot personalul aflat în subordine sau 

deleagă o persoană în locul său. 

15. Aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din compartiment; 

16. Numeşte adjuncţi care sa răspundă de diferite activităţi din cadrul CPU; 

17. Controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, 

aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice în conformitate cu protocoalele în domeniu; 

18. Colaborează şi asigură colaborarea cu medicii altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii 

diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător; 

19. Propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora; 

20. 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; 

21. Stabileşte în comun acord cu personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea protocoalelor de 

tratament conform standardelor internaţionale; 

22. In cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la CPU), va coordona 

personal împreună cu alte servicii de specialitate operative de salvare şi de tratament chiar şi 
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înafara orelor de program. în cazul în care lipseşte are obligativitatea de a delega o persoana 

responsabila în preluarea acestor sarcini; 

23. Răspunde de ridicarea continua a nivelului profesional a personalului aflat în subordine; 

24. Răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, a instrumentarului şi a 

întregului inventar al compartimentului şi face propuneri de dotare corespunzătoare 

necesităţilor; 

25. Controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, răspunde de păstrarea, 

prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante, conform legislaţiei în vigoare; 

26. Organizează şi răspunde de activitatea ştiinţifica desfăşurată în CPU; 

27. Controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul 

personalului din subordine; 

28. Informează conducerea spitalului asupra activităţii compartimentului; 

29. Întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine; 

30. Participă la toate comisiile de angajare a personalului pentru CPU în calitate de preşedinte sau 

membru al comisie, în condiţiile legii. Participă la selecţionarea personalului medical şi a altor 

categorii de personal , prin concurs sau interviu. 

31. Propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în 

vigoare. 

32. Îndeplineşte inclusiv rolul medicului responsabil de tură sau a medicului de gardă CPU pe 

timpul turei sau gărzii în care ocupă funcţia respectivă. 

33. Autorizează internarea obligatorie a pacienţilor într-o anumită secţie, în conformitate cu 

dispoziţiile legale. 

34. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului. 

 

Art. 49 - CONDITIILE POSTULUI:    

- Program zilnic în ture de 12 ore şi program suplimentar în caz de alarme generale sau în  

caz de influenţă mare de pacienţi căreia echipa de gardă este în imposibilitate de ai face faţă, în caz 

de calamităţi; 

- Se abţine de la consumul de băuturi alcoolice de orice fel cu cel puţin 8 ore înaintea  

intrării în gardă. Medicul coordonator sau locţiitorul acestuia are dreptul de a cere testarea persoanei 

cu fiola sau alte modalităţi. 

- Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de  

natura acestora iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea de contract de muncă, transfer, 

detaşare, sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă. 

- Orice nelămurire cu privire la programul de funcţionare interioara nu se va discuta în  

public. 

 

  MEDIC SPECIALIST: 

Art. 50 - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: 

1. Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

2. Răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de 

către acestea a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 

3. Răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa de post cât şi a regulamentului de 

funcţionare; 

4. Răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului coordonator, sau locţiitorul acesteia 

asupra tuturor problemelor ivite în cursul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a  

activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau 

nu; 
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5. Exercitarea profesiei de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

6. Primirea bolnavului în camera de stabilizare sau la intrare în CPU, asistarea acestuia în 

acordarea îngrijirilor medicale şi în supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea 

lui din camera de stabilizare sau internarea acestuia, însoţirea pacientului până la secţia unde se 

va investiga sau interna la indicaţia medicului coordonator sau sef de gardă; 

7. Primeşte pacienţii în celelalte sectoare CPU, îi evaluează recomandă investigaţiile şi 

tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor, deleagă medici din subordine, pentru efectuarea 

manevrelor investigative şi terapeutice cu condiţia de a fi informat permanent pentru starea 

pacientului. Decizia medicului de specialitate poate fi contramandată de medicul sef de gardă şi 

de coordonatorul CPU sau locţiitorul acestuia. 

8. Efectuează împreuna cu medicul şef de gardă vizita periodică la intervale de maximum 2 ore la 

toţi pacienţii din CPU reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică conform 

indicaţiilor medicului şef de gardă şi a specialiştilor din spital; 

9. Comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia anunţându-l despre manevrele ce se 

efectuează, precum şi despre starea acestuia; 

10. Completează, împreuna cu restul medicilor de garda fişele pacienţilor aflaţi în CPU şi 

completează toate formularele necesare în scris sau pe calculator; 

11. Asigură consultanţă la dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică conduitele 

de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren în cazul în care este solicitat sau în cazul nu 

exista medic cu echipajul aflat la un pacient critic; 

12. Respectă regulamentul de funcţionare a CPU şi asigură respectarea acestuia de restul 

personalului de gardă; 

13. Respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul coordonator sau locţiitorul 

acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă aflat în subordine; 

14. Poarta permanent orice mijloc de comunicaţie alocat păstrându-l în stare de funcţionare; 

15. Anunţa în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului 

minim cu 24 de ore înainte, (excepţie situaţiile deosebite ivite cum ar fi un deces în familie, 

îmbolnăviri etc.); 

16. Respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor pacientului 

conform prevederilor OMS; 

17. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părădirii serviciului prin desfacerea contractului de munca transfer, 

detaşare sau demisie, orice declaraţie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabilă 

din punct de vedere juridic. 

18. Propune medicului şef internarea obligatorie a unui pacient într-o secţie anume, în cazul unor 

divergenţe de opinie cu medicul de gardă din secţia respectivă. 

19. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului sau CPU. 

 

Art. 51 - CONDITIILE POSTULUI: 

- Program zilnic în ture de 12 ore, gărzi şi la nevoie program suplimentar în caz de alarme  

generale sau în caz de afluenţă mare de pacienţi căreia echipa de gardă este în imposibilitate de ai 

face faţă; 

- Munca în echipa prezentarea la garda cu 20 minute înaintea orei începerii oficiale a  

gărzii în vederea preluării gărzii, iar în cazul în care medicul este de garda, acesta va romane cel 

puţin 20 de minute după programul gărzii în vederea predării  gărzii la noul schimb; 

- Se abţine de la consumul de băuturi alcoolice de orice fel cu cel puţin 8 ore înaintea  

intrării în gardă. Medicul coordonator sau locţiitorul acestuia are dreptul de a cere testarea persoanei 

cu fiola sau alte modalităţi; 
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- Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de  

natura acestora, iar în cazul părăşirii serviciului prin desfacere de contract de muncă, transfer, 

detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 

MEDICUL DE GARDA CPU 

Art. 52 - ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI: 
- Primirea bolnavului în CPU şi decizia introducerii acestuia în camera de stabilizare  

sau în alt sector al CPU, coordonarea întregii activităţii de camera de stabilizare, chiar în condiţiile 

în care în acest sector există mai mulţi pacienţi sub investigaţii şi tratament, evaluarea primară şi 

secundară, efectuarea manevrelor terapeutice de urgenţă şi continuarea acestora, investigarea 

bolnavului, anunţarea specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, 

mutarea lui din camera de stabilizare, sau internarea acestuia. Însoţirea pacientului până la secţia 

unde se va investiga sau interna sau delegarea unui alt medic competent pentru acest lucru; 

- Primeşte pacienţii din celelalte sectoare ale CPU, îi evaluează, recomandă  

investigaţiile şi tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor, delegă medici din subordine pentru 

efectuarea manevrelor investigative şi terapeutice cu condiţia de a fi informat permanent despre 

starea pacientului. Hotărăşte reţinerea bolnavului sub observaţie, recomandă internarea în alte secţii 

şi este unică persoana din CPU care dă acordul final de externare la domiciliu  sau de transfer la alte 

instituţii, decizia poate fi contramandată doar de medicul coordonator CPU sau locţiitorul acestuia; 

-Contrasemnează şi asigură completarea corectă de către restul personalului a fişelor  

şi documentelor medicale şi medico legale pe care nu le completează personalul. 

       - Medicii CPU respectă atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

        

ASISTENTUL MEDICAL ŞEF 
Art. 53 - ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI: 

1. Exercitarea profesiei de asistentă medicală în mod responsabil şi conform pregătirii  

profesionale; 

2. Stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine pe care le poate  

modifica informând medicul coordonator; 

3. Coordonează, controlează si răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a 

sarcinilor de muncă; 

4. Asigură si răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine.; 

5. Răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa de post cat si a  

regulametului de funcţionare de personalul aflat în subordine; 

6. Informează medicul şef despre toate disfuncţionalităţile şi  problemele potenţiale şi 

survenite în activitatea CPU şi propune soluţii pentru prevenirea sau rezolvarea lor. 

7. Instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a 

normelor de protecţie a muncii precum şi a normelor etice şi deontologice. 

8. Respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul  

coordonator sau locţiitorul acestuia de către personalul aflat în subordine; 

9. Responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale,  

secretului profesional şi un climat etic faţă de bolnav; 

10. Respectă şi asigură respectarea drepturilor pacientului conform legislaţiei în 

vigoare. 

11. Participă la predarea preluarea turei în tot compartimentul; 

12. Organizează şi conduce şedinţele (raport)de lucru ale asistenţilor medicali, 

participă la raportul de gardă cu medicii şi raportul organizat de directorul medical; 

13. Controlează zilnic condica de prezenta şi o contrasemnează; 

14. Verifică şi asigură  funcţionalitatea aparaturii medicale; 
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15. Asigura stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte 

materiale precum si cererea de aprovizionare din timp cu acestea înainte de 

atingerea limitei minime a stocului.; 

16. Controlează modul în care medicamentele materiale şi soluţiile sunt preluate de la  

farmacie, păstrate, distribuite şi administrate precum şi corectitudinea decontărilor; 

17. Răspunde de aprovizionarea departamentului cu instrumentar, lenjerie, alte  

materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite de 

unitate; 

18. Realizează autoinventarierea periodică a dotării secţiei conform normelor stabilite 

şi deleagă persoana care răspunde de acesta faţă de administraţia instituţiei; 

19. Participa 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; 

21. Organizează împreuna cu medicul coordonator, testări profesionale periodice şi 

acorda calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii şi a rezultatelor obţinute la 

testare; 

22. Participă la selectarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs şi  

interviu. Propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor 

legale în vigoare; 

23. Supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în  

vederea respectării sarcinilor din fişa postului şi al regulamentului de funcţionare; 

24. Controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare  

pentru categoriile de personal din subordine şi le comunica medicului coordonator şi directorului 

medical; 

25. Organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin  

respectarea normelor de protecţia muncii; 

26. Coordonează organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale şi 

universitare aflaţi în stagii practice. 

27. Coordonează organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul. 

28. Întocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de 

respectarea acestora şi asigură înlocuirea pe perioada concediului; 

29. Aduce la cunoştinţa medicului coordonator şi directorului medical absenţa 

temporară a personalului în vederea suplinirii acestora potrivit reglementărilor în 

vigoare; 

30. 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; 

31. Participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul  

subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate; 

32. Este informat în permanenţă de starea de indisponibilitate a personalului din  

subordine; 

33. Poarta permanent un  mijloc de comunicaţie alocat păstrându-l în stare de 

funcţionare; 

34. Răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat   în cazul alarmei generale. 

Aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă 

anume, minim cu 24 ore înainte (excepţie situaţiile deosebite cum ar fi deces în familie, 

îmbolnăviri etc.); 
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35. Participă la efectuarea gărzilor în cazul CPU, respectând fişa postului asistentei 

şefe de tură; 

36. Controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi  

comportamentul personalului din subordine. 

37. Participă la şedinşele periodice cu medicul şef. 

38. Participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la CPU sau deleagă o 

persoană în locul acesteia. 

39. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului sau CPU. 

 

Art. 54 - CONDITIILE POSTULUI: 
- Program zilnic de 8 ore, la nevoie în ture şi program suplimentar în caz de alarme  

generale, sau în caz de afluenţa mare de pacienţi căreia echipa de garda este în imposibilitate de ai 

face faţă; 

- Munca în echipă, prezentare la gardă cu 20 de minute înaintea orei începerii oficiale a  

gărzii în vederea preluării gărzii, iar în cazul în care asistenta este de gardă, aceasta va rămâne cel 

puţin 20 de minute după programul gărzii în vederea predării în noul schimb; 

- Deplasări: asistenţa prespitalicească în caz de accidente colective, calamităţi, dezastre şi  

alte situaţii în care se consideră de către medicul coordonator necesară deplasarea; 

- Se abţine de la consumul de băuturi alcoolice de orice fel cu cel puţin 8 ore înaintea  

intrării în gardă. Medicul coordonator, locţiitorul acestuia sau asistenta şefă de unitate are dreptul de 

a cere testarea persoanei cu fiola sau alte modalităţi; 

- 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. 

ASISTENTUL MEDICAL 
Art. 55 - ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI: 

1. Exercitarea profesiei de asistentă medicală în mod responsabil şi conform pregătirii 

profesionale; 

2. Răspunde de îndeplinirea promptaă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

3. Răspunde de respectarea diciziilor, a prevederilor din fişa de post cât si a regulamentului de 

funcţionare. 

4. Respecta deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia se subordonează şi asigură 

îndeplinirea acestora; 

5. Are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretul 

profesional şi unui comportament etic faţă de bolnav. 

6. Preluarea bolnavului în camera de stabilizare şi în celelalte camere ale compartimentului, 

monitorizarea acestora, îngrijirile medicale, organizează activităţile de tratament, explorările 

funcţionale la nevoie, examenele paraclinice, monitorizarea scriptică în fişele de observaţie 

speciale ale bolnavilor. 

7. Răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacientului; 

8. Asigură efectuarea triajului primar al pacienţilor sosiţi. 

9. Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de 

igienă, ori de câte ori este nevoie. 

10. Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări. 

11. Coordonează şi asigură efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi păstrarea recipientelor utilizate de 

bolnavi în locurile şi condiţiile prevăzute de conducerea unităţii. 

12. Întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi întregului mobilier din unitate, asigură 
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pregătirea patului şi a tărgilor de consultaţii şi schimbarea lenjeriei pentru pacienţi. 

13. Ajută la organizarea transportului intraspitalicesc şi interspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţesc 

în caz de nevoie. 

14. Respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS. 

15. Participă la predarea preluarea turei în tot departamentul. 

16. Răspunde de starea aparaturii medicale şi informează asistentul medical şef despre defecţuinilor 

şi lipsa de consumabile; 

17. Informează asistentul medical responsabil în legătură cu stocul de medicamente şi materiale de 

unică folosinţă sau alte materiale precum şi de aprovizionarea cu acestea. 

18. Asigură preluarea corectă a medicamentelor, materialelor şi soluţiilor de la farmacie, precum şi 

păstrarea , administrarea şi decontarea corectă a lor conform indicaţiilor conducerii. 

19. Oferă sprijin pentru autoinventarierea  periodică a dotării secţiei. 

20. Participă la instruirile periodice organizate de unitate şi respectă normele de protecţia muncii. 

21. Participă la organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale şi universitare aflaţi în 

stagii practice. 

22. Participă, după caz, la organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul. 

23. 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. 

24. Poarta permanent un  mijloc de comunicaţie alocat păstrându-l în stare de funcţionare; 

25. Răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale. 

26. Aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, 

minim cu 24 ore înainte (excepţie situaţiile deosebite cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri 

etc.); 

27. Participă la efectuarea gărzilor în cazul CPU; 

28. Participă la şedinţele periodice cu medicul şef. 

29. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului sau CPU. 

30. Respectă atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

REGISTRATORUL MEDICAL 

Art. 56 Atribuţiile registratorului medical 

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. 

6. Oferă informaţii tuturor celor care solicită, direcţionându-i la persoanele responsabile. 

7. Se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale. 

8. Anunţă conducerea spitalului în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar 

disfuncţionalităţi în exploatarea acestora. 

9. nu oferă informaţii  cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru 

medical specializat şi autorizat 

10. păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţii introduse în baza de date a 

spitalului 

11. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului şi a regulamentului de 

funcţionare 
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12. participă la instruirile periodice organizate de unitate. 

13. 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 

14. Respectă regulamentul de funcţionare a CPU. 

15. Participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la CPU. 

16 Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului sau CPU. 

       17. Respectă atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art. 57. ATRIBUTIILE BRANCARDIERULUI 

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 

nosocomiale. 

5. Răspunde de respectarea diciziilor, a prevederilor din fişa de post cât si a regulamentului de 

funcţionare. 

6. Respecta deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia se subordonează şi asigură 

îndeplinirea acestora. 

        7. Are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretul 

profesional şi unui comportament etic faţă de bolnav şi faţă de personalul medico sanitar. 

         8. Transportă bolnavul conform indicaţiilor primite. 

         9. Ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor şi efectuează transportul 

bolnavilor în incinta CPU. 

        10. Ajută personalul de primire şi cel din secţii la mobilizarea bolnavilor în stare gravă precum 

şi la imobilizarea bolnavilor agitaţi. 

        11. Transportă decedaţii la morgă. 

        12. Asigură întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia materialului rulant: cărucior, brancard. 

        13. Poartă echipament de protecţie adecvat, conform regulamentului de ordine interioară a 

spitalului. 

         14. Respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS. 

         15. Participă la predarea preluarea turei în tot departamentul. 

         16. răspunde de starea aparaturii medicale în timpul transportului bolnavului. 

         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 

juridic. 

18. Nu este abilitat să dea relaţii despre starea pacientului. 

19. participă la instruirile periodice organizate de unitate. 

20. Poarta permanent un  mijloc de comunicaţie alocat păstrându-l în stare de funcţionare. 

21. Aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, 

minim cu 24 ore înainte (excepţie situaţiile deosebite cum ar fi deces în familie, 

îmbolnăviri etc.); 

22. Participă la efectuarea gărzilor în cadrul CPU. 

23. Respectă regulamentul de funcţionare CPU. 

24. Participă la şedinţele periodice cu medicul şef. 

25. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului sau CPU. 

26. Respectă atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
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INGRIJITOARE  

Art. 58 - ATRIBUTII SI REPONSABILITATI: 

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. Curăţenie riguros efectuată în toate spaţiile aferente CPU; 

5.Curăţenia va fi efectuată în timpul turei în fiecare încăpere ori de câte ori este nevoie; 

6.Transportă lenjeria murdară la spălătoria spitalului răspunzând de recuperarea acesteia 

integrală; 

7.Răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află,; 

8. Ajută la efectuarea toaletei parţiale a pacienţilor; 

9. Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă fără a le comenta; 

10. Răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, de respectarea normelor de protecţia muncii, 

precum şi a normelor etice şi deontologice; 

11. Răspunde de starea aparaturii cu care lucrează; 

12. Respectă regulamentul de funcţionare a CPU; 

13. Respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul coordonator locţiitorul acestuia sau 

de asistenta şefă şi asigură îndeplinirea acestora; 

14. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, iar în cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer 

detaşare sau demisie orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este 

atacabilă. 

15. Atribuţii în domeniul  Securităţii şi Sănătăţii în Muncă  

16. Respecta prevederile Ordinului MS 916/ 2006, 1226/2012, 261/ 2007 şi celelalte prevederi 

legale aplicabile în unităţi sanitare. 

 

 

2. BLOC OPERATOR ŞI SALA DE NAŞTERE 
A. BLOCUL OPERATOR 

 2.1.ORGANIZARE 

Art. 59. Blocul operator din structura Spitalului Municipal Reghin este organizat conform 

prevederilor Legii 95/2006  şi OMS nr. 914 /2006. 

Pentru toate intervenţiile efectuate în blocul operator se va înscrie în Registrul de intervenţii 

chirurgicale atât ora de începere cât şi ora de finalizare a intervenţiei. 

2.2. ATRIBUŢII 

Art. 60. Blocurile operatorii au, în principal, următoarele atribuţii: 

a. la nivelul acestora, se desfăşoară activitatea operatorie a spitalului 

b. asigură condiţiile de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a 

actului operator, 

c. asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale, 

d. ţinerea evidenţei zilnice a bolnavilor care se operează şi asigurarea comunicării cu 

Compartimentul  ATI privind locurile libere, 

e. asigură împreună cu personalul din cadrul Compartimentului ATI transportul bolnavilor din 

blocul operator, 

f. urmărirea consumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat, 
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g. asigură manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul de analize medicale şi 

Laboratorul de Anatomie Patologică a produselor biologice recoltate în actul operator. 

2.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

Art. 61. Medicul şef  al Secţiei Chirurgie este coordonatorul Blocului operator . În această 

calitate are următoarele atribuţii: 

1. asigură utilizarea sălii de operaţie în program continuu, 24 din 24 de ore 

2. răspunde de accesul personalului care trebuie să poarte echipament adecvat . 

3. întocmeşte programarea în sala de operaţie în funcţie de programul operator. 

Art. 62. Asistenta medicală de la blocul operator are următoarele atribuţii: 

1. îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului 

2. respectă regulamentul de ordine interioară al unităţii 

3. preia bolnavul din salonul în care este internat, verifică toaleta personală, ţinuta de spital şi 

îl duce la blocul operator 

4. acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul 

5. participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în blocul operator 

6. prezintă medicului chirurg pacientul ce urmează a fi operat şi îl informează asupra stării 

acestuia 

7. observă simptomele, starea pacientului, măsoară TA, pulsul, diureza. 

8. pregăteşte bolnavul pentru tehnicile specifice intervenţiilor chirurgicale, organizează 

transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului şi-

l va însoţi în caz de nevoie 

9. recoltează produse biologice pentru examenele de laborator. 

10. pregăteşte echipamentul, intrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor şi asistă 

medicul pe timpul intervenţiei chirurgicale 

11. efectuează verbal şi în scris preluarea – predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 

raportului de tură, în care menţionează toate problemele ivite pe perioada serviciului. 

12. în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează 

transportul acestuia la morgă. 

13. 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. 

14. poartă echipament de protecţie care va fi schimbat zilnic, pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic profesional. 

15. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

16. respectă şi apără drepturile pacienţilor. 

17. respectă secretul profesional şi confidenţialitatea îngrijirilor medicale. 

18. se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale. 

19. Respectă atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Art. 63. ATRIBUŢIILE INFIRMIEREI/ ÎNGRIJITOAREI DE LA BLOCUL 

OPERATOR 

1. va efectua riguros curăţenia în toate spaţiile aferente. 

2. va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află. 

3. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă. 

4. răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, de respectarea normelor de protecţie a muncii 

precum şi a normelor etice şi deontologice. 

5. pregăteşte masa de operaţii şi verifică lenjeria bolnavului. 
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6. efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de 

igienă. 

7. asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în condiţiile stabilite. 

8. ajută la transportarea pacienţilor operaţi cu targa. 

9. transportă lenjeria murdară în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată cu 

respectarea circuitelor stabilite. 

10. asigură dezinfecţia zilnică a mobilierului din sala de operaţie şi pregăteşte sala pentru 

dezinfecţie ori de câte ori este necesar. 

11. efectuează curăţenia şi dezinfecţia tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la 

deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor. 

12. poartă echipament de protecţie care va fi schimbat zilnic şi espectă atribuţii în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă. 

13. respectă dispoziţiile legale privind deşeurile medicale, prevenirea , controlul şi combaterea 

infecţiilor nosocomiale. 

B. REGULI DE FUNCŢIONARE A SĂLII DE NAŞTERE 
 Art. 64. SALA DE NASTERI este astfel organizată încât să permită managementul 

nasterilor eutocice al parturientelor în condiţii de maximă siguranţă şi asigurarea unor condiţii de 
muncă corecte medicilor şi personalului care îşi desfăşoară activitatea în acest sector. 

            Conducerea organizatorică a SN este asigurată de 1 medic coordonator care se roteşte 
lunar. Acesta are în subordine câte 2  asistente pe tură de 12 ore. Activitatea echipei de anestezie 
este coordonată de 1 medic responsabil activitate anestezie, care va colabora pentru sincronizare 
cu echipa de medicii obstetricieni.  

  Activitatea cotidiană este condusă de medicul coordonator. Activitatea  Săli DE 
NAŞTERI este coordonată şi asigurată de o asistentă subordonată direct asistentei Şefe şi 
medicului coordonator. 

  Personalul medical şi auxiliar are obligaţia să respecte toate legile, recomandările CMR, 
ale Ordinului Asistenţilor Medicali, precum şi dispoziţiile Direcţiunii Spitalului şi ale şefului de 
secţie, în limita competenţei fiecăruia. 

Art. 65.  Programul operator 

   Pentru naşterile – cezariene- programate, Sala de operaţie  este deschisă de luni până vineri 
între orele 8-13. În situaţii speciale activitatea se prelungeşte până la terminarea programului 
operator.  
 Pentru urgenţe- naşterile naturale - se repartizează zilnic în SALA DE NAŞTERII personalul 
de serviciu 24h în ture de 12 ore/tură. Pacientele internate de urgenţă beneficiază imediat de 
acces în SALA DE NAŞTERI şi de intervenţia de urgenţă necesară. Succesiunea naşterilor 
naturale este organizată şi coordonată de  MEDICULUI COORDONATOR / DE GARDĂ. 
 Momentul operator în cazul indicaţiilor operaţiilor cezariene este stabilit de medicul 
curant/de gardă, care a internat PACIENTA şi este răspunzător de aceasta.  
 Medicul anunţă echipa de anestezie şi anestezia este efectuată de medicul anestezist de 
serviciu în momentul respectiv. Terapia intensivă şi reanimarea se stabilesc în echipă complexă 
medic, anestezist în colaborare la nevoie şi cu medici de specialitate din alte domenii.  
 Programul de operţie va conţine numele PACIENTEI, vîrsta, medicul operator şi indicaţia 
operatorie, ajutorul şi asistenta instrumentară se stabilesc în funcţie de personalul prezent la 
program. 
 Art. 66. Managementul pacientelor în SALA DE NAŞTERI, antibioprofilaxia şi 
tromboprofilaxia, curăţenia, decontaminarea, dezinfecţia, sterilizarea, personalul, evacuarea 
deşeurilor şi documentele adecvate sunt prevăzute în Protocolul de Funcţionare a Sălii de 
Naştere. 
 Art. 67. Atribuţii specifice asistentei medicale de la Sala de Naşteri 

1. urmăreşte monitorizarea şi acordă îngrijiri conform prescripţiei medicale lăuzelor, gravidelor 
sau ginecopatelor aflate în îngrijirea sa. 
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2. urmăreşte, monitorizează şi informează medicul asupra evoluţiei travaliului şi a stării 
intrauterine a fătului. 

3. identifică la mama şi 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. 
Acordă sfaturi pentru igienă şi nutriţie. 

8. stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire. 
9. participă la pregătirea teoretică şi practică a moaşelor / asistentelor medicale de obstetrică – 

ginecologie, precum şi la pregătirea personalului sanitar auxiliar. Asigură informare şi 
consiliere în materie de planificare  familială. 

10. îngrijeşte şi asistă parturienta în timpul desfăşurării travaliului şi urmăreşte starea 
intrauterină a fătului, prin mijloace clinice şi tehnice adecvate. 

11. preluarea în îngrijire a parturientei, monitorizarea acesteia în perioada postnatală şi 
acordarea tuturor recomandărilor necesare mamei cu privire la îngrijirea nou – născutului, 
pentru asigurarea dezvoltării acestuia în cele mai bune condiţii. 

 

3. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ 

 

3.1. ATRIBUŢIILE UNITĂŢII DE TRANSFUZIE SANGUINĂ 

Art. 68. În unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară 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. realizarea distribuţiei de sânge şi a componentelor sanguine de la un centru de transfuzie 

furnizor către spitalul beneficiar, în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de 

distribuţie şi documentaţia aferentă obligator, 

d. efectuarea testelor pretransfuzionale, 

e. pregătirea unităţilor de sânge şi a componentelor sanguine în vederea administrării, 

f. consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine, 

g. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente 

sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu 

această 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 (-15-18* C ) cu 

această destinaţie. 

3.2.ATRIBUŢII PERSONAL 

Art. 69. Medicul coordonator are următoarele atribuţii: 

1. asigură organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital. 

2. asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu 
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materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în 

concordanţă cu activitatea de transfuzie sanguină din spital. 

3. răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de 

transfuzie sanguină teritorial. 

4. îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din 

subordine. 

5. contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii medicali, 

în cursul programului de gardă, această responsabilitate revine medicului anestezist de 

gardă. 

6. îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în 

secţiile spitalului. 

7. păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzional. 

8. ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la 

care apar reacţii adverse severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzional. 

9. consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de terapie 

transfuzionale, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate. 

10. răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de 

transfuzie sanguină. 

11. răspunde de utilizarea corectă şi întreţinerea echipamentului şi aparaturii din dotare. 

 

Art. 70. ATRIBUŢIILE ASISTENTEI MEDICALE CARE LUCREAZĂ LA 

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ 

1. desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital în limitele 

competenţei lor, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator. 

2. efectuează testările pre – transfuzionale. 

3. răspunde de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse post transfuzionale 

provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor 

sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale. 

4. 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. 

5. respectă prevederile OMS nr. 1224/ 2006 cu privire la administrarea terapiei prin transfuzie 

sanguină pacienţilor internaţi. 

6. pregăteşte şi montează unitatea de sânge şi supraveghează reacţia directă în primele minute. 

7. întocmeşte documentaţia pentru activităţile desfăşurate. 

8. Respectă atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

4. STERILIZAREA 
4.1. ORGANIZARE 

Art. 71.  Sterilizarea este amplasată astfel încât distanţa faţă de secţiile, compartimentele 

medicale, blocul operator şi cabinetele medicale din ambalator să fie optimă. 

Modulul de sterilizare este format din mai multe echipamente şi aparaturi care asigură procesarea    

( sterilizarea) instrumentarului medical din spital.  

4.2. ATRIBUŢII COMPARTIMENTUL DE STERILIZARE 

Art. 72. Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii: 

a. verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi 

respingerea truselor necorespunzătoare, 

b. eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilului de pe dispozitivele 

medicale, 
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c. supravegherea sistemului de control al procesului de sterilizare, 

d. verificarea procedurilor de control şi marcare a produselor finite, 

e. sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare, 

f. înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare, 

g. efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de 

sterilizare a fiecărui aparat, 

h. banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate 

i. ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje, 

j. efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora, 

k. asigurarea circuitului de stocare, distribuţie, transport la utilizatori, 

l. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea 

dispozitivelor medicale 

m. supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare, 

n. verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate, 

o. verificarea stării de genă a suprafeţelor, 

p. verificarea modului de funcţionare  a echipamentelor de sterilizare, 

q. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare. 

4.3.ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE LA STERILIZARE 

Art. 73. Asistentul medical de la  Sterilizare are următoarele atribuţii: 

1. îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului 

2. respectă regulamentul de ordine interioară al unităţii 

3. poartă echipament de protecţie care va fi schimbat zilnic, pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic profesional 

4. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale 

5. respectă secretul profesional şi confidenţialitatea îngrijirilor medicale 

6. respectă şi apără drepturile pacienţilor. 

7. răspunde direct de starea de igienă a spaţiului în care funcţionează sterilizarea, a 

instrumentarului şi de starea de funcţionare a aparatelor de sterilizare. 

8. respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare. 

9. pregăteşte materialul, instrumentarul, barbotoarele şi dispozitivele în vederea sterilizării 

acestora. Sterilizează şi păstrează instrumentarul. 

10. va fi instruită şi autorizată să lucreze cu vase sub presiune. 

11. controlează calitatea penetrării aburului cu ajutorul testului Bowie & Dick. 

12. la extragerea materialului sterilizat din sterilizatorul cu abur sub presiune, va verifica – 

parametrii fizici, integritatea pachetelor- indicatorii fizico – chimici de eficienţă – controlul 

umidităţii textilelor- filtru de la supapa de admisie a aerului atmosferic. 

13. etichetează cutiile, casoletele, coşurile etc., notându-le data, ora, sterilizate cu abur sub 

presiune. 

14. 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, rezultatele indicatorilor fizico- chimici, semnătura 

persoanei responsabile cu sterilizarea materialului steril. 

15. se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale. 

16. Respectă atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
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5. SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR 

NOSOCOMIALE 

 

5.1. ORGANIZARE 

Art. 74. Serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale este organizat 

în conformitate cu prevederile OMS nr. 916/2006. 

S.P.C.I.N este subordonat managerului şi este compartimentul de lucru care organizează, 

coordonează, controlează şi supraveghează starea igienico – sanitară corespunzătoare din spital , 

respectarea regulilor de comportament igienico – sanitar al întregului personal, vizitatori, 

aparţinători pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale.  

Serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale este condus de un medic 

epidemiolog. 

5.2. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI 

Art.75  - Serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale are, în 

principal, următoarele atribuţii: 

a) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale; 

b) asigură supravegherea epidemiologica a infecţiilor nosocomiale şi a cazurilor de boli 

transmisibile, prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea şi diseminarea datelor; 

c) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau control cu caracter de 

urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomiale; 

d) întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţia nosocomiale privind 

modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în spital, decontaminarea mediului fizic şi curtenia 

din spital, zonele „fierbinţi“ cu activitate de risc sau cu dotare tehnică si edilitara favorizantă 

pentru infecţiile nosocomiale; 

e) verifică respectarea normelor de igienă, igiena produselor alimentare, în special a celor 

dietetice, normelor de sterilizare şi menţinerea sterilităţii materialelor sanitare şi a 

soluţiilor injectabile; 

f) organizează măsurile de remediere a deficienţelor constatate; 

g) supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului din spital prin 

curăţare chimică si dezinfecţie; 

h) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie; 

 i) supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare a reziduurilor, în mod special  

reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală; 

j) supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale spitalului, circulaţia 

asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului si, după caz, a studenţilor si elevilor din invăţământul 

universitar, sau postliceal; 

k) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a 

procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic, tratament şi 

raportare pentru infecţiile nosocomiale; 

l) supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la 

asistaţi, derularea investigaţiilor etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii 

informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale; 

m) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru 

toate cazurile suspecte de infecţii nosocomiale; 

n) dispune măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după 

caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare; 

o) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare 



 44 

privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea 

riscurilor identificate în focar; 

 p) organizează şi realizează programe instructiv-educative colaborând cu personalul calificat din 

secţii/compartimente; 

q) coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreuna cu conducerile secţiilor, a Ghidului 

de prevenire a infecţiilor nosocomiale; 

r) implementează şi evaluează activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale; 

s) organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de control 

în caz de boala transmisibilă internată sau apărută în spital; 

t) efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea infecţiilor nosocomiale. 

 

5.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI  

Art. 76. Atribuţiile MEDICULUI SEF de compartiment/serviciu sau medicului 

responsabil pentru supravegherea si controlul infecţiilor nosocomiale:  

    - elaborează si supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale din unitatea sanitară;  

    - solicită includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi 

controlul infecţiilor nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respectiv 

componenta a criteriilor de acreditare;  

    - organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale 

pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi 

control al infecţiilor nosocomiale al unităţii;  

   - propune şi iniţiază activitatea complementare de prevenţie sau de control cu caracter de 

urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomiale;  

    - răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare 

activităţilor planificate, respectiv pentru situaţii de urgenţă;  

    - răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii;  

    - asigură accesibilitatea la perfecţionarea /pregătirea profesională, răspunde pentru 

instruirea specifica a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performanţei activităţii 

profesionale a subordonaţilor;  

    - elaborează cartea de vizită a unităţii care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor 

acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnică a unităţii în ansamblu şi a 

subunităţilor din structură; facilităţile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apă, 

încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spălătoriei; 

depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a 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 nosocomiale;  

    - întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomiale privind 

modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curţenia 

din unitate, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitara favorizantă 

pentru infecţii nosocomiale;  

    - elaborează "istoria" infecţiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele 

facilitatoare ale apariţiei focarelor;  

    - coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreuna cu consiliul de conducere şi cu 

şefii secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va cuprinde: 

legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infecţiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, 

manopere şi tehnici de îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de 

sterilizare şi menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere 
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specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igienă spitalicească, de 

cazare şi alimentaţie etc. Ghidul este propriu fiecărei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz care 

sunt prevăzute în anexele la ordin;  

    - colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi 

control al infecţiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al 

unităţii;  

    - verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;  

    - organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei 

activităţilor derulate;  

    - participă şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a 

unităţii şi secţiilor;  

    - supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de 

diagnostic etiologic pentru infecţiile suspecte sau clinic evidente;  

    - colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei 

microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a 

caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiochinotipiilor;  

    - solicită şi trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, atât în 

scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare, cât şi în cadrul auditului extern de calitate;  

    - supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere 

a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;  

    - supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare 

chimică şi dezinfecţie;  

    - supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, 

depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria 

dietetică, lactariu, biberonerie etc.;  

    - supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;  

    - supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu 

accent faţă de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;  

    - supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia 

asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul 

universitar, postuniversitar sau postliceal;  

    - supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a 

procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru 

infecţiile nosocomiale;  

    - supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la 

asistaţi, derularea investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii 

informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;  

    - răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică 

pentru toate cazurile suspecte de infecţie nosocomiale;  

    - dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare 

pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi 

investigaţii paraclinice necesare;  

    - întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile 

necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activitatea pentru 

evitarea riscurilor identificate în focar;  

    - solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform 

reglementărilor în vigoare;  
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    - coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de 

compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.  

    - întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate;  

    - raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul 

infecţiilor nosocomiale, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de infecţii 

interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifică în faţa consiliului de conducere, 

a direcţiunii şi a consiliului de administraţie;  

   - întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 

investigare a responsabilităţilor pentru infecţie nosocomiale.  

- Respectă prevederile Legii nr. 319/2006,Ordinului MS 916/ 2006, 1226/2012, 261/ 2007 

si celelalte prevederi legale aplicabile în unităţi sanitare. 

Art.77 -  Atribuţiile ASISTENTULUI încadrat SPCIN: 

1. Menţine la standarde de performanţă activitatea pe care o desfăşoară. 

2. Dă dovadă de profesionalism în relaţiile de subordonare, coordonare şi colaborare. 

3. Respectă confidenţialitatea materialelor şi datelor pe care le deţine şi manipulează. 

4. Răspunde de gestionarea echipamentelor şi materialelor din dotare. 

5. Colectează, prelucrează şi ţine evidenţa datelor privind infecţiile nosocomiale, provenite din 

spital. 

6. Verifică datele privind infecţiile nosocomiale înregistrate de secţii, colectează datele privind 

cazurile găsite nediagnosticate şi/sau nedeclarate şi informează medicul şef SPCIN. 

7. Participă alături de medicul şef  SPCIN  la prezentarea buletinului informativ lunar în cadrul 

Comitetului Director. 

8. Participă la realizarea anchetelor epidemiologice. 

9. Colaborează cu asistentele şefe din secţii pentru aplicarea optimă a precauţiunilor de izolare 

a bolnavilor, a măsurilor de asepsie, a tehnicilor aseptice, a măsurilor de igienă şi 

dezinfecţie. 

10. Verifică prin inspecţie respectarea metodelor şi procedurilor de ţinere sub control a 

infecţiilor nosocomiale. 

11. Răspunde şi participă la recoltarea corectă  a probelor de laborator pentru controlul 

sterilităţii, menţinerea sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, igiena 

spitalicească, etc. 

12. Identifică nevoile educaţionale, nivelul de înţelegere şi aptitudinile cadrelor medii şi 

stabileşte prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv/educative privind prevenirea 

infecţiilor nosocomiale. 

13. Alcătuieşte teste  de verificare a cunoştinţelor privind infecţiile nosocomiale pentru 

personalul mediu şi auxiliar. 

14. În absenţa medicului epidemiolog, în situaţii deosebite informează conducătorul unităţii, 

sau medicul de gardă pentru luarea măsurilor necesare. 

15. Respectă prevederile Legii 319/2006, Ordinului MS 916/ 2006, 1226/2012, 261/ 2007 şi 

celelalte prevederi legale aplicabile în unităţi sanitare. 

Art. 78 - Atribuţiile Agentului DDD 

    1. Dezinfectează zilnic instalaţiile sanitare din spital, încăperile de la internări; 

 2. Dezinfectează saloanele pentru bolnavi, zilnic camera de primire a rufelor murdare şi 

săptămânal cabinetele de specialitate; 

 3. Efectuează dezinsectizarea şi deratizarea, conform instrucţiunilor primite şi planificării 

dezinsecţiilor.   

  4. Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii. 

 5. Răspunde de buna întreţinere a aparaturii de dezinfecţie, dezinsecţie,  şi de folosirea ei în 
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condiţii corespunzătoare. 

 6. Respectă regulamentul de ordine interioară. 

 8. Aplică procedurile stipulate de codul de procedură şi aplică metodologia de investigaţie - 

sondaj pentru determinarea cantităţilor produse de tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei de 

date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor, conform Ordinului M.S.1226/2012. 

 9. Respectă atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

  

 

 

 

9. Program de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie 

 

Felul acţiunii Locul acţiunii Termen Cine efectuează 

DEZINFECŢIE 

CURENTĂ 

- saloane 

- săli de operaţie 

- săli de 

pansamente şi 

consultaţii 

- grupuri 

sanitare 

- vestiare 

 

 

 

-zilnic 

 

 

 

Îngrijitoarea de 

curăţenie 

DEZINFECŢIE 

CICLICĂ 

- saloane lunar Asistenta SPCIN 

DEZINFECŢIE 

CICLICĂ 

- operaţie 

- săli de 

pansamente şi 

consultaţii 

- grupuri 

sanitare 

vestiare 

săptămânal Asistenta SPCIN 

DEZINFECŢIA 

TERMINALĂ 

Spaţiul în care apare o 

situaţie de risc 

epidemiologic 

Situaţie de risc 

epidemiologic 

Asistenta SPCIN 

DEZINSECŢIA - saloane 

- săli de operaţie 

- săli de 

pansamente şi 

consultaţii 

- grupuri 

sanitare 

vestiare 

Trimestrial şi la 

necesitate 

Firmă angajată şi 

Asistenta SPCIN 

DERATIZARE spaţii anexe 

grupuri sanitare 

vestiare 

Semestrial şi la 

necesitate 

Firmă angajată şi 

Asistenta SPCIN 

 

 

6. SERVICIUL DE ANATOMIE  PATOLOGICĂ 

 



 48 

6.1.ORGANIZARE 

 

  Art. 79.  Serviciul de Anatomie Patologică este organizat în conformitate cu Legea nr. 

104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la 

cadavre în vederea transplantului. 

Serviciul de anatomie patologică deţine încăperi şi dotările necesare pentru prepararea pieselor, 

examinarea, păstrarea, depunerea şi conservarea cadavrelor, necropsie şi camera pentru eliberarea 

cadavrelor. 

Serviciul de anatomie patologică din cadrul spitalului, are o structură funcţională împărţită în 

următoarele compartimente: 

- compartiment de histopatologie 

- compartimentul de citologie 

- compartimentul de prosectură 

Serviciile medicale de anatomie patologică constau în efectuarea de examene macroscopice şi 

microscopice asupra produselor biologice recoltate fie de la persoane în viaţă fie la autopsia 

cadavrelor şi anume: piese operatorii, material biotic, biopsii de detract digestive, bronşice, 

hepatice, pancreatice, renale, puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu 

ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi alte asemenea. 

Activitatea de prosectură constă în următoarele: 

a. efectuarea de autopsii în scop anatomoclinic şi efectuarea examenului histopatologic al 

fragmentelor recoltate în cursul autopsiei care sunt obligatorii şi este recomandabil să fie 

efectuate de către acelaşi anatomopatolog, pentru a corela datele de macroscopie cu cele de 

microscopie şi, ulterior, cu datele clinice, în scopul aprecierii gradului de concordată  

anatomoclinică. 

b. activităţi de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: îmbălsămarea, spălarea, 

îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor. 

 

6.2. ATRIBUŢIILE  SERVICIULUI DE ANATOMITE PATOLOGICĂ 

Art. 80. Serviciul de anatomie patologică are următoarele atribuţii: 

a) efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic, după caz, asupra produselor 

biologice recoltate, şi anume: piese operatorii, material biotic, biopsii de tract digestiv, bronşice, 

hepatice, pancreatice, renale, puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu 

ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare si altele asemenea; 

b) efectuarea de autopsii tuturor pacienţilor decedaţi în spital, care nu sunt cazuri medico-legale, 

şi, unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv în 

cazul tuturor copiilor până la vârsta de un an, indiferent de locul decesului, precum şi în cazul 

deceselor materne care nu sunt cazuri medico-legale; 

c) efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor; 

d) executarea de necropsii la toate cazurile decedate în spital în vederea stabilirii sau confirmării 

diagnosticului si precizării cauzei medicale a morţii; 

e) la cererea scrisă a aparţinătorilor decedatului, medicul director al spitalului poate aproba 

scutirea de necropsie cu avizul medicului şef al secţiei şi al medicului anatomopatolog; 

f) colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor cercetări 

complementare speciale (bacteriologice, biochimice, experimentale); 

g) eliberarea certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul curant şi 

anatomopatolog sau de medicul care a efectuat necropsia; 

h) eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare; 

 i) colaborarea cu laboratorul de medicina legala în cazurile prevăzute de lege. 
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6.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

Art. 81. ATRIBUŢIILE  MEDICULUI DE ANATOMIE PATOLOGICĂ 

1. efectuează necropsia în termen de 24 ore de la deces, în prezenta medicului care a îngrijit 

bolnavul şi a medicului şef de secţie; 

2. efectuează toate examenele histopatologice pe piesele operatorii, biopsice şi necropsice; 

3. consemnează în registrul de protocoale datele necropsice, iar în foaia de observaţie, diagnosticul 

necropsic; 

4. dispune imbălsămarea cadavrelor şi ia măsuri pentru eliberarea cadavrelor în termen de cel mult 

3 zile de la deces; 

5.  completează, împreuna cu medicul curant, certificatul constatator de deces şi-l semnează; 

6. ia masurile prevăzute în dispoziţiile în vigoare, pentru cadavrele decedaţilor de boli transmisibile, 

precum şi a cazurilor medico-legale. 

7. execută examenele şi analizele cerute de către medicii din spital. 

8. colaborează eficient cu medicii şefi de secţie în ceea ce priveşte modul de stabilire al rezultatelor. 

9. asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemiologice. 

10. întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile sau analizele efectuate. 

11. analizează împreună cu medicii din secţiile cu paturi, concordanţa diagnosticului clinic cu cel 

anatomo patologic. 

12. urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi din domeniul de activitate. 

13. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a contaminării cu produse 

infestate. 

14. controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a materialelor, instrumentelor, 

instalaţiilor de orice fel şi a altor obiecte de inventar.  

15. respectă prevederile Legii 319/2006, Ordinului MS 916/ 2006, 1226/2012, 261/ 2007 şi 

celelalte prevederi legale aplicabile în unităţi sanitare precum şi Regulamentul Intern şi 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a spitalului. 

ART. 82. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE 

ANATOMIE PATOLOGICĂ 

1. primeşte înregistrarea şi prelucrează piesele ( operatorii biopsice, necropsice ) pentru examene 

histopatologice şi materiale pentru examenele citologice, prepară coloranţii şi reactivii. 

2. ajută medicul la efectuarea necropsiei. 

3.răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din dotare, 

4. asigură respectarea şi respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă. 

5. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, în limitele competenţelor. 

Art. 83. ATRIBUŢIILE AUTOPSIERULUI 

1 stabileşte şi răspunde de identitatea cadavrelor; 

2. înregistrează şi eliberează aparţinătorilor cadavrele, conform normelor în vigoare; 

3.  pregăteşte cadavrele şi instrumentarul pentru necropsie; ajută medicul la efectuarea autopsiei; 

4.   îmbălsămează cadavrele şi face toaleta în vederea predării lor. 

5. asigură respectarea şi respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă. 

6.îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, în limitele competenţelor  

Art. 84 - INGRIJITOAREA DE CURAŢENIE , are următoarele sarcini: 

1. efectuează curtenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator şi execută operaţiile de 

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

2. execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută la împachetarea şi 

pregătirea materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator precum şi la pregătirea mediilor de 

cultură; 
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3. transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului (inclusiv materialele infectate).   

4. asigură curăţenia frigiderelor, meselor de disecţie şi coridoarelor. 

5. asigură respectarea şi respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă. 

6.îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, în limitele competenţelor 

                            

 

 

 

7. LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

7.1. ORGANIZARE 

Art. 85. Laboratorul de Analize medicale deserveşte atât secţiile cu paturi cât şi 

ambalatorul integrat fiind în subordinea directorului medical. 

Laboratorul ţine evidenţa serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil atât asiguratul 

cât şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, data şi ora când acesta a fost furnizat. 

 

7.2. ATRIBUŢIILE LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE 

Art. 86. Laboratorul de Analize Medicale are în principal următoarele atribuţii: 

a. efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie, 

parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi 

examenelor profilactice, 

b. recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă, 

c. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor, 

d. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate, 

e. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi 

materiale de laborator specifice, 

f. raportarea statistică a numărului de analize medicale efectuate pe bolnavii internaţi. 

 

7.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

Art. 87 SEFUL LABORATORULUI, are în principal următoarele sarcini: 

 - organizează ăi răspunde de activitatea laboratorului din punct de vedere profesional, 

organizatoric, gestionar; 

 - repartizează sarcinile personalului medico-sanitar în subordine; îndrumă, controlează şi 

răspunde de munca acestora; 

 - foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi respectiv tratament, în 

specialitatea respectivă; 

 - execută, împreună cu întreg colectivul pe care-l conduce, examenele şi tratamentele cerute 

de medicii din secţiile cu paturi, din ambulatoriul de specialitate sau de familie; 

 - analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii 

medicale din laborator; 

 - aduce la cunoştinţa directorului medical al spitalului toate faptele deosebite petrecute în 

laborator ca şi măsurile luate; 

 - controlează şi conduce instruirea cadrelor în subordine; 

 - gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale 

necesare desfăşurării activităţii; 

 - controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, 

instalaţiilor de orice fel şi alte obiecte de inventar; 

 - verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului, modul de recoltare 

pentru analize; 
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 - colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi ai celorlalte laboratoare, în vederea 

stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită analizele şi se 

folosesc rezultatele; 

 - urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenirea contaminării cu produse 

infectate; 

 - asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice; 

 - întocmeşte fişele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pentru 

personalul din subordine; 

 Atribuţii de prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

- implementarea sistemului de asigurare a calităţii, care reprezintă un ansamblu de acţiuni 

prestabilite şi sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile oferite (analize 

medicale) satisfac cerinţele referitoare la calitate;  

- elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a 

probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect;  

- elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările din 

Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (ediţia 1/2005 sau cea mai recenta 

ediţie) în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului;  

- întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în 

domeniul specific al prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;  

- identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie 

nosocomiale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor 

nosocomiale, în colaborare cu epidemiologul şi medicul clinician (membri ai serviciului de 

supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale), din produsele patologice recoltate de la 

bolnavi/purtători (daca este necesar, până la nivel de tipare intraspecie);  

- furnizarea rezultatelor testărilor intr-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel mai scurt 

timp;  

- testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu 

semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate; şi va selecta seturile de substanţe 

antimicrobiene adecvate pe care le va testa, în funcţie de particularităţile locale/regionale ale 

rezistenţelor semnalate în ultima perioadă de timp, şi antibioticele utilizate, cu respectarea 

integrală a recomandărilor standardului aplicat;  

- furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului 

medical, prin adoptarea unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor 

infecţii cauzate de bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat;  

- realizează baza de date privind rezistenta la antibiotice, preferabil pe suport electronic;  

- monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de 

infecţie nosocomiale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales 

antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene 

sau/şi multirezistente;  

    - raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea 

izolărilor de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice şi periodic, trimestrial, serviciului de 

supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea 

microorganismelor patogene şi evoluţia rezistenţei la antibiotice;  

    - monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea 

clinicianului şi medicului epidemiolog;  

   - monitorizează impactul utilizării de antibiotice şi al politicilor de control al infecţiilor la 

nivelul spitalului;  



 52 

    - stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea studiilor 

epidemiologice comparative, cu respectarea reglementarilor legale privind biosecuritatea şi 

biosiguranţă (de exemplu, Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope);  

    - trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinelă a 

infecţiilor nosocomiale şi protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de infecţie 

nosocomiale, pentru identificare prin tehnici de biologie moleculară şi aprofundarea 

mecanismelor de rezistenţă la antibiotice.  

 

Art. 88 - MEDICUL DE SPECIALITATE DIN LABORATOR are în principal 

următoarele sarcini: 

 - efectuează analize şi  investigaţii de specialitate din produsele biologice prezentate pentru 

analiză în laborator şi interpretarea rezultatelor obţinute; 

 - prezintă cazurile deosebite şefului de laborator; 

 - întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate; 

 - răspunde prompt la solicitările în caz de urgenţe medico chirurgicale ce necesită 

investigaţii de laborator. 

 - interpretează şi verifică testele de laborator efectuate manual în compartimentul de lucru, 

precum şi rezultatele obţinute în urma analizării produselor biologice pe analizatoarele automate, 

autorizează eliberarea rezultatelor şi este răspunzător pentru acestea. 

 - răspunde de evidenta scrisă a reactivilor  şi a materialelor de laborator primate pentru 

utilizare, răspunde de utilizarea judicioasă a acestora. 

 - anunţă în scris, conducerea laboratorului despre eventualele nereguli constatate la reactivi 

şi materiale de laborator eliberate spre utilizare şi face propuneri pentru eliminarea sau remedierea 

situaţiilor ivite. 

 - verifică şi răspunde de îndepărtarea reziduurilor biologice rezultate din activitatea 

specifică, conform normelor în vigoare. 

 - verifică şi răspunde de stocarea produselor biologice. 

 - urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în subordine; 

răspunde prompt la solicitările în caz de urgente medico-chirurgicale sau de consulturi cu alţi 

medici; 

 - controlează activitatea personalului subordonat; 

 - urmăreşte introducerea în practica a metodelor şi tehnicilor noi; 

 - foloseşte corect bunurile în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi înlocuirea 

lor; 

 - răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplină, ţinuta 

şi comportamentul personalului în subordine. 

 - Respectă prevederile Ordinului MS 916/ 2006, 1226/2012, 261/ 2007 şi celelalte prevederi 

legale aplicabile în unităţi sanitare. 

 

Art. 89. CHIMISTUL, BIOLOGUL ŞI ALŢI SPECIALISTI CU PREGĂTIRE 

SUPERIOARĂ, din laboratorul de analize medicale şi explorări funcţionale, au în principal 

următoarele sarcini: 

 - efectuează analizele  şi determinările stabilite de medic, în conformitate cu pregătirea lor 

de bază; 

 - întocmesc şi semnează buletinele analizelor pe care le-au efectuat; 

 - controlează şi îndrumă activitatea personalului subordonat; 

 - răspunde de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii, precum şi de 
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gestionarea şi manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale; 

- răspund de respectarea condiţiilor de igienă şi sanitaro-antiepidemice la locul de muncă. 

  

Art. 90. ASISTENTUL DIN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE are în 

principal următoarele sarcini: 

 Atribuţiile asistenţilor medicali decurg din competentele certificate de actele de studii 

obţinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege. 

 în exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat. 

1. Pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea recoltării, după caz. 

 2. Pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice. 

 3. Sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator.     

 4. Recoltează produse biologice. 

 5.Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator. 

 6. Prepară şi pregăteşte coloranţi, medii de cultură şi anumiţi reactivi necesari pentru 

tehnicile de laborator. 

 7. Prepară soluţii dezinfectante. 

 8. Pregăteşte materialele pentru experienţe, urmăreşte evoluţia lor, participă la recoltări, 

inoculări şi evaluarea rezultatelor. 

 9. Asigură autoclavarea produselor biologice. 

 10.Efectuează tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, 

parazitologice, serologice, toxicologice, citologice.. 

 11.Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează. 

 12.Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă (accidente produse în timpul recoltării,etc.). 

 13.Întocmeşte documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator,etc.). 

 14.Înmagazinează datele de laborator pe calculator,după caz. 

 15.Răspude de corectitudinea datelor înregistrate. 

 16.Întocmeşte şi comunică datele statistice din laboratorul clinic. 

 17.Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare. 

 18.Supravegheză şi controlează efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei laboratorului. 

 19.Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii. 

 20.Utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţa utilizat şi se asigură de 

depozitarea acestora în vederea distrugerii. 

 21.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

 22.Participă la realizarea programelor pentru sănătate. 

 23.Informează persoana ierarhic superioară asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din 

dotarea laboratorului. 

 24.Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. 

 25.Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, şi de utilizare a echipamentelor, 

prin studiu individual, sau alte forme de educaţie continuă. 

 26.Respectă regulamentul de ordine interioară. 

 28.Respectă prevederile Ordinului MS 916/ 2006, 1226/2012, 261/ 2007 şi celelalte 

prevederi legale aplicabile în unităţi sanitare. 

 

 

8. LABORATORUL DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ  
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8.1. ORGANIZARE 

Art. 91  Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală grupează toate investigaţiile 

bazate pe utilizarea radiaţiei Roentgen şi alte tipuri de radiaţii pentru aducerea în domeniul 

vizibilului a structurilor anatomice interne. 

Tehnicile de diagnostic fac parte dintr-un sistem mai amplu de investigaţii, cel al tehnicilor de 

examinare imagistică. 

 

8.2. ATRIBUŢIILE LABORATORULUI DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

Art. 92. Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele 

atribuţii: 

a. efectuarea examenelor radiologice şi imagistice, la indicaţia medicului primar sau medicului 

specialist, 

b. colaborarea cu medicii din secţii şi compartimente, în scopul precizării diagnosticului, 

c. organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei, 

d. înregistrarea tuturor examinărilor efectuate, 

e. aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator  

f. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională 

pentru Controlul  Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii, 

g. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale 

de laborator specifice, 

h. raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi ambulatorii. 

 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

Art. 93. ATRIBUŢIILE MEDICULUI DE SPECIALITATE RADIOLOGIE 

- supraveghează ca developarea filmelor radiologice să se execute corect şi în aceeaşi zi; 

răspunde de buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice; 

- urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii, atât pentru personalul din subordine 

cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice şi tratament. 

- stabileşte précis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numărul şedinţelor şi data 

aplicării lor şi tratamentul radioterapic. 

- urmăreşte evoluţia afecţiunii la bolnavul iradiat, precum şi a zonei tegumentare iradiate şi 

consemnează în fişa de tratament a bolnavului cele constatate. 

- răspunde de asigurarea condiţiilor genico – sanitare la locul de muncă, de disciplina, ţinuta şi 

comportamentul personalului în subordine. 

- Respectă prevederile Ordinului MS 916/ 2006, 1226/2012, 261/ 2007 şi celelalte prevederi 

legale aplicabile în unităţi sanitare. 

- prezintă cazurile deosebite medicului şef. 

- întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate. 

- foloseşte corect aparatura şi ia măsuri în caz de defecţiune, prin anunţarea conducerii 

spitalului. 

- urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi. 

- controlează activitatea personalului subordonat. 

 

Art. 94 ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI DE RADIOLOGIE 

Atribuţiile asistenţilor medicali decurg din competentele certificate de actele de studii, obţinute ca 

urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscute de lege. în exercitarea 

profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţii lor ce 

decurg din rolul autonom şi delegat. 
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 1. Pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic. 

 2. Înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele 

de identitate necesare. 

 3. Efectuează radiografiile la indicaţia medicului. 

 4. Execută developarea filmelor radiografice şi conserva filmele în filmoteca, conform 

indicaţiilor medicului. 

 5. Păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice 

pentru interpretare. 

 6. Înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale pe 

coperţile filmelor. 

 7. Păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile. 

 8. Înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice. 

 9. Asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice.                  

 10. Păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate. 

 11. Participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de 

cercetare ştiinţifică. 

12. Asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea 

menţinerii ei în stare de funcţionare. 

 13. Ameliorează pregătirea profesionala de specialitate prin perfecţionarea permanentă a 

cunoştinţelor teoretice şi practice. 

 14. 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. 

 15. Respectă regulamentul de ordine interioară. 

 16. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 

infecţiilor nosocomiale. 

 17. Supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.  

             18. Atribuţii în domeniul  Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 

19. Respectă prevederile Ordinului MS 916/ 2006, 1226/2012, 261/ 2007 şi celelalte 

prevederi legale aplicabile în unităţi sanitare. 

 

 

9. FARMACIA 

 

9.1.ORGANIZARE  

Art. 95.  (1) În cadrul spitalului funcţionează o farmacie cu circuit închis. Farmacia asigură 

şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi. 

 Farmacia cu circuit închis deţine şi eliberează numai produse medicamentoase care au 

autorizaţie de punere pe piaţă şi sunt în termen de valabilitate. 

 Farmacia va deţine literatură de specialitate care să asigure informarea personalului în 

legătură cu orice aspect legat de acţiunea şi de administrarea medicamentului: 

 - Farmacopeea Română 

 - Nomenclatorul de medicamente şi produse farmaceutice 

 - Legislaţie farmaceutică în vigoare 

 Farmacia are program informatic pentru a transmite datele solicitate. 

 Farmacia trebuie să ia măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acestuia împotriva 

pierderii sau degradării. 

 Farmacia este condusă de un farmacist şef . 
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 Personalul poartă în permanenţă halate albe şi ecuson pe care sunt înscrise numele şi 

calificarea respectivei persoane. 

 

 

9.2. ATRIBUŢIILE FARMACIEI: 

Art. 96. Atribuţiile farmaciei sunt următoarele: 

a. recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de 

primire, 

b. aprovizionarea, depozitarea şi păstrarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare, 

c. verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice, 

d. asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului, 

e. păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit 

Farmacopeii Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse 

farmaceutice , conform Nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii, 

f. depozitarea  produselor conform normelor în vigoare ( farmacopee, standarde sau norme 

interne)  ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice; 

g. organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori 

este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior; 

h. asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor 

finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize, 

i. prepararea şi eliberarea medicamentelor  potrivit normelor stabilite de MSP. 

j. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de 

medicamente şi unele materiale sanitare, 

k. operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor 

l. participarea pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie la efectuarea comenzilor 

lunare de medicamente. 

 

9.3. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 

Art. 97 FARMACISTUL ŞEF 

- întocmeşte planul de muncă şi repartizează sarcinile pe oameni, în raport cu necesităţile 

farmaciei; 

- răspunde de buna aprovizionare a farmaciei; 

- organizează recepţia calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi celorlalte produse 

farmaceutice intrate în farmacie, precum şi depozitarea şi conservarea acestora în condiţii 

corespunzătoare; 

- colaborează cu secţiile spitalului în vederea asigurării unui consum raţional de 

medicamente şi pentru popularizarea medicamentelor din nomenclator; 

- controlează prepararea corectă şi la timp a medicamentelor, răspunde de modul cum este 

organizat şi cum se exercită controlul calităţii medicamentelor în farmacie şi urmăreşte ca acestea 

să se elibereze la timp şi în bune condiţii; 

- răspunde de organizarea şi efectuarea corectă şi la timp a tuturor lucrărilor de gestiune; 

- asigură măsurile de protecţia muncii, de igienă, PSI şi respectarea acestora de către 

întregul personal; 

- participă la şedinţele organizate în cadrul oficiilor farmaceutice, Comisiile de specialitate 

ale Colegialului Farmaciştilor, respectiv în unităţile sanitare pentru analiza calităţii medicamentelor 

potrivit dispoziţiilor MSP; 

- colaborează cu directorul medical pentru rezolvarea tuturor problemelor asistenţei cu 

medicamente; 
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- face parte din nucleul de farmacovigilenţă a spitalului; 

- participă la raportul de gardă. 

  

 

Atribuţii de prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale: 

   - obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care 

limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;  

  - distribuirea medicamentelor antiinfecţioase şi ţinerea unei evidenţe adecvate (potenta, 

incompatibilitate, condiţii de depozitare şi deteriorare);  

   - obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau serurilor şi distribuirea lor în mod adecvat;  

  - păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;  

   - înaintarea către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a 

sumarului rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor;  

  - păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi de 

alţi agenţi antiinfecţioşi: proprietatea active în funcţie de concentraţie, temperatură, durata 

acţiunii, spectrul antibiotic, proprietatea toxice, inclusiv sensitivitatea sau iritarea pielii şi 

mucoasei, substanţe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa, condiţii 

fizice care afectează în mod negativ potenta pe durata depozitării (temperatură, lumină, 

umiditate), efectul dăunător asupra materialelor;  

   - participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate 

la spălarea şi dezinfectarea mâinilor;  

   - participarea la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului şi materialelor 

pacienţilor;  

    - participarea la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în 

spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) şi monitorizarea.  

 Art. 98 - ATRIBUTIILE AISTENTEI DE FARMACIE: 

Atribuţiile asistenţilor medicali decurg din competentele certificate de actele de studii 

obţinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscute de lege. 

 În exercitarea profesiei asistentul medical are responsibilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat. 

 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 prescripţiei medicului. 

 4. Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescripţiei 

medicului.  

 5. Oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat. 

 6. Participă, alături de farmacist la pregătirea unor preparate galenice. 

 7. Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne 

degradarea lor. 

 8. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale. 

 9. Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate. 

 10. Participă la activitatea 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 
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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. 

 Art. 99 - INGRIJITOAREA DE CURĂŢENIE, din FARMACIE, are în principal 

următoarele sarcini: 

 - face curăţenie în încăperile farmaciei; 

 - spălă ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul; 

 - sesizează şeful farmaciei în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor; 

 - primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei; 

 - evacuează rezidurile şi le depozitează la locul menţionat. 

 

10. AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI 

10.1. ORGANIZARE 

Art. 100. - Ambulatoriul integrat al spitalului este organizat şi funcţionează în 

conformitate cu Ordinul MSP nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de 

specialitate al spitalului. 

 Ambulatoriul integrat în structura spitalului asigură asistenţa de specialitate a bolnavilor 

ambulatori: adulţi şi copii. 

Ambulatoriul integrat este condus de directorul medical. În structura Ambulatoriului 

integrat intră: cabinetele medicale . 

Consultaţiile bolnavilor în Ambulatoriul integrat, ca şi examenele de laborator şi 

radiologice se acordă de medicii specialişti, pe baza recomandărilor scrise ale medicilor de 

familie, care trebuie să cuprindă motivul trimiterii şi diagnosticul prezumtiv. Cazurile de urgenţă 

nu necesită bilet de trimitere. 

Asistenţa medicală de specialitate este gratuită numai pentru bolnavii din sistemele de 

asigurări sociale, pentru cei care contribuie la asigurări, pentru copii, elevi şi studenţi şi 

categoriile expres prevăzute de reglementările legale în vigoare, spre exemplu: veterani, persoane 

cu dizabilităţi, revoluţionari. 

10.2. ATRIBUŢII 

Art. 101. Ambulatoriul integrat are următoarele atribuţii: 

- stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere 

către o unitate spitalicească de la medicul de familie sau de la un medic specialist din 

ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, şi care nu au necesitat 

internare în regim continuă sau de spitalizare de zi.. 

- monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la 

controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de 

familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu aflat în relaţie contractuală cu casa de 

asigurări de sănătate , pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi. 

- 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. 

 Aceste servicii vor fi evidenţiate distinct de către ambulatoriul integrat al spitalului şi vor 

fi contractate şi raportate în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate. 

- raportarea serviciilor medicale efectuate în ambulator în vederea decontării de către 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureş. 
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- respectarea indicatorilor precum şi alte date solicitate, conform reglementărilor legale în 

vigoare. 

- să furnizeze tratamentul adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor 

prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. 

- să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile acordate. 

- 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. 

- acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu. 

- eliberarea certificatelor medicale în cazul incapacităţii temporare de muncă, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

- orice alte  atribuţii prevăzute de normele legale în vigoare. 

 

11. CABINETE DE CONSULTAŢII  MEDICALE 

 

11.1. ATRIBUŢIILE CABINETELOR MEDICALE 

 Art. 102. – CABINETE DE CONSULTAŢII MEDICALE de specialitate au, în 

principal, următoarele atribuţii: 

a) asigură asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, primul ajutor şi asistenţa de 

urgenţă; îndrumă bolnavii spre internare, cu asigurarea locului; 

b) execută măsuri de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative; 

c) efectuează examene speciale pentru angajare, controlul medical periodic, pentru 

vânători si conducători auto; 

d) organizează şi asigură recuperarea capacităţii de muncă pentru adulţi şi copii; 

e) organizează şi asigură tratamente medicale pentru adulţi şi copii; 

f) organizează depistarea activă, prevenirea şi combaterea tuberculozei, bolilor venerice, 

SIDA, tulburărilor şi bolilor psihice; 

g) dispensarizează bolnavii cronici şi persoanele sănătoase supuse riscului de 

îmbolnăvire; 

h) întocmesc documente medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispoziţiilor 

legale; 

i) informează permanent bolnavii privind problemele medico-sanitare în teritoriu şi 

asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaşterea şi păstrarea propriei 

sănătăţi; 

j) efectuează acţiunile de educaţie pentru sănătate; 

k) efectuează consultaţii; 

l) organizează consultaţiile pentru evitarea aglomeraţiei. 

(1)  CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE 

Art. 103.- Responsabilităţile acestui cabinet derivă din reglementările legale cu 

privire la derularea programului naţional de diabet, nutriţie şi boli metabolice. În cadrul acestui 

cabinet se desfăşoară consulturile de specialitate ale bolnavilor de diabet, fiind luaţi în evidenţă şi 

bolnavii noi. 

(2) CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ 

Art. 104. - Cabinetul planificare familială în asistenţa medicală de specialitate are 

drept scop realizarea reproducerii optime şi scăderea numărului de complicaţii provocate de 

sarcina cu risc crescut şi de avortul provocat. În acest sens are următoarele atribuţii: 

a) acordă asistenţă medicală de specialitate - diagnosticul clinic şi de laborator al sarcinii, 

diagnosticul şi tratamentul sterilităţii şi infertilităţii, activităţi profilactice, diagnostice şi 
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terapeutice care se referă la maladii cu transmitere sexuală, teste programe screening pentru 

cancerul ginito-mamar, boala inflamatori pelviană; 

b) supraveghează pacientele în funcţie de metoda contraceptivă utilizată; 

c) recomandă întreruperea cursului sarcinii în funcţie de opţiunea individuală sau de 

indicaţiile medicale sau medico-sociale; 

d) înregistrează datele individuale de sănătate ale pacienţilor şi cuplurilor pe fişe-tip, în 

vederea prelucrării datelor în sistemul computerizat; 

e) iniţiază şi participă la acţiuni de cercetare vizând sănătatea reproducerii şi probleme de 

planificare familială; 

f) participă la acţiuni de propagare a informaţiilor despre sănătatea reproducerii şi 

planificarea familială la nivelul asistenţei medicale primare; 

g) desfăşoară acţiuni de educaţie sanitară în rândul populaţiei pe probleme de sănătate a 

reproducerii şi planificare familială. 

 

11.2.ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN AMBULATOR ŞI CABINETE MEDICALE 

 

Art. 105. MEDICUL SPECIALIST are în principal următoarele sarcini: 

- examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de care 

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

fişa bolnavului; 

- îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate, la medicii de 

familie cu indicaţia conduitei terapeutice; 

- acordă primul ajutor medical şi organizează transportul precum şi asistenţa medicală pe 

timpul transportului la spital, pentru bolnavii cu afecţiuni medicochirurgicale de urgenţă; 

- efectuează intervenţii de mică chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvarea ambulatorie, 

conform indicaţiilor MSP; 

- recomandă internarea în secţiile cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în funcţie de 

gradul de urgenţă, întocmeşte biletul de trimitere; 

- 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; 

- dispensarizează unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform 

normelor în vigoare, colaborează cu medicii de familie  pentru dispensarizarea unor bolnavi din 

evidenţa acestora; 

- stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit 

reglementărilor în vigoare; 

- efectuează în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi control 

periodic persoanelor trimise în acest scop de medicii de familie; 

- completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimitere la comisia medicală, 

pentru expertiza capacitaţii de muncă;      

- întocmeşte fişele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care 

necesită astfel de îngrijiri şi verifică pe cele întocmite de medicii de familie potrivit normelor în 

vigoare;       

- analizează periodic morbiditatea, mortalitatea şi alte aspecte medicale de specialitate, 

propunând măsuri corespunzătoare; 

- participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu; 

- efectuează gărzi în spital potrivit reglementarilor în vigoare; 

- participă la acţiunile de control medical complex a unor grupe de populaţie, organizate de 
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conducerea spitalului sau ambulatoriului de specialitate; 

- se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului din 

subordine; 

- urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare; 

- controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice. 

 

Art. 106 ASISTENTA  DIN AMBULATOR ŞI CABINETE MEDICALE are în 

principal următoarele sarcini: 

- asistă şi ajută pe medic la efectuarea consultaţiilor medicale; 

- răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, temperatura şi aerisirea 

încăperilor, existenţa rechizitelor şi a imprimatelor necesare activităţii; 

- semnalează medicului urgenţa examinării bolnavilor; 

- termometrizează bolnavii, recoltează la indicaţia medicului unele probe biologice pentru 

analize de laborator curente, care nu necesită tehnici speciale şi ajută la efectuarea diferitelor 

proceduri medicale; 

- comunică medicilor de familie diagnosticul şi tratamentul indicat bolnavilor consultaţi; 

- acordă primul ajutor în caz de urgenţă; 

- efectuează la indicaţia medicului, injecţii, vaccinări, pansamente, precum şi alte tratamente 

prescrise; 

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

solicitări care se referă la îngrijirea medicală a bolnavilor; 

- răspunde de aplicare măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie, potrivit normelor în vigoare; 

- primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarului aparaturii şi 

utilajelor cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului 

moale existent în dotare; 

- desfăşoară activitate permanentă de educaţie sanitară; 

- se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului său profesional; 

- ţine la zi centralizatorul statistic, fişele de dispensarizare şi întocmeşte dările de seamă şi 

situaţiile statistice privind activitatea cabinetului. 

 

12. STATISTICĂ MEDICALĂ ŞI INTERNĂRI 

12.1. ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 

  Art. 107. (1) Biroul de statistică medicală este condus de un şef birou şi este direct 

subordonat directorului medical; are următoarele atribuţii: 

a) sprijină procesul de generare sub formă electronică a setului minim de date la nivel de 

pacient şi de transmitere a acestuia către instituţiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare; 

b) organizează codificarea şi documentarea foii de observaţie clinică generală în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

c) asigură participarea personalului responsabil cu codificarea şi documentarea foii de 

observaţie clinică generală, colectarea, trimiterea şi gestionarea datelor la instruirea asigurată de 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş; 

d) organizează colectarea setului minim de date la nivel de pacient de la toţi pacienţii 

externaţi, plecând de la informaţiile existente în foaia de observaţie clinică generală introduse în 

sistemul informaţional al spitalului, prin utilizarea aplicaţiei de colectare a datelor „Clasificarea 

pacienţilor în funcţie de diagnostic naţional“ sau a altor aplicaţii dezvoltate în acest scop; 

e) transmite lunar datele colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de 

aplicaţia „Clasificarea pacienţilor în funcţie de diagnostic naţional“, însoţite de un fişier 

centralizator privind numărul total al cazurilor transmise pentru fiecare secţie, la Şcoala 
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Naţionala de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi la 

Direcţia Sănătate Publica a Judeţului Mureş; 

f) asigură corectitudinea datelor colectate şi transmise; 

g) păstrează confidenţialitatea datelor colectate şi transmise în conformitate cu legile în 

vigoare; 

h) asigură înregistrarea statistică în formularul „Fişa pentru spitalizare de zi“ în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

i) are obligativitatea răspunderii la chestionarele statistice incluse în sistemul electronic; 

j) gestionează colectarea datelor statistice din secţii şi ambulatoriul spitalului; 

k) întocmeşte centralizatoarele şi dările de seamă statistice, conform reglementărilor în 

vigoare; 

l) colectează datele, le prelucrează, întocmeşte rapoarte statistice şi le înaintează la 

termen; 

m) colectează indicatorii de eficienţă şi de calitate la termenele cerute; 

n) gestionează şi arhivează toate datele statistice medicale colectate pe spital; 

o) urmăreşte în dinamica corelarea diferiţilor indicatori de activitate, comparativ cu alte 

unităţi sau pe ţară, şi informează conducerea unităţii în caz de abateri. 

(2) Biroul Internări are ca atribuţii principale: 

a. înregistrează intrările şi ieşirile bolnavilor din spital. 

b. completează şi ţine la zi evidenţele corespunzătoare. 

c. asigură înregistrarea datelor de identitate a pacienţilor la internare în Foaia de 

Observaţie Clinică Generală. 

d. înregistrează Foaia de Observaţie în Registrul General 

e. efectuează „mişcarea zilnică a bolnavilor” în colaborare cu asistenţii şefi de secţie. 

f. ţine evidenţa bolnavilor internaţi pe fiecare secţie şi o transmite zilnic la Statistică 

Medicală. 

 

12.2. ATRIBŢIILE PERSONALULUI  

Art. 108 STATISTICIANUL MEDICAL are în principal următoarele sarcini: 

- ţine şi întocmeşte evidenţa statistică şi rapoartele statistice, 

- urmăreşte corecta întocmire şi păstrare a evidenţelor primare la nivelul fişierului. 

Art. 109 REGISTRATORUL MEDICAL are în principal următoarele sarcini: 

- ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de MS, 

- introduce date bolnavilor externaţi în DRG, 

- înregistrează datele în programul informatic al spitalului, în conformitate cu datele din Foia de 

Observaţie Clinică Generală şi răspunde de corectitudinea înregistrării acestora, 

- îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale, 

- răspunde de îndeplinirea promtă şi corectă a sarcinilor de muncă, 

- respectă normele igenico-sanitare şi de protecţie a muncii, 

- se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale, 

- anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sau programul informaţional nu sunt 

funcţionale, 

- nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor, 

- păstrează confidenţialitatea datelorcu privire la pacienţii, introduse în baza de date a spitalului, 

- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 

funcţionare, 

- participă la instruiri periodice ale întregului personal, 

- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 
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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 atacabil juridic. 

  

 Restul personalului încadrat în cadrul Ambalatorului şi Cabinetelor medicale vor 

respecta sarcinile şi atribuţiile generale stabilite pentru fiecare categorie profesională, în 

parte potrivit fişei postului şi prezentului Regulament. 

 

 

 

13. TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ 

Art. 110 ATRIBUŢIILE TEHNICIANULUI DE APARATURĂ MEDICALĂ 

- execută operatativ lucrările de întreţinere şi revizii tehnice planificate şi răspunde de 

funcţionarea normală a aparaturii, instalaţiilor şi utilajelor ce i-au fost repartizate; 

- răspunde de buna gospodărire şi utilizare a sculelor şi aparatelor cu care lucrează; 

- constată defecţiunile sau abaterile de la regimul de funcţionare a aparaturii medicale şi 

execută reglajele şi reparaţiile în termen de 24 de ore de la constatarea sau primirea sesizării. 

- verifică periodic sau după reparaţii, funcţionarea în parametrii normali ai aparaturii 

medicale; 

- împreuna cu comisia de casare constată uzura şi întocmeşte procese-verbale la recuperarea 

pieselor şi subansamblelor care se pot refolosi; 

- instruieşte personalul sanitar în ceea ce priveşte modul de utilizare al aparaturii medicale 

nou montate; 

- ţine evidenţa aparaturii medicale de care răspunde, precum şi reparaţiile efectuate la 

acestea, intr-un registru special; 

-  respectă prevederile ROI şi ROF.      

 

 B. STRUCTURA ACTIVITĂŢII AUXILIARE   

 
1. BLOC ALIMENTAR ŞI MAGAZIA DE ALIMENTE 
1.1 ORGANIZARE 

Art. 111. Activitatea de pregătire a alimentaţiei se desfăşoară în cadrul blocului alimentar, 

dimensionat, amenajat şi structurat în raport cu cerinţele specifice acestuia. 

Bloc alimentar cuprinde în mod obligatoriu: 

- bucătăria propriu zisă 

- spaţiu pentru tranşat carne 

- cameră pentru curăţat, spălat şi prelucrat zarzavaturile 

- cameră pentru păstrarea alimentelor pentru o zi 

- spaţiu pentru spălarea vaselor din bucătărie 

- spaţiu pentru depozitarea veselei din bucătărie 

- oficiu pentru distribuirea hranei de la bucătărie la secţii 

- vestiar pentru personalul blocului alimentar 

- grupul sanitar 

- cameră frigorifică 

- magazii de alimente. 

Spaţiile sunt 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 evitând încrucişările între fazele 
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salubre şi cele insalubre. 

Programul de distribuire a hranei este următorul 

 - dimineaţa – ora 08,00 – 09,00 

 - prânz – ora 12,00 – 13,00 

 - seara – ora 17,00 – 18,00 

1.2. ATRIBUŢII 

Art. 112 Serviciul Dietetică are următoarele atribuţii: 

- supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale 

- realizează periodic planuri de diete şi meniuri 

- controlează modul şi respectarea normelor de igienă privind transportul şi circuitele 

pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare 

- controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi. 

- calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor regimurilor 

alimentare 

- întocmeşte zilnic lista cu alimente şi cantităţile necesare 

- verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi 

- totalizează regimurile aduse din secţiile de spital pe grupe de regimuri şi alcătuieşte 

foaia de observaţie centralizată pe spital, folosind reţetele din cartea în care sunt înscrise 

alimentele şi cantităţile necesare pentru fiecare dietă. 

- răspunde pentru luarea şi păstrarea probelor de alimente 

- controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea 

alimentelor 

- Alte activităţi specifice 

1.3.ATRIBUŢIILE PERSONALULUI  

1.3.1. ATRIBUŢII CU CARACTER GENERAL 

Art. 113. Personalul de la blocul alimentar va avea carnet de sănătate cu examenul clinic, 

investigaţii de laborator conform controlului medical periodic anual şi legilor în vigoare. 

 Personalul are obligaţia să-şi însuşească instrucţiunile privitoare la igiena de la locul 

de muncă. 

 Personalul din blocul alimentar va respecta normele de protecţie a muncii: 

- Va purta obligatoriu echipament de protecţie corespunzător operaţiunilor pe care le 

execută, pe toată perioada serviciului. Halatul de protecţie va fi schimbat zilnic sau în 

decursul zilei ori de câte ori este nevoie. 

- Se interzice folosirea persoanelor care iau parte la procesul de prelucrare al alimentelor , 

pentru întreţinerea curăţeniei vestiarelor şi grupurilor sanitare.  

- 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 purta echipament de protecţie astfel încât acesta să nu prezinte pericol de 

aprindere. 

- Asistenta dieteticiană are obligaţia de a controla starea de sănătate a personalului din 

bucătărie la intrarea în serviciu ( leziuni cutanate, tulburări digestive, febră). 

- Este interzisă manipularea alimentelor de către orice personal din afara blocului 

alimentar. 

- Se interzice intrarea în sălile de prelucrare a alimentelor cu hainele proprii. 

- Se interzice prepararea mâncărurilor pentru ziua următoare. 

- Este interzisă păstrarea alimentelor preparate în vase descoperite, precum şi amestecarea 
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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 ore. 

 

   1.3.2.ATRIBUŢII CU CARACTER SPECIAL 

Art. 114 Atribuţiile asistentei medicale dieteticiană. 

- conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie, privind 

pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale. 

- controlează respectarea normelor igienico sanitare în bucătărie şi bloc alimentar, curăţenia 

şi dezinfecţia curentă a veselei. 

- 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. 

- verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituţia, modul de 

păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazine. 

- va anunţa conducerea unităţii dacă în magazine există produse expirate sau care nu 

corespund din punct de vedere organoleptic. 

- supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale. 

- supraveghează prelucrarea culinară corectă a alimentelor, potrivit indicaţiilor dietetice. 

- realizează periodic planuri de regimuri şi diete. 

- controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele 

pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare. 

- răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de igienă la recepţia, depozitarea, 

prelucrarea şi distribuirea alimentelor pe secţii şi la bolnavi. 

- calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare. 

- verifică stocurile de produse alimentare din magazine înainte de întocmirea meniurilor. 

- întocmeşte zilnic lista cu alimente şi cantităţile necesare. 

- verifică prin sondaj gramajul porţiilor atât în bucătărie cât şi pe secţie.  

- verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi. 

- centralizează zilnic regimurile dietetice prescrise de secţii şi întocmeşte lista cu cantităţile 

şi sortimentele de alimente necesare. 

- recoltează şi păstrează probele de alimente. 

- controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor. 

- informează conducerea unităţii despre deficienţele constatate privind prepararea, 

distribuirea şi conservarea alimentelor. 

- respectă fişa postului şi reglementările legale în vigoare. 

 

Art. 115 ATRIBUŢIILE BUCĂTARULUI 

- prepară dietele repartizate de asistenta dieteticiană 

- respectă normele de păstrare, preparare şi distribuţie a alimentelor. 

- respectă regulile de igienă sanitară. 

- distribuie hrana la secţiile stabilite, potrivit graficului de distribuţie. 

- urmăreşte ca personalul bucătăriei să efectueze curăţenia conform indicaţiilor asistentului de 

igienă. 

- răspunde de pregătirea legumelor şi rădăcinoaselor. 

- participă la prepararea hranei, executând indicaţiile asistentei dieteticiene, cu respectarea strictă a 

reţetelor şi a dietelor dispuse. 

- distribuie dimineaţa pâine şi micul dejun la secţii. 
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- participă la distribuirea mesei la prânz şi seara. 

- sesizează serviciul administrativ cu privire la deficienţele semnalate în funcţionarea utilajelor din 

dotarea bucătăriei. 

- urmăreşte spălarea veselei ce se utilizează în procesul de prelucrare culinară a alimentelor. 

- dirijează procesul de curăţire în bucătărie. 

- pune probele alimentare în borcane, potrivit indicaţiilor asistentei dieteticiene. 

- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă, antiepidemice şi antiseptice, a 

normelor de protecţia muncii, precum şi circuitele funcţionale stabilite. 

- respectă normele igienico – sanitare. 

Art. 116. ATRIBUŢIILE MUNCITORULUI NECALIFICAT DE LA BUCĂTĂRIE 

- participă la întreaga activitate de pregătire a alimentaţiei care se desfăşoară la blocul alimentar. 

- ajută la transportul alimentelor la bucătărie. 

- efectuează curăţatul şi spălatul legumelor şi zarzavaturilor care urmează să se folosească la 

pregătirea meniurilor. 

- execută spălatul vaselor din bucătărie, a veselei şi tacâmurilor folosind spălătoarele din blocul 

alimentar. 

- efectuează curăţenia zilnică a blocului alimentar, grup sanitar şi vestiar, asigurând o stare de 

curăţenie optimă în toate spaţiile. 

- asigură descărcarea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul şi depozitarea acestora în 

magazie. 

- asigură încărcarea hranei preparate pentru distribuţie. 

- execută orice altă sarcină, în limitele competenţei. 

 

B. 2 .SPĂLĂTORIA 
2.1. ATRIBUŢII PERSONAL  

Art. 117 ATRIBUŢIILE SPĂLĂTORESEI 

a) preia în camera de primire lenjeria murdară din secţiile spitalului, care este transportată 

în saci, pe baza bonului de spălătorie; 

 b) asigură ca lenjeria provenită din secţiile de copii să fie depozitată separat şi să fie 

spălată în maşini de spălat separate; 

c) verifică la preluarea lenjeriei dacă aceasta este inscripţionată de către secţii cu ştampila 

secţiei, iar dacă aceasta nu este inscripţionată nu va fi preluata până la remedierea deficienţei; 

d) asigură ca lenjeria provenită din secţiile septice să fie spălată în maşini de spălat 

separate; 

e) la activitatea de spălare, personalul respectă instrucţiunile de lucru privind procesul de 

spălare şi dezinfectare a lenjeriei; 

f) asigură ca lenjeria să fie călcată şi împachetată având în vedere ca inscripţionarea sa să 

fie vizibilă în partea exterioară, iar lenjeria ruptă sa fie redirecţionată către croitorie; 

g) asigură distribuirea către secţiile spitalului a lenjeriei, conform programului stabilit, 

ambalate în saci. 

 

 

 

 

3. ATELIERUL DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 
B.3.  
3.1. ATRIBUŢII 
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Art. 118. Atribuţiile Atelierului de întreţinere şi reparaţii 

- efectuează lucrări de reparaţii curente; 

- urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii conform graficului, verificând cantitativ şi 

calitativ lucrările executate de constructor; 

- asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor; 

- asigură întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport din dotarea unităţii; 

- stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune 

măsuri corespunzătoare; 

- stabileşte necesarul de materiale întreţinere, construcţii etc. 

3.2. ATRIBUŢII PERSONAL  

Art. 119. ŞEF  FORMAŢIE MUNCITORI are în principal următoarele sarcini: 

- conduce întreaga activitate a atelierului;  

- asigură buna gospodărire a patrimoniului atelierului şi apărarea bunurilor din administrare; 

- organizează şi răspunde de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a reparaţiilor, 

montajelor şi tuturor lucrărilor care asigură buna funcţionare a instalaţiilor şi aperturii etc.; 

- urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor de reparaţii curente; 

- urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor în subordine; 

- răspunde de întocmirea necesarelor de materiale tehnice, întreţinere, construcţii etc.; 

- ia măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de igienă, a normelor de protecţia muncii, de 

prevenirea incendiilor etc.; 

- raportează periodic asupra activităţii şi realizărilor obţinute, conform normelor în vigoare. 

- asigură buna organizare a formaţiei şi a desfăşurării lucrărilor acesteia, prin repartizarea locurilor 

de muncă, dotarea cu scule şi aparate de măsură şi control şi repartizarea de materiale şi piese de 

schimb necesare; 

- răspunde de executarea şi realizarea la timp şi în bune condiţii a planului de întreţinere, revizii 

tehnice, reparaţii, montaj, stabilit pentru formaţia de lucru pe care o conduce; 

- asigură îndrumarea tehnică a formaţiei de lucru; 

- răspunde de utilizarea judicioasă a materialelor şi a timpului de lucru;  

- răspunde de însuşirea şi respectarea de către întreaga formaţie de lucru, a procesului tehnologic, a 

procesului de muncă stabilit şi urmăreşte respectarea disciplinei în muncă; 

- participă efectiv la lucrările de montaj şi reparaţii repartizate formaţiei; 

- ia măsuri pentru respectarea normelor de igienă, a normelor de protecţia muncii, de prevenirea 

incendiilor etc.; 

- raportează lunar asupra activităţii formaţiei, făcând aprecieri nominale asupra lucrărilor executate 

şi a greutăţilor întâmpinate. 

- Respecta prevederile ROI şi ROF. 

Art. 120. –ATRIBUŢIILE  MUNCITORULUI 

- execută toate lucrările încredinţate de conducătorul de formaţie sau şeful de atelier potrivit 

pregătirii şi contractului de muncă. 

- respectă programul de lucru,  

- execută lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale şi accidentale. 

- execută întreţinerea din proprie iniţiativă, zilnică şi periodică a instalaţiilor. 

- execută instalaţii noi, după normele în vigoare. 

- verifică în permanenţă starea tehnică a instalaţiilor existente propunând remedierile şi 

reparaţiile necesare. 

- asigură buna gospodărire a pieselor şi materialelor primite pentru intervenţii, răspunde de 

utilizarea judicioasă a timpului de lucru. 

- ia măsuri pentru recondiţionarea şi repararea pieselor schimbate în scopul refolosirii lor. 
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- ia măsuri şi intervine pentru buna funcţionare a instalaţiilor, reducând la minim pierderile şi 

riscurile accidentelor. 

- pentru buna funcţionare a instalaţiilor are libera iniţiativă în luarea unor decizii 

corespunzătoare. 

- după terminarea operaţiunii lucrarea se predă cantitativ şi calitativ beneficiarului (asistenta şefa) 

 informând  şi pe şeful ierarhic despre executarea sarcinii primite. 

- în cazul în care este solicitat  direct de conducerea secţiilor (şef secţie, asistenta şefă ), sau de 

către alte servicii, anunţă şeful ierarhic despre această solicitare. 

- execută în mod conştiincios serviciul de la domiciliu conform planificării făcute lunar. 

- nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului ierarhic. 

- este interzis consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru. 

- la începerea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor 

primite. 

- îndeplineşte orice altă sarcină de serviciu trasată de către şeful ierarhic superior. 

- respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I. specifice unităţilor sanitare. 

- Respectă prevederile ROI şi ROF.  

 

 

 

CAPITOLUL V 

APARATUL FUNCŢIONAL AL SPITALULUI 
    

Art. 121. - (1) Aparatul funcţional al spitalului este constituit pentru îndeplinirea 

atribuţiilor ce revin unităţii cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativă.    

(2) în cadrul aparatului funcţional funcţionează servicii, birouri şi compartimente. 

   Activitatea economico-financiară şi administrativă se asigură prin următoarele structuri: 

I. Birou resurse umane, normare, organizare, salarizare.: 

II. Birou financiar-contabil : 

III. Serviciul administrativ aprovizionare-transport achiziţii publice tehnic şi informatică 

având în subordine: 

   1. Compartiment Aprovizionare transport 

   2. Achiziţii publice 

   3. Birou Administrativ – Secretariat, Arhivă, Pază 

- Centrala telefonică 

- Bloc Alimentar 

- Croitorie,Spălătorie, Lenjerie 

- Curăţenie, Deşeuri 

   4. Compartiment tehnic – Muncitorii de întreţinere 

   5. Compartiment Informatic 

IV. Compartiment Securitatea Muncii, PSI, Protecţie Civilă, Situaţii de Urgenţă 

V. Compartimentul Juridic 

VI. Asistenţă Religioasă 

VII. Managementul Calităţii Serviciilor Medicale.  

    

  I. Biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare 

Art. 122. Organizare şi atribuţii – Biroul Resurse Umane 

 Este condus de un sef birou, subordonat managerului unităţii. 

 1. în ceea ce priveşte datele de personal are, în principal, următoarele atribuţii: 

 a) asigură încadrarea personalului de execuţie, de toate categoriile, potrivit statului de 
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funcţii şi cu respectarea nomenclatoarelor de funcţii şi salarizare, a condiţiilor de studii şi stagiu; 

b) întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul de execuţie nou-încadrat; 

c) întocmeşte şi ţine la zi dosarele profesionale ale angajaţilor; 

d) întocmeşte dosarele cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării; 

e) întocmeşte formele privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale 

salariaţilor (promovare, schimbare funcţie, desfacerea contractului individual de muncă); 

f) întocmeşte statul de funcţii, conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de 

personal; 

g) întocmeşte după criterii obiective fişele de evaluare a posturilor; 

h) încadrează medicii rezidenţi pe baza de repartiţie; 

i) evaluează permanent performanţele profesionale individuale ale fiecărui angajat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

j) întocmeşte şi aduce la cunoştinţă fişa postului pentru personalul din subordine şi verifică 

existenţa fişelor postului pentru fiecare angajat în parte; 

 k) eliberează adeverinţele salariaţilor în funcţie de necesităţi; 

 l) furnizează datele privind numărul de personal pe structura în vederea elaborării bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

m) participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date de 

specialitate; 

n) întocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind 

personalul încadrat conform cerinţelor; 

o) aplică prevederile legale privind protecţia maternităţii la locurile de muncă; 

p) elaborează, conform reglementărilor legale în vigoare, documentaţia necesară pentru 

deblocarea cât mai rapida a posturilor vacante, respectiv documentaţia privind suplimentările de 

posturi într-un număr suficient pentru a asigura normarea necesară desfăşurării unui act medical 

de calitate; 

 q) stabileşte necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de 

achiziţii al spitalului; 

r) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului. 

   2.În ceea ce priveşte salarizarea are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) efectuează controlul prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât şi în afara 

acestui timp (gărzi, muncă suplimentara etc.); 

b) asigură acordarea drepturilor de salarizare: salariu de baza, spor pentru condiţii 

periculoase sau vătămătoare, gărzi, spor de tură, spor de noapte etc. 

c) urmăreşte şi îndrumă împreună cu compartimentul juridic din unitate aplicarea 

legislaţiei în vigoare privind încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor 

celorlalte drepturi salariale; 

d) întocmeşte fişele fiscale şi se ocupă de depunerea lor la administraţia financiară în 

termenul prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  e) întocmeşte declaraţia privind contribuţiile la Bugetul asigurărilor sociale de stat; 

 f) completează certificatele de concediu medical potrivit prevederilor legale; 

g) totalizează numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de 

muncă avut în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru 

angajaţii unităţii; 

h) întocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul de 

salarii (S1 – lunar, S3 – trimestrial, MINVIS – anual, SAN – anual); 

i întocmeşte fişele de evidenţă ale salariaţilor; 

doc:1030057102/1
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j. verifică corectitudinea întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat; 

      k) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenta 

serviciului. 

 

   

 3. În ceea ce priveşte  organizarea are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) recrutează, selectează şi evaluează personalul 

b) stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; 

    c) elaborează programele de pregătire şi perfecţionare şi urmăreşte aplicarea lor; 

    d) elaborează planul de promovare; 

   e) organizează concursurile de promovare; 

f) elaborează pe baza datelor furnizate de secţii, servicii, birouri, plan de invăţământ anual 

şi de perspectivă (reciclări, perfecţionări); 

  g) stabileşte criteriile şi metodele de evaluare a performanţelor profesionale; 

  h) evalueaza performanţele profesionale ale angajaţilor. 

 

Art. 123 ATRIBUŢII – ŞEF BIROU RUNOS 

ŞEFUL BIROULUI RUNOS,  are în principal următoarele sarcini: 

- întocmeşte lucrările pentru stabilirea necesarului de cheltuieli de personal; 

- coordonează lucrările privind proiectul planului de muncă şi salarii; 

- coordonează întocmirea statului de funcţiuni; 

- coordonează lucrările de încadrarea personalului de execuţie din unitate; 

- efectuează controlul pregătirii muncii în cadrul programului normal de lucru sau în afara lui; 

-  răspunde de acordarea drepturilor de salarizare de toate categoriile; 

- răspunde de realizarea planului de munca si salarii potrivit prevederilor legale; 

- răspunde de întocmirea corecta si la timp a dărilor de seama statistice; 

- răspunde de justa întocmire a statelor de plata, a drepturilor de personal; 

- controlează evidenta drepturilor plătite salariaţilor; 

- răspunde de transmiterea datelor în REVISAL 

 

 II. BIROUL FINANCIAR CONTABIL 

Art. 124 . ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII 

Conducerea Biroului este asigurată de şeful de birou, în lipsa acestuia conducerea fiind 

asigurata de directorul financiar contabil. Directorul financiar-contabil răspunde de activitatea 

biroului şi îl reprezintă în raporturile cu conducerea spitalului şi cu celelalte compartimente şi 

servicii din structura organizatoric[ a acestuia. Biroul financiar-contabil are, în principal, 

următoarele atribuţii: 

a) conduce evidenţa contabilă conform prevederilor legale, asigură înregistrarea corectă şi 

la zi, pe baza de documente justificative, a operaţiunilor economico-financiare; 

b) întocmeşte periodic rapoarte privind utilizarea bunurilor materiale şi face propuneri de 

luare a măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile 

disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror altor 

imobilizări de fonduri; 

c) analizează periodic execuţia bugetar[ şi conţinutul conturilor, făcând propuneri 

corespunzătoare; 

d) răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de 

seamă contabile; 

 e) exercită controlul preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale; 



 71 

  f) răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la 

baza înregistrărilor în contabilitate; 

g) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi face propuneri de luare 

de măsuri/ia măsurile dispuse de regularizare a diferenţelor constatate; 

h) asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

i) exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 

j) organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru salariaţii 

serviciului; 

k) întocmeşte studiul privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune 

măsuri corespunzătoare; 

l) întocmeşte lucrările privind proiectele planurilor bugetului de venituri şi cheltuieli; 

m) ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea 

pagubelor; 

n) răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea 

garanţiilor şi reţinerea ratelor; 

o) asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de 

plăţi în numerar; 

p) conduce evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice 

moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar 

curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat; 

q) organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz 

al plătii; 

r) organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, 

conţinutului şi legalităţii operaţiunii; 

s) întocmeşte propunerile pentru plăţi în numerar; 

t) răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit 

plătite; 

u)  întocmeşte studiile privind costurile comparative pe diverşi indicatori. 

 

Alte  atribuţii: 

 

a) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor 

contabile potrivit prevederilor legale; 

 b) asigură întocmirea circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor contabile; 

c) urmăresc contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş în 

vederea decontării serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice); 

d) întocmesc lunar facturile pentru decontarea serviciilor medicale (spitaliceşti, 

ambulatoriu, paraclinice); 

e) întocmesc facturile de regularizare pentru serviciile medicale prestate pentru asiguraţi 

şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş; 

f) întocmesc necesarul de fonduri pentru programele naţionale de sănătate finanţate de 

Ministerul Sănătăţii; 

g) întocmesc lunar deconturile pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş 

privind programele de sănătate, finanţate din fondurile de asigurări sociale, inclusiv pentru 

facturarea lor către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş; 

h) transmit lunar facturile de la furnizori în copie câtre Casa de Asigurări de Sănătate a 

Judeţului Mureş pentru decontarea programelor de sănătate; 
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j) întocmesc situaţiile financiare trimestriale/anuale împreună cu anexele lor la timp şi în 

conformitate cu dispoziţiile legale; 

k) urmăresc efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenta 

serviciului; 

l) organizează şi efectuează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale; 

 m) verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile 

cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor; 

n) întocmesc necesarul de fonduri pentru acţiunile de sănătate finanţate de Ministerul 

Sănătăţii; 

o) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conţinutului şi 

legalităţii operaţiunilor; 

p) verifică toate operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;  

r) verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de 

plăţi în numerar; 

s) conduc evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice 

moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar 

curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat; 

t) participă la întocmirea studiului privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate 

şi propune măsuri corespunzătoare; 

u) întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului cu anexele corespunzătoare, 

listele de investiţii în conformitate cu prevederile legale şi îl supun aprobării conducerii şi 

consiliului de administraţie al spitalului; 

v) întocmesc şi înregistrează facturile pentru serviciile medicale efectuate de spital pentru 

alte unităţi sanitare, precum şi către alţi clienţi în conformitate cu contractele încheiate de spital 

pentru diverse servicii şi urmăresc inclusiv încasarea lor. 

w. calculează costurile efective privind spitalizarea bolnavilor pentru instanţele 

judecătoreşti, 

x. colectează, verifică şi transmite rapoarte financiare justificative privind accidentele de 

muncă solicitate de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş, 

y. elaborează şi transmite deconturile privind serviciile medicale decontate de Casa de 

Asigurări de Sănătate a Judeţului Mureş privind accidentele de muncă. 

 

Art. 125. ATRIBUŢII PERSONAL BIROU FINANCIAR CONTABIL 

ŞEFUL BIROULUI DE CONTABILITATE - FINANCIAR, are în principal 

următoarele sarcini: 

- organizează contabilitatea conform prevederilor legale; răspunde de efectuarea corectă şi 

la timp a înregistrărilor contabile; 

- confruntă evidenţele analitice şi cele sintetice; 

- organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, 

împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, 

fără mişcare, sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri; 

- analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri 

corespunzătoare; 

- răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă 

contabile; 

- exercită controlul preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale; 

- răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 
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- organizează evidentele tehnico-operative şi gestionare şi asigură ţinerea lor corectă şi la zi; 

- organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de regularizare a 

diferenţelor constatate ; 

- asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 

- exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 

- organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru cadrele din birou; 

- întocmeşte studiul privind imbunatăţirea activităţii economice din unitate şi propune 

măsuri corespunzătoare; 

- întocmeşte lucrările privind proiectele planurilor de venituri şi cheltuieli bugetare şi 

extrabugetare, precum şi bugetul de asigurări sociale; 

- ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea 

pagubelor; 

- răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea 

garanţiilor şi reţinerea ratelor; 

- asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din 

încasări şi plăţi în numerar; 

- răspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzător comenzilor şi contractelor emise, 

în limita creditelor aprobate; 

- organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz a 

plăţii; 

- organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, 

conţinutului şi legalităţii operaţiunii; 

- întocmeşte propunerile de plan casă pentru plăţi în numerar; 

- răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit 

plătite; 

- răspunde de întocmirea formelor de plată şi decontare a ajutoarelor de boală şi a fondului 

de asigurări sociale. 
 

   III. Serviciul aprovizionare-transport achiziţii publice 

Art. 126 – ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII  

A. Compartimentul Aprovizionare –Transport 

 Compartimentul aprovizionare transport  are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) stabileşte necesarul de produse pentru funcţionarea normală a spitalului, asigurând 

realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii; 

b) verifică şi urmăreşte eficienţa aprovizionării unităţilor cu medicamente, materiale 

sanitare, consumabile etc. în vederea asigurării funcţionării acestora; 

c) recepţionează calitativ şi cantitativ materialele primite de la furnizori şi asigură 

depozitarea acestora în condiţii conform normelor în vigoare; 

d) întocmeşte situaţiile specifice activităţii de aprovizionare; 

e) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa 

serviciului; 

f) efectuează raportări săptămânale privind problemele de aprovizionare ale spitalului; 

g) asigură amenajările şi condiţiile igienico-sanitare conform normativelor depozitelor si 

magaziilor, având o preocupare speciali pentru pregătirea obiectelor de conservare (butoaie, 

bidoane, saci, containere etc.); 

h) organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora 

la organele de politie, efectuarea rodajului şi răspunde de: controlul zilnic, reviziile tehnice, 

reparaţiile curente şi capitale ale autovehiculelor; 

i) asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor şi punerea la dispoziţia 
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spitalului, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare şi a conducătorilor auto pentru 

asigurarea funcţionalităţii instituţiei; 

  j) asigură starea tehnică corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a 

instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele; 

k) întocmeşte formele de casare a autovehiculelor conform reglementarilor în vigoare; 

 l) asigură controlul calitativ şi recepţia reparaţiilor şi produselor tehnologice de întreţinere 

efectuate; 

m) îndrumă şi controlează întreaga activitate în sectorul de transporturi din cadrul spitalului; 

 

n) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intra în competenţa 

serviciului. 

 

B.  COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE  

Are următoarele atribuţii principale: 

a) cunoaşte şi respectă legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice; 

b) întocmeşte conform prevederilor legale documentaţia de atribuire aferentă fiecărei 

proceduri de achiziţie; 

c) propune listele cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor; 

d) fundamentează şi elaborează planul anual şi trimestrial al achiziţiilor publice pe baza 

consumurilor din anii precedenţi furnizate de Biroul aprovizionare-transport, a necesarului 

întocmit de secţiile/compartimentele/laboratoarele spitalului şi a preţurilor maximale 

recomandate de Ministerul Sănătăţii, cu încadrare în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

e) redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării 

acestora în Sistemul electronic de achiziţii publice; 

f) asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii de achiziţii directe şi 

ţine evidenţa acestora; 

g) răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publica, a 

utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează 

tratamentul egal şi nediscriminarea agenţilor economici care participă la licitaţiile derulate de 

spital; 

h) reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie, întocmeşte 

listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar; 

i) analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi 

servicii emise de structurile spitalului şi stabileşte procedura de achiziţii; 

j) înştiinţează Unitatea pentru Coordonare şi Verificarea Achiziţiilor Publice sau alte 

instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri 

europene asupra procedurii care urmează a fi derulată; 

k) iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice; 

l) elaborează raportul procedurii de atribuire; 

m) transmite spre publicare în Sistemul electronic de achiziţii Publice anunţurile de 

atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele 

procedurii de achiziţie; 

n) întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică; 

o) întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 

p) întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa bunurilor 

şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă; 

q) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de 
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activitate; 

r) exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea spitalului 

în cadrul legal, sau care decurg din actele normative în vigoare. 

 

C. BIROUL ADMINISTRATIV  

 

   Este condus de un şef de birou, fiind subordonat şefului de serviciu, şi are, în principal, 

următoarele atribuţii: 

a) organizează şi răspunde de arhiva spitalului; 

b) întocmeşte propunerile pentru planul de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele, 

instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii de administraţie a unităţii şi 

urmăreşte îndeplinirea acestor planuri raportând şefului de serviciu periodic sau ori de câte ori 

este nevoie despre desfăşurarea acestora; 

  c) participă la întocmirea proiectelor de reparaţii curente şi capitale; 

  d) întocmeşte împreună cu Compartimentul tehnic planul de întreţinere şi reparaţii 

curente sau construcţii ale clădirilor, pe care îl supune spre aprobare managerului unităţii şi 

comitetului director; 

  e) asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi 

avertizare pe căile de acces din incinta spitalului; 

  f) organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei în toate sectoarele 

unităţii şi ia măsuri corespunzătoare; 

g) analizează, face propuneri şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de 

consum; 

h) urmăreşte utilizarea raţionala şi eficientă a materialelor de curăţenie; 

i) asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări din 

cadrul biroului, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, 

răspunzând direct de consecinţele absenţei lor; 

j) asigură întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi deszăpezirea acestora. 

 

C.1.Secretariatul unităţii răspunde şi de activitatea de informare şi relaţii publice şi în 

acest sens are următoarele atribuţii: 

a. primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice; 

b. primeşte şi înregistrează petiţiile adresate spitalului în acest domeniu ; 

c. prezintă managerului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate; 

d. transmite către compartimentele, birourile de specialitate solicitările de informaţii şi 

petiţiile, spre soluţionare; 

e. urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa 

managerului orice problemă ivită în derularea normală a activităţii; 

f. comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi; 

g. redactează şi pune la dispoziţie publicului înscrisurile citările de informaţii publice şi 

reclamaţiile administrative; 

j. face menţiuni în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi 

răspunsurilor privind accesul la  informaţiile publice; 

k. păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora; 

l. îndeplineşte şi alte dispoziţii ale managerului. 

Are obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja informaţiile confidenţiale de care ia 

cunoştinţă 
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C.2.Formaţia de agenţi de securitate are următoarele atribuţii: 

a. respectă planul de pază, 

b. verifică dacă accesul în spital al salariaţilor spitalului, al bolnavilor şi al vizitatorilor, al 

salariaţilor unor firme prestatoare de servicii în spital, al reprezentanţilor mass- media, echipelor 

de control, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi, se face conform 

prevederilor legale şi /sau procedurilor, 

c. verifică şi interzice accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, 

muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol 

viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul 

unităţii. Fac excepţie persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenţie, de 

protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigură paza persoanelor 

internate private de libertate. 

d. verifică accesul autovehiculelor, urmărindu-se asigurarea evidenţei intrărilor şi ieşirilor 

în Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile 

legale. 

e. verifică accesul la morga spitalului. 

C. 3.   Centrala telefonică are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) deserveşte tot personalul spitalului privind comunicarea telefonică; 

b) comunică lunar convorbirile efectuate şi prezintă datele respective la Biroul RUNOS.. 

C.4. Blocul alimentar este În subordinea biroului administrativ, este asistat de un 

asistent dietetician.  

C.5. a Croitoria are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) asigură croirea şi confecţionarea echipamentului sanitar - halate, bluze, fuşte, 

pantaloni, bonete etc. - pentru sălile de operaţie, lenjeria de pat pentru saloane şi săli de 

operaţie, accesorii pentru blocuri operatorii - măşti, tampoane, câmpuri de operaţii, huse 

pentru aparate medicale; 

b) asigură repararea lenjeriei şi a confecţiilor care sunt deteriorate pentru secţiile 

spitalului; 

c) asigură respectarea comenzilor din partea secţiilor în termenele stabilite; 

d) asigură depozitarea în bune condiţii a materialelor de croitorie-tifon, pânză, elastic, 

şnur; 

e) asigură distribuirea către secţiile spitalului şi către sălile de operaţie a confecţiilor, 

conform programului stabilit; 

f) asigură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a maşinilor de cusut în condiţiile 

prescrise de producător. 

  C.5.b Spălătoria : Atribuţiile spălătoriei sunt reglementate la art. 115 din prezentul 

Regulament. 

 

D. COMPARTIMENT TEHNIC  

 

  Are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) urmăreşte asigurarea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru investiţii şi reparaţii 

capitale şi întocmirea acestora; 

  b) efectuează lucrări de reparaţii curente; 

c) impune şi urmăreşte graficul de lucrări ; 

  d) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii conform graficului, verificând 

cantitativ şi calitativ lucrările executate de constructor, semnează situaţiile de lucrări şi le preda 

Biroului financiar-contabil; 
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e) controlează activitatea desfăşurată de grupul de muncitori din subordine, verifică şi 

aprobă planurile lor de muncă, controlează şi coordonează activitatea tehnică desfăşurata de 

aceştia, analizează rezultatele şi ia măsuri pentru bunul mers al lucrărilor acordând o atenţie 

deosebită respectării documentaţiei aprobate; 

f) răspunde de convocarea comisiei de recepţie în conformitate cu normativele în 

vigoare, pentru lucrările de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, construcţii-

instalaţii; 

g) analizează şi face propuneri conducerii spitalului cu privire la măsurile ce trebuie luate 

pentru buna exploatare a mijloacelor de bază existente, întocmind în colaborare cu 

celelalte compartimente ale spitalului justificările tehnico-economice necesare; 

h) este responsabil cu cărţile tehnice ale construcţiilor din dotare; 

i) asigură toate condiţiile necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii nominalizate, 

investiţii nenominalizate de construcţii-montaj, reparaţii capitale, reparaţii curente, precum şi a 

altor lucrări de aceeaşi natură; 

j) asigură întocmirea justificărilor tehnico-economice pentru lucrări de investiţii, reparaţii 

capitale, reparaţii curente, precum şi obţinerea avizelor locale prealabile pentru executarea 

acestor lucrări; 

k) asigură şi urmăreşte avizarea internă a documentaţiei întocmite; 

l) asigură întocmirea documentaţiilor tehnice (expertizări, evaluări, studii de fezabilitate, 

proiecte tehnice) pentru lucrări de investiţii şi reparaţii capitale prevăzute în planul instituţiei; 

m) întocmeşte caiete de sarcini pentru lucrările cu terţi (reparaţii curente, construcţii-

montaj); 

n) urmăreşte şi răspunde de executarea în bune condiţii a lucrărilor de construcţii-montaj 

prevăzute în plan; 

o) verifică situaţiile de lucrări întocmite de executant şi semnează confruntând cantităţile 

înscrise şi calitatea cu cele rezultate din măsurători pe teren şi prezintă compartimentului 

financiar-contabil un exemplar din situaţia de plată acceptată pentru a se efectua decontarea lor; 

p) urmăreşte împreună cu compartimentul financiar-contabil decontarea la timp şi 

integrală a lucrărilor de construcţii-montaj executate, precum şi a utilajelor şi diverselor dotări 

necesare acestor lucrări; 

q) face propuneri conducerii spitalului pentru măsurile ce trebuie luate în vederea 

realizării la timp a lucrărilor de construcţii-montaj; 

r) asigură întocmirea şi ţinerea la zi pentru lucrările noi a cărţii tehnice a construcţiei 

(proiectare, execuţie, recepţie, exploatare, jurnalul evenimentelor); 

s) urmăreşte ca materialele şi resursele financiare alocate pentru lucrările de construcţii-

montaj executate cu terţi să fie cat mai judicios folosite, în scopul reducerii preţului de cost al 

lucrării şi al urmăririi eficientizării investiţiei; 

t) întocmeşte şi ţine la zi evidenţa suprafeţelor şi cubajelor pentru toate construcţiile 

deţinute, asigurând pentru fiecare obiectiv un dosar tehnic cuprinzând planurile la scara 1:200 ale 

construcţiilor şi instalaţiilor existente, cu caracteristicile tehnice sanitare; 

u) efectuează operaţiile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor din cadrul 

spitalului în conformitate cu metodologia stabilită; 

v) asigură asistenţa tehnică la recepţionarea instalaţiilor şi utilajelor din unităţile sanitare; 

w) efectuează montarea instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor medicale din spitale, în 

conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite; 

x) repară şi verifică conform instrucţiunilor metrologice aparatele şi instrumentele de 

măsură şi control din dotarea spitalelor, aplicând marca de stat; 

y) îndrumă şi controlează activitatea tehnică a atelierelor de întreţinere (formaţiilor de 
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lucru) în domeniul construcţii, instalaţii, utilaje; 

z) avizează din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalaţiilor 

şi utilajelor din dotarea spitalelor, în conformitate cu legile în vigoare; 

a) efectuează lucrări de reparaţii curente; 

bb) coordonează echipa de colectare a deşeurilor, verifică modul de colectare şi 

depozitare temporara a deşeurilor periculoase; 

cc) conduce şi urmăreşte întreaga activitate de investigaţie privind colectarea şi evidenţa 

deşeurilor, desfăşurata în spital; 

dd) ţine la zi evidenţa corespondenţelor cu problemele de mediu şi gospodărirea apelor; 

ee) face raportări săptămânale la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă privind cantităţile 

de deşeuri transportate pentru incinerare; 

ff) urmăreşte ca analizele de apă evacuată în reţeaua de canalizare a oraşului să se facă 

trimestrial; 

gg) întocmeşte documentaţia privind obţinerea autorizaţiilor de mediu; 

hh) îndrumă şi urmăreşte ridicarea calificării permanente a personalului din subordine; 

ii) asigură introducerea în Planul anual de achiziţii a tuturor necesităţilor de service şi 

autorizare pentru toată aparatura existentă în patrimoniul spitalului; stabileşte necesarul 

de materiale de întreţinere, asigurând realizarea la timp a părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii; 

jj) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi 

propune măsuri corespunzătoare; 

kk) realizează analiza dotării unităţilor, a stării clădirilor şi elaborarea proiectului de plan 

de investiţii şi de reparaţii capitale şi curente. 

 

D.1. FORMAŢIA DE MUNCITORI 

 

   1. Formaţia de muncitori răspunde de exploatare corecta şi de reparaţiile instalaţiilor termice şi 

sub presiune din cadrul centralelor termice, staţiilor de oxigen, grupurilor electrogene, şi are, în 

principal, următoarele atribuţii: 

a) execută lucrări de întreţinere a instalaţiilor de uz curent; 

b) asigură întreţinerea şi funcţionarea optimă a staţiei de oxigen; 

c) urmăreşte efectuarea de reparaţii  conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ 

lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi; 

d) asigură buna întreţinere a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor; 

e) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu 

metodologia şi competentele stabilite; 

f) efectuează reparaţii periodic la instalaţiile termice, pentru desfăşurarea activităţii în 

condiţii optime; 

g) asigură prin personalul desemnat în acest scop întreţinerea utilajelor din cadrul 

spălătoriei şi remedierea tuturor defecţiunilor apărute; 

h. efectuează întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces conform planului stabilit, 

în funcţie de anotimp,  în fiecare dimineaţă de către şeful biroului administrativ. 

Programul zilnic al muncitorilor care au ca atribuţii întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor 

de acces este de 8 ore pe zi în intervalul 07:00 – 15:00. 
 

E. COMPARTIMENTUL INFORMATIC 

Are următoarele atribuţii principale: 

a) răspunde de funcţionarea echipamentelor informatice care aparţin spitalului; 

b) asigură utilizarea în bune condiţii a echipamentelor informatice; 
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c) verifică lucrările de întreţinere periodică a echipamentelor informatice; 

d) asigură montajul cablajelor care asigură buna funcţionare a echipamentelor în 

colaborare cu formaţia de muncitori; 

e) gestionează biblioteca de software şi documentaţii IT din dotarea spitalului; 

f) centralizează necesarul de tehnică de calcul de la nivelul spitalului şi face propuneri 

pentru achiziţionarea acestuia; 

g) participă la recepţionarea echipamentelor de calcul nou-intrate în inventarul spitalului, 

urmărind ca acestea să se încadreze în parametrii tehnici şi întocmeşte procesele-verbale de 

predare-primire; 

h) întocmeşte şi are în evidenţă toate echipamentele IT; 

i) propune necesarul consumabilelor indispensabile echipamentelor IT, în colaborare cu 

secţiile, compartimentele, laboratoarele unităţii sanitare; 

 

Art. 127 

IV. COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECŢIE CIVILĂ, 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

         Este în subordinea directă a managerului. în ceea ce priveşte activitatea de securitate şi 

sănătate în muncă are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou-angajat în unitate 

conform legislaţiei în vigoare; 

b) efectuează măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol; 

c) dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când 

constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

d) controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi 

îmbolnăvirilor profesionale; 

e) verifică ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate 

admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate 

sau laboratoarele proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a 

acestora când este cazul; 

f) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi sănătate în 

muncă; 

g) elaborează lista pentru dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi 

de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor 

tehnice înainte de punerea lor în funcţiune; 

h) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora; 

i) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de 

muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională în vederea 

eliminării sau diminuării riscurilor, după caz, prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor 

profesionale; 

j) urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa 

compartimentului; 

k) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul 

vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 

l) colaborează cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de 

prevenire şi protecţie, precum şi în completarea fiţei de expunere la risc; 

m) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care 

este necesară autorizarea exercitării lor; 
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n) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, ţine 

evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită 

testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 

 

o) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de 

măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru 

controlul noxelor în mediul de muncă. 

   în ceea ce priveşte activitatea de protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are, în 

principal, următoarele atribuţii: 

a) participă la organizarea şi coordonarea asistenţei medicale în caz de calamitaţi, 

catastrofe şi alte situaţii deosebite; 

b) răspunde de evidenţa şi documentaţia privind stocul de produse medicale din rezerva 

pentru situaţii speciale; 

c) participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreuna cu inspectoratul 

pentru situaţii de urgenţă şi alte structuri ale Ministerului Sănătăţii; 

d) elaborează şi supune spre aprobare Planul de intervenţie în caz de dezastre-calamităţi 

sau alte situaţii deosebite; 

e) participă la instruirile periodice sau planificate pe linie de protecţie civilă, organizate 

de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă HOREA al Judeţului Mureş, Serviciul 

voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordinea municipiului Reghin, instituţia 

prefectului şi Ministerul Sănătăţii; 

f) participă la aplicaţiile tehnico-tactice organizate de către forurile ierarhice superioare, 

în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de 

urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor 

de patrimoniu; 

g) elaborează situaţiile şi informaţiile cerute de către Oficiul pentru mobilizarea 

economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare; 

h) participă la activităţile de pregătire în vederea aplicării sarcinilor din Planul de 

mobilizare a economiei naţionale organizate de către instituţia prefectului sau oficiul central de 

stat pentru probleme speciale; 

i) răspunde şi actualizează periodic evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă, în 

conformitate cu prevederile legale pentru buna desfăşurare a activităţii actului medical şi de 

pregătire a personalului cu funcţii de conducere; 

j) asigură aducerea corespondenţei şi distribuirea ei prin Poşta militară-serviciul Român 

de Investigaţii; 

k) execută alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii. 

 

 

 

   În ceea ce priveşte activitatea de PSI are următoarele atribuţii principale: 

 

a) stabileşte reguli unitare de acces în incinta spitalului si în anumite spatii cu grad ridicat 

de securitate, privind prevenirea si limitarea furturilor de orice natura, a distrugerilor, 

incendiilor si a altor acţiuni producătoare de pagube materiale, precum si protejarea 

persoanelor internate, a persoanelor care se află în incinta spitalului şi a personalului 

angajat al spitalului; 

b) are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă şi să ia măsuri, după 

posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului; 
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c) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi corelarea 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor; 

d) solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi 

asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; 

e) permite, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire 

împotriva incendiilor, prezintă documentele şi informaţiile solicitate; 

f) întocmeşte, actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele 

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitate sub orice formă; 

g) elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte atribuţiile ce 

revin salariaţilor la locurile de muncă; 

h) verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de 

apărare împotriva incendiilor şi verifică respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin 

indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa; 

i) asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea 

acestora în orice moment; 

j) asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 

incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; 

k) stabileşte şi transmite către transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale 

regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la 

utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective; 

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu 

forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu si trimite acestuia raportul de intervenţie, conform 

legii; 

m) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 

domeniul de activitate al autorităţii respective; 

 n) face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare 

împotriva incendiilor în domeniul specific; 

o) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva 

incendiilor în cadrul instituţiei; 

  p) eliberează permise de lucru cu foc pentru formaţiile de lucru la solicitarea acestora; 

 r) elaborează şi supune spre analiză conducătorului instituţiei raportul anual de evaluare 

a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate; 

  s) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică. 

 

Art. 128 

V. COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 Este subordonat direct managerului spitalului şi, în conformitate cu prevederile legale 

privind organizarea şi exercitarea funcţiei de consilier juridic, are, în principal, următoarele 

atribuţii: 

a) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în 

relaţiile cu terţi persoane fizice sau juridice; 

b) verifică şi avizează din punct de vedere al legalităţii dispoziţiile cu caracter normativ şi 

semnalează conducerii asupra sarcinilor ce revin unităţii; 

c) asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea 

unităţii; 

d) asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de structuri  

privind modul de aplicare a actelor normative specifice; 

e) răspunde de primirea citaţiilor, a titlurilor executorii; 
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  f) consiliază la cerere comitetul director al spitalului, avizând legalitatea actelor supuse 

spre soluţionare; 

g) avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor; 

h) urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi 

serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din cadrul acestora; 

  i) verifică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic şi administrativ primite 

spre avizare; 

j) colaborează cu serviciile tehnic, aprovizionare şi administrativ la întocmirea proiectelor 

de contracte iniţiate de aceste servicii cu terţe persoane fizice şi juridice; 

k) se ocupă cu investirea cu formulă executorie şi punerea în executare a sentinţelor 

definitive obţinute în urma acţiunilor în justiţie depuse; 

l) se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, 

accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală; 

m) întocmeşte documentaţia necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care 

spitalul este citat ca instituţie; 

n) analizează şi soluţionează împreună cu celelalte compartimente sesizările şi 

reclamaţiile adresate spitalului; 

o) soluţionează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scrisorile primite de la 

salariaţi, cetăţeni, unităţi, organizaţii patronale şi sindicale, precum şi cele transmise de 

Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică; 

p) asigură primirea la unitate, în termen util, a copiilor după hotărârile judecătoreşti 

rămase definitive şi irevocabile, precum şi a oricăror altor titluri, pe care le va comunica 

conducerii şi departamentelor, în termen legal, în vederea înregistrării în evidenţele contabile ale 

unităţii; 

q) colaborează, în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare acordate cetăţenilor 

străini, cu ambasade şi consulate ale ţărilor cu care nu există tratate de colaborare încheiate pe 

linie de asistenţă medicală între state; 

r) vizează regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern în care se 

stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative; 

s) răspunde de stabilirea necesarului de materiale consumabile şi de birotică în vederea 

realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului; 

t) semnalează, în scris, conducerii unităţii şi departamentelor interesate şi face propuneri 

cu privire la deficienţele constatate ca urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti pronunţate în 

litigiile în care unitatea este parte, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, pentru evitarea 

repetării unor asemenea deficienţe. 

 

Art. 129 

VI. ASISTENŢĂ RELIGIOASĂ 

Este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) acordarea de asistenţă spirituală bolnavilor şi aparţinătorilor; 

b) acordă asistenţă spirituală bolnavilor care nu pot să se deplaseze la biserica din incinta 

instituţiei. 

 

Art. 130 

VII. MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

Structura de management al calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal 

următoarele activităţi: 

a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 
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b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al 

calităţii: 

b1) manualul calităţii; 

b2) procedurile; 

c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în 

cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a 

standardelor de calitate; 

d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continua a calităţii serviciilor; 

e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului 

de management al calităţii; 

 f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 

  g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii 

declarate de manager; 

 h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al 

calităţii cu cerinţele specifice; 

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune 

managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun; 

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; 

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical 

în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor; 

l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al 

calităţii. 

 

CAPITOLUL VI 

CONSILIILE, COMITETELE ŞI COMISIILE CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN CADRUL 

SPITALULUI 

Art. 131.  Pentru analiza unor probleme complexe care interesează activitatea spitalului se 

instituie consilii, comitete şi comisii, componenţa nominală fiind realizată prin decizie a 

managerului spitalului. 

A. CONSILIUL MEDICAL 

Art. 132. - Consiliul medical este compus din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-

şef.  Preşedintele Consiliului medical este directorul medical. 

 Art. 133. - Principalele atribuţii ale Consiliului medical sunt: 

a) îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în vederea acordării de 

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

b) monitorizează şi evaluează activităţile medicale desfăşurate în spital în vederea 

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 atriibuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 

    Art. 134. - Atribuţiile Consiliului medical potrivit O.M.S. nr. 863/2004: 

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

pentru elaborarea:  

   - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;  

   - planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;  
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   - 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 

desfăsurate în spital, inclusiv:  

   - evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

ambulatoriul acestuia;  

   - monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;  

   - prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.  

    Aceste activităţi 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;  

   6. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe 

care il supune spre aprobare directorului general;  

   7. înaintează directorului general 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 directorului general cu privire la 

structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;  

   10. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;  

   11. înaintează directorului general 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 ţara 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 Romania;  

   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, morti subite etc.);  

   17. participă, alături de directorul general, la organizarea asistentei 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 pacientilor trataţi în spital, 

referitoare la activitatea medicală a spitalului;  
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   22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare.  

  Art. 135. Atribuţiile Consiliului Medical privind crearea cadrului organizatoric 

pentru abordarea cazurilor complexe în echipe multidisciplinare. 

 Consultaţia interdisciplinară – consultaţia efectuată de un specialist într-o altă specialitate 

decât cea în care s-a internat pacinetul. 

 Prezentarea situaţiilor posibile: 

a. consultaţii interdisciplinare obligatorii – sunt consultaţiile interdisciplinare care se 

efectuează obligatoriu pentru intervenţii chirurgicale, investigaţii invazive etc. 

b. consultaţii interdisciplinare ocazionale – sunt consultaţii interdisciplinare solicitate 

pentru un pacient internat, care prezintă o simptomatologie asociată, responsabilă de 

alta afecţiune decât cea pentru care s-a internat. 

c. consultaţii disciplinare în urgenţă – sunt consultaţiile necesare în situaţia în care 

pacientul internat devine urgenţă medicală. 

Consultaţiile interdisciplinare sunt recomandate de medicul curant şi aprobate de medicul şef de 

secţie, în urma solicitării acestuia. 

Consultaţiile interdisciplinare se pot efectua: 

 în cadrul aceluiaşi spital 

 în spitale limitrofe cu care spitalul are acorduri de colaborare sau contracte 

prestări servicii 

Recomandările pentru consultaţiile interdisciplinare se înregistrează în FOCG. 

Data şi ora vor fi consemnate atât pentru recomandare, cât şi pentru consultaţia propriu-zisă. 

 

 În cadrul secţiei care solicită consultaţie interdisciplinară:  

 

MEDIC CURANT:  

- informează pacientul 

- solicită aprobare de la şeful de secţie 

- contactează telefonic medicul din specialitatea solicitată şi prezintă cazul / poate 

însoţi pacientul la consultaţia interdisciplinară 

 

ASISTENTA DE SALON  

- pregăteşte pacientul 

- programează consultaţia interdisciplinară în secţia solicitată 

- însoţeşte pacientul la consultaţia interdisciplinară cu FOCG 

 

 În cadrul secţiei unde se acordă consultaţie interdisciplinară:  

 

MEDIC SOLICITAT PENTRU CONSULT: 

- efectuează consultaţia 

- informează pacientul 

- informează medicul curant asupra concluziilor rezultate în urma consultului 

- notează FOCG data, ora acordării consultului, recomandările de investigaţii şi 

tratament. 

ASISTENTA ŞEFĂ  

- înregistreză solicitarea şi programează pacientul (registru) 

- asigură condiţiile din cabinetul de consultaţie 
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B. CONSILIUL  DE ETICĂ 

Art. 136. – Consiliul de  etică este format din 7 membri, pentru o perioada de 3 ani, 

având următoarea componenţă: 

    a) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului; 

    b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 

    c) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii 

superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare; 

    d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. 

 Secretarul consiliului de etic[ este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin 

decizia managerului. Secretarul nu are drept de vot ]n cadrul şedinţelor consiliului de etică. 

Membrii consiliului de etică beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii. 

Art. 137.–(1) 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. 

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

registratura spitalului, în atenţia managerului. 

    (3) Selecţia şi votul membrilor consiliului de etică 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 din OMS NR 145/2015. 

    (4) În urma derulării procedurii de vot, membri permanenţi sunt desemnaţi candidaţii care 

au obţinut cel mai mare număr de voturi. Candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare 

dobândesc calitatea de membri supleanţi. 

    (5) În cazul Întrunirii unui număr egal de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin 

la care participă aceştia, cu respectarea aceleiaşi proceduri de vot. 

    (6) Secretarul consiliului de etică şi consilierul juridic sau reprezentantul aparatului 

funcţional al spitalului cu studii superioare, după caz, precum şi supleantul acestuia sunt 

desemnaţi prin decizia managerului unităţii sanitare, înainte de şedinţa de constituire a consiliului 

de etică. 

    (7) În vederea desemnării reprezentanţilor asociaţiilor de pacienţi în cadrul consiliilor de 

etică, Ministerul Sănătăţii, prin Compartimentul de integritate, informează opinia publică cu 

privire la demersul de constituire a acestor consilii şi realizează un registru electronic al 

asociaţiilor de pacienţi interesate să se implice în activitatea consiliilor de etică ale unităţilor 

sanitare, conform definiţiei prevăzute în art. 1 lit. k) şi detaliate în anexa nr. 2. 

    (8) Informarea opiniei publice se realizează prin publicarea datelor necesare pe site-ul 

Ministerului Sănătăţii, precum şi prin informări directe transmise asociaţiilor de pacienţi, prin 

care se solicită acestora implicarea directă la nivel naţional în cadrul consiliilor de etică. 

    (9) În urma acestui demers, Compartimentul de integritate constituie şi administrează 

registrul asociaţiilor de pacienţi, organizat pe judeţe, pe care îl publică pe site-ul Ministerului 

Sănătăţii şi îl comunică tuturor unităţilor sanitare publice. Acesta se actualizează permanent, 

fiind un instrument de comunicare şi cooperare între Ministerul Sănătăţii şi reprezentanţii 

pacienţilor în cadrul sistemului public de sănătate. 

    (10) La nivelul spitalelor publice, managerul este responsabil de invitarea asociaţiilor de 

pacienţi din judeţul respectiv, înscrise în registrul asociaţiilor de pacienţi, prin informări directe 

şi publicare pe site-ul propriu, în vederea prezentării candidaturilor acestora. 

    (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 
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celei de constituire a consiliului de etică şi organizata de managerul unităţii sanitare. 

    (12) La finalul întâlnirii, asociaţiile de pacienţi transmit managerului spitalului procesul-

verbal cuprinzând nominalizările, în vederea organizării şedinţei de constituire a consiliului de 

etică. Procesul-verbal este autentificat prin semnăturile reprezentanţilor şi prin ştampilele 

organizaţiilor participante. 

    (13) În absenţa unei candidaturi sau nominalizări din partea asociaţiilor de pacienţi, 

consiliul de etică se consideră legal constituit, componenţa acestuia putând fi completată ulterior, 

în momentul apariţiei unei nominalizări. 

    (14) Componenţa nominală a consiliului de etică, 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 prezentate în 

anexa nr. 6 din OMS nr. 145/2015. 

    (15) Fişa postului fiecărui membru al consiliului de etică se completează cu atribuţiile 

aferente, în conformitate cu prezentul ordin. 

    (16) Şedinţa de constituire este prezidată de către consilierul juridic sau de către 

reprezentantul aparatului funcţional al spitalului desemnat. În cadrul şedinţei de constituire, la 

care participă atât membrii permanenţi, cât şi cei supleanţi, se prezintă membrii permanenţi şi cei 

supleanţi, responsabilităţile acestora, atribuţiile consiliului de etică şi actul normativ de 

reglementare şi se alege preşedintele. 

   Art. 138. - Consiliul de etică  este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre 

membrii acestuia sau în lipsa acestuia de către persoana decisă prin votul secret al membrilor 

prezenţi. 

  Art. 139. - Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce 

necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 

4 dintre membrii acestuia. 

  Art. 140 - Atribuţiile Consiliului de etică sunt următoarele: 

a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi 

administrativ al unităţii sanitare; 

  b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului 

adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii 

sanitare; 

c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de 

incidente de etică; 

d) analizează si avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate 

face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia; 

e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al 

unităţii sanitare; 

f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea 

profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu 

etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru încriminarea 

cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la 

care se face referire; 

g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea 

soluţionării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3 din OMS nr. 145/2015. 

 h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia 

pacient-cadru medico sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în 

legislaţia în vigoare; 
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 __________ 

   
3
 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 

privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 

217, 218 si 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; Codurile deontologice profesionale; 

Regulamentele interne ale unităţilor sanitare. 

  

 i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile 

pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică
4
, pe baza sesizărilor primite; 

 ___________ 
   4

 Legea nr. 46/2003; art. 217, 218 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  

 j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de 

abuzuri săvârşite de către pacienţi
5
 sau superiori ierarhici. În măsura În care constată încălcări ale 

drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului; 

 ____________ 
   5

 Art. 257, în acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările Şi completările ulterioare; art. 219 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

  k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri 

concrete de soluţionare; 

  l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor 

prezentului ordin; 

m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă; 

n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul 

Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă 

răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse; 

o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; 

p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor 

către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor 

medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat 

organele conform atribuţiilor de serviciu; 

q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că                                 

             aspectele dintr-o speţa pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate 

de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent; 

r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de 

etică; 

 s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative 

din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în 

timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective; 

  t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de 

feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4 din OMS nr. 145 

/2015. 

  (2) Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă 

analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei 

prezentate. 

doc:1030004602/1
doc:1040038612/5
doc:1060009502/1
doc:1030004602/1
doc:1060009502/1
doc:1090028602/1
doc:1060009502/1
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 Art. 141. - Analizarea cazurilor se face conform prevederilor legale. 

 

C. COMISIA PENTRU MEDICAMENTE – ANTIBIOTERAPIE 

Art. 142. - Comisia pentru medicamente-antibioterapie are ca atribuţii: 

a) stabilirea politicii de antibioterapie a spitalului; 

b) măsurarea şi urmărirea consumului de antibiotice; 

c) stabilirea protocoalelor de profilaxie şi terapie antibiotică; 

d) organizarea de audit privind consumul de antibiotice; 

e) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă 

accesibilă în farmacia spitalului; 

f) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri 

bine selecţionate şi documentate medical, pe baza de referat; acesta din urmă trebuie să prezinte 

criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de 

experţi; 

g) analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizării lor de 

către medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat; 

h) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în 

asistenţa medicală; 

i) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a 

situaţiei financiare; 

j) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie 

naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale; 

k) solicitarea unor rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de 

medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni; 

l) poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când 

acel tratament se consideră inutil. 

 

D. COMISIA DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR 

NOSOCOMIALE 

 Art. 143. - Comisia de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale are 

următoarele atribuţii: 

a) se întruneşte periodic (lunar sau în funcţie de situaţii); 

b) analizează factorii de risc ce duc la apariţia infecţiilor nosocomiale; 

c) validează protocoale interdisciplinare de prevenţie a infecţiilor nosocomiale; 

d) validează protocoale de proceduri, precauţii de izolare, metode şi manopere specifice; 

e) analizează periodic indicatorii de frecvenţa a infecţiilor nosocomiale. 

 

E. COMISIA DE DISCIPLINĂ 
Art. 144. –Atribuţiile comisiei de disciplină sunt următoarele: 

a. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită; 

b. analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 

c. verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 

d. efectuarea cercetării disciplinare prealabile; 

e. stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicată. 

 

F. COMISIA DE ALIMENTAŢIE ŞI DIETETICĂ 

Art. 145. - Comisia de alimentaţie şi dietetică se poate întruni lunar şi ori de câte ori 

există solicitări şi va urmări următoarele obiective: 
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a) existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni; 

b) modul de întocmire a regimurilor alimentare; 

c) calcularea valorilor calorice şi nutritive; 

d) pregătirea şi distribuirea alimentelor; 

e) modul de primire, recepţionare, depozitare a alimentelor; 

f) respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar; 

g) asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toatele etapele parcurse de alimente de la 

recepţie până eliberarea către secţii; 

h) controlul stării de sănătate al personalului blocului. 

 

 

G.COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

Art. 146. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are ca scop asigurarea implicării 

salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având 

următoarele atribuţii: 

a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă; 

b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 

prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul 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 teritoriale de muncă despre starea securităţii muncii în 

propria unitate; 

i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează 

schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime 

utilizate etc.), cu implicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

j) dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 

conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 

acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de 

securitate şi sănătate în muncă pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie 

prezentat Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş; 

k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului 

individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi; 

l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de 

muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă. 

 

   H. COMISIA DE FARMACOVIGILENŢĂ 

 

    Art. 147. - Comisia de farmacovigilenţă are următoarele atribuţii: 

a) verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea 

unităţii şi conform legislaţiei în vigoare; 
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b) analizează toate cazurile de reacţii adverse, va urmări întocmirea fişelor de reacţii 

adverse şi va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse; 

c) prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de 

îmbunătăţire a acestei activităţi. 

 

   I. COMISIA DE TRANSFUZIE ŞI HEMOVIGILENŢĂ 

 

    Art. 148. - Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă are următoarele atribuţii: 

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 profesionala 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 incidenţelor 

adverse severe; 

f) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din 

spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguina din spital şi la nivelul secţiilor, 

privind activitatea de transfuzie sanguină. 

 

 J. CELULA DE URGENŢĂ 

Art. 149. (1) Celula de Urgenţă se constituie şi funcţionează potrivit legii, sub 

conducerea nemijlocită a managerului Spitalului Municipal Reghin, în calitate de preşedinte. Din 

acesta fac parte un număr variabil de membrii numiţi dintre şefii  serviciilor din organigrama 

spitalului, care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, consultanţi, 

precum şi  conducători ai compartimentelor care, prin specificul activităţii, constituie factori de 

risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. 

(2) Membrii din Celula de Urgenţă sunt stabiliţi prin decizia managerului spitalului, 

dintre experţii şi specialiştii din spital. 

(3) Celula de Urgenţă  se înfiinţează în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata 

stării de alertă în situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente 

pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii.  

(4) Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de  urgenţă se gestionează de 

Secretariatul Tehnic al Celulei de Urgenţă coordonat de personalul  de specialitate în domeniul 

protecţiei civile 

 

ATRIBUŢIILE CELULEI DE URGENŢĂ 

Art.150 Celula de Urgenţă asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art.24 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004   privind Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă, modificată şi aprobată prin Legea nr.15 / 2004. 

 

Art. 151  Atribuţiile specifice ale Celulei de Urgenţă: 

a. în perioada predezastru ( potenţiale situaţii de urgenţă): 

 a.1. – identifică şi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de 

urgenţă din competenţa operatorului economic . 

 a.2. – organizează culegerea de informaţii şi fluxul informaţional-deciziţional , 

conform Anexei nr.1. 
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 a.3. – analizează şi avizează Planurile pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

 a.4. – informează Comitetul Judeţean, prin Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „HOREA“al judeţului MUREŞ (Centrul Operaţional), privind stările potenţial 

generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

 a.5. – informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă; 

 a.6. – coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia şi 

intervenţia în situaţii de urgenţă şi dezastre; 

 a.7. – solicită fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea 

activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor; 

 a.9. – se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea 

preşedintelui pentru analizarea modului de îndeplinire a măsurilor şi acţiunilor de prevenire, 

protecţie şi intervenţie prezentate în Planul anual de activităţi şi Planul anual de pregătire pentru 

intervenţie şi în Planul privind gestionarea si managementul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor; 

 a.11. – elaborează Planurile anuale de activităţi şi de pregătire pentru intervenţie şi 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 

   a.10. –îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul  

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

b. în timpul dezastrului(apariţiei situaţiilor de urgenţă): 

 b.1. – informează Comitetul Judeţean, prin Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „HOREA“ al judeţului MUREŞ (Centrul Operaţional), privind apariţia situaţiilor de 

urgenţe; 

 b.2. – analizează informaţiile primare despre situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia 

probabilă a acesteia; 

 b.3. – declară starea de alertă la nivelul spitalului.  

 b.4. – pune în aplicare măsurile prevăzute în Planurile de protecţie şi intervenţie în 

situaţii de urgenţă (pe tipuri de riscuri identificate),  funcţie de situaţia concretă din zonă; 

 b.5. – evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în unităţile 

administrativ-teritoriale, stabileşte măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea acestora şi 

urmăreşte îndeplinirea lor; 

 b.6. – dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei  de 

urgenţă sau alţi specialişti în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare şi 

luarea deciziilor, precum şi pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie. 

 b.7. – dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor 

economici şi populaţiei din zonele ce pot fi afectate; 

 b.8. - dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate; 

 b.9. – informează Comitetul  Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asupra activităţii 

desfăşurate; 

 b.10.– stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale; 

 b.11.– asigură evacuarea salariaţilor şi bunurilor din zonele afectate; 

 b.12.– îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau Comitetul  

Judeţean  pentru Situaţii de Urgenţă 

c. – în perioada post-dezastru: 

c.1. – desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a 

obiectivelor(zonelor) afectate; 

 c.2. – organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi 

evaluarea efectelor şi pagubelor produse, în vederea comunicării acestora la Comitetul  Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă; 
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c.3. – analizează cauzele producerii situaţiei de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire 

şi limitare a efectelor ; 

c.4. – asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele situaţiei, 

acţiunile întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în continuare; 

c.5. – stabileşte şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale şi băneşti 

acordate de guvern, de organizaţii non-guvernamentale naţionale/ internaţionale, persoane fizice 

sau juridice; 

c.6. – analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru lucrările de 

refacere; 

c.7. – reactualizează planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţe; 

c.8. – îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Judeţean. 

 

K . NUCLEUL DE CALITATE 

Art. 152. ATRIBUŢIILE NUCLEULUI DE CALITATE 

Analiza  mortalităţii intraspitaliceşti; 

Analiza  infecţiilor nosocomiale; 

Procentul pacienţilor reinternaţi la 30 de zile de la externare; 

Procentul pacienţilor transferaţi către alte spitale; 

Numărul de reclamaţii ale pacienţilor; 

 

CAPITOLUL VII 

FINANŢAREA SPITALULUI. 

 

Art. 153. - Spitalul este instituţie publică finanţata integral din venituri proprii şi 

funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate 

pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi alte surse, 

conform legii. 

Art. 154. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de 

sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor, se negociază de către manager cu conducerea 

casei de asigurări de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de 

servicii medicale. 

   (2) În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de servicii medicale se 

constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţii Ministerului Sănătăţii precum şi ai 

casei de asigurări de sănătate, care în termen de maximum 10 zile soluţionează divergenţele. 

    (3) Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casa de 

asigurări de sănătate private. 

   Art. 155. - Spitalul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la 

bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după 

cum urmează: 

a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii; 

b) de la bugetul propriu al Municipiului Reghin; 

         

Art. 156. - Spitalul poate realiza venituri suplimentare din: 

a) donaţii şi sponsorizări; 

b) legate; 

c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; 

d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală de către alţi 

furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; 
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e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casa de asigurări de 

sănătate private sau operatori economici; 

f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; 

g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; 

h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor; 

i) contracte de cercetare ; 

i1 coplata pentru unele servicii medicale, 

 j) alte surse, conform legii. 

   

 

 

 

CAPITOLUL  VIII 

      CIRCUITELE SPITALULUI 
Art. 157. Activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale se desfăşoară 

într-un cadru organizat, ca obligaţie permanentă a fiecărui cadru medico – sanitar. 

 Activitatea de supraveghere şi prevenire a infecţiilor nosocomiale face parte din 

obligaţiile profesionale ale personalului şi este înscrisă în fişa postului fiecărui salariat. 

 Circuitele funcţionale trebuie să faciliteze o activitate corespunzătoare şi să împiedice 

contaminarea mediului extern reducând la minimum posibilitatea de producere a infecţiilor. 

 Principalele circuite funcţionale din spital sunt următoarele: 

Circuitul bolnavului 

Circuitul personalului medico – sanitar, voluntarilor, studenţilor şi elevilor practicanţi 

Circuitul şi regimul vizitatorilor şi însoţitorilor 

Circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale utilizate în practica medicală aseptică 

Circuitul alimentelor 

Circuitul lenjeriei 

Circuitul deşeurilor 

 

 

1. CIRCUITUL BOLNAVULUI 

Circuitul bolnavului include spaţiile destinate serviciului de internare, de spitalizare şi 

externare. 

Serviciul de internare cuprinde camerele de gardă, C.P.U. şi spaţiul necesar prelucrării 

sanitare. 

Spaţiul de spitalizare propriu – zis cuprinde saloanele cu paturi, accesul bolnavului la salon 

făcându-se cu evitarea încrucişării cu alte circuite contaminate ( rezidiuri, lenjerie murdară) 

pentru care există program separate. 

 În secţia Neonatologie sunt asigurate următoarele spaţii: 

prematuri 

prematuri cu potenţial septic 

nou – născuţi 

În secţia Obstetrică – Ginecologie sunt saloane separate pentru: 

lăuzia fiziologică 

cezariene 

lăuze cu potenţial septic 

Organizarea saloanelor respectă normele sanitare ( spaţiu/pat, luminozitate, instalaţii 

sanitare). Sunt asigurate spaţii pentru activităţile aferente îngrijirii bolnavului – sala de 
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tratamente şi pansamente, oficiu alimentar, depozite de lenjerie curată, depozite pentru 

materiale de întreţinere, substanţe dezinfectante, materiale sanitare, lenjerie curată. 

 Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor din Spitalul Municipal Reghin se realizează conform 

graficului zilnic, potrivit orarului stabilit. 

 Dezinfecţia aeromicroflorei se realizează: 

zilnic în blocurile operatorii şi ori de câte ori este nevoie 

o dată pe săptămână în C.P.U, serviciul de anatomie patologică, săli de tratament şi 

pansament şi ori de câte ori este nevoie. 

În saloane de câte ori este posibil, dar nu mai  târziu de o săptămână în secţia nou – născuţi, 

două săptămâni în secţiile chirurgicale, o lună în secţiile medicale. 

Pacienţii internaţi în spital au libertate de deplasare nerestricţionată, excepţie făcând 

perioadele de vizite şi contravizite medicale, precum şi orele de efectuare a tratamentului 

medicamentos.. 

 

2. CIRCUITUL PERSONALULUI 

Circuitul personalului este important în prevenirea infecţiilor nosocomiale.  

Este interzis accesul în sălile de operaţii şi sălile de naştere, a personalului care nu face parte 

din echipa de intervenţie. În mod similar este interzis accesul altui personal în blocul 

alimentar, staţia de sterilizare şi staţia de oxigen. 

 Circuitul personalului implică şi elementele fundamentale de igienă individuală şi 

colectivă care constau în: 

starea de sănătate 

portul corect al echipamentului de protecţie 

igiena personală (în principal igiena corectă a mâinilor ). 

Supravegherea stării de sănătate a personalului este obligatorie şi permanentă constând în: 

efectuarea examenelor medicale la angajare şi periodice 

obligativitatea declarării imediat medicului şef de secţie a oricărei boli infecţioase pe care o 

are personalul. 

Triajul epidemiologic zilnic, la intrarea în serviciu. 

Portul echipamentului de protecţie pe tot timpul prezenţei în unitate a personalului este 

obligatorie. De asemenea personalul sanitar trebuie să aibă unghiile tăiate scurt şi să nu 

poarte inele sau verighete în timpul serviciului. 

Spălarea mâinilor cu apă şi săpun este obligatorie în următoarele situaţii: 

- la intrarea în serviciu şi la părăsirea locului de muncă 

- la intrarea şi ieşirea din salon 

- după folosirea toaletei 

- după folosirea batistei 

- după scoaterea măştilor folosite în saloane 

- înainte de prepararea alimentelor 

- înainte de administrarea alimentelor şi medicamentelor fiecărui bolnav 

- după colectarea lenjeriei murdare 

- înainte de examinarea nou născutului, sugarului şi altor bolnavi.. 

Spălarea şi dezinfecţia manilor este obligatorie: 

- înainte şi după recoltarea de produse biologice 

- după manipularea bolnavilor septici 

- înainte şi după efectuarea oricărui tratament parentelar sau puncţie, schimbarea de 

pansamente, clisme etc. 

- după contactul cu diverse produse biologice ale bolnavului 
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- înainte şi după diverse tratamente. 

Pe lângă spălarea şi dezinfecţia mâinilor este obligatorie purtarea mânuşilor sterile  pentru 

fiecare bolnav la tuseul vaginal, rectal, aplicarea de catetere vezicale, tubaj gastric, alimentare 

prin gavaj, intubaţie. Pentru intervenţiile chirurgicale este obligatorie spălarea mâinilor cu 

apă sterilă, dezinfecţia manilor şi portul mănuşilor sterile pentru fiecare bolnav în parte. La 

fel se procedează şi la aplicarea de catetere venoase şi arteriale, asistenţa la naştere. 

Personalul care lucrează în secţiile medicale are obligaţia de a schimba echipamentul de 

protecţie în funcţie de gradul de risc. 

 Frecvenţa schimbării echipamentului în cadrul spitalului se realizează astfel: 

- echipamentul de protecţie se schimbă zilnic sau la nevoie la: blocuri operatorii, ATI, 

CPU, sterilizare, bloc alimentar, punct de primire a lenjeriei murdare. 

- Echipamentul de protecţie se schimbă la 3 zile sau la nevoie în următoarele locuri de 

muncă: secţii chirirgicale cu paturi, secţii cu profil medicină internă şi specialităţi 

înrudite, laboratoare, punct de predare a lenjeriei curate. 

 

3. CIRCUITUL VIZITATORILOR ŞI ÎNSOŢITORILOR 

Circuitul vizitatorilor şi însoţitorilor este foarte important deoarece aceştia reprezintă într-

un spital un potenţial epidemiologic crescut prin frecvenţa purtătorilor de germeni 

necunoscuţi şi prin echipamentul lor care este contaminat. 

Vizitarea bolnavilor se face numai în orele stabilite prin R.I. În situaţii epidemiologice 

deosebite, interdicţia este generală pentru perioade bine determinate, la recomandarea 

Direcţiei de Sănătate Publică Mureş. 

Este bine să se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor şi returnarea celor 

contraindicate. 

Circuitul însoţitorilor este asemănător cu cel al bolnavilor. Circulaţia însoţitorilor în spital 

trebuie limitată numai la necesitate. Sectoarele şi zonele interzise accesului vizitatorilor şi 

însoţitorilor sunt următoarele: bloc operator, săli de naşteri, ATI ( acces limitat), sterilizare 

centrală, bloc alimentar, spălătorie, obstetrică şi Neonatologie ( acces limitat) . 

        

4. CIRCUITUL INTRUMENTARULUI 

Circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale utilizate, trebuie să realizeze o 

separare între materialele sterile şi cele utilizate.  

Pregătirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelul secţiilor, de către asistenta 

medicală.  

Orice utilizator este obligat să ţină evidenţa tuturor procedurilor de sterilizare chimică în 

Registrul de sterilizare chimică. 

5. CIRCUITUL ALIMENTELOR 

Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distribuţie şi transport al 

mâncării preparate, oficiile alimentare de pe secţii, servirea mesei la bolnavi. 

Blocul alimentar cuprinde spaţiul de preparare al alimentelor , camere frigorifice, 

depozitele de alimente, camera de zarzavat.  

Alimentele sunt pregătite pentru o singură masă şi distribuite imediat după prepararea lor, 

interzicându-se păstrarea lor de la o masă la alta.  

Transportul mâncării preparate de la blocul alimentar la oficiile din secţii se face în 

recipiente emailate şi acoperite cu capac. 

O atenţie deosebită se acordă alimentaţiei naturale , artificiale şi rehidratării perorale a 

copilului mic. 

Actul alăptării trebuie supravegheat în vederea respectării de către mamă a următoarelor 



 97 

reguli de igienă: spălarea mâinilor şi sânilor  cu apă călduţă şi săpun, clătirea şi ştergerea 

sânilor şi mâinilor prin tamponare cu comprese sterile, înainte şi după alăptare; portul 

echipamentului de protecţie şi portul măştilor sterile este obligatoriu. 

 

6. CIRCUITUL LENJERIEI  

Circuitul lenjeriei include spălătoria, transportul lenjeriei curate şi depozitarea acesteia în 

secţie, colectarea lenjeriei murdare şi transportul ei la spălătorie, conform programului 

stabilit pe unitate. Sacii se transportă cu căruciorul între orele stabilite. Căruciorul se 

curăţă şi se dezinfectează cu soluţii dezinfectante. 

Scop: - evitarea contaminării mediului extern cu agenţi patogeni proveniţi de la pacienţi 

prevenirea infectării persoanelor care o manipulează 

Cod culori:  

galben – lenjerie murdară, lenjerie contaminată cu materii organice ( sânge, ale secreţii, 

materii organice )  

negru – lenjerie curată 

Sacii se vor umple doar 1/3 din volum şi se transportă închişi etanş. 

Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct în sac, evitând manevre 

inutile (sortare, scuturare ).  

Lenjeria provenită de la pacienţii cu diverse afecţiuni infecto – contagioase se colectează 

separat, se inscripţionează şi se anunţă spălătoria. 

Se interzice numărarea şi sortarea lenjeriei murdare în saloane, pe culoare sau alte puncte 

ale secţiei. 

Obligatoriu se folosesc mănuşi şi mască pentru colectarea lenjeriei. 

Depozitarea lenjeriei curate se face în spaţii special amenajate care vor fi periodic curăţate 

şi dezinfectate. 

Pentru nou născuţi lenjeria de pat şi de corp este sterilizată precum şi inventarul moale ( 

cearceafuri, câmpuri, echipament de protecţie) utilizat pentru intervenţiile chirurgicale şi 

asistenţa la naştere. 

Periodic se face controlul microbiologic al lenjeriei de către SPCIN. 

 

 

Ritmul de schimbare a lenjeriei în Spitalul Municipal Reghin. 

 

Profilul secţiei Ritmul de schimbare a 

lenjeriei 

Reguli generale 
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Chirurgie preoperator 3 zile şi ori de câte ori este 

nevoie 

La manipularea lenjeriei 

curate, personalul va 

respecta codurile de 

procedură privind igiena 

personală şi va purta 

echipamentul de protecţie 

adecvat. Schimbarea 

lenjeriei se execută 

dimineaţa, înainte de 

curăţenie, după măsurarea 

temperaturii, luarea 

tensiunii, măsurarea 

pulsului şi toaleta 

bolnavului. 

Chirurgie în primele 3 zile 

posoperator 

zilnic şi ori de câte ori este 

nevoie 

 

Chirurgie după 3 zile 

postoperator 

3 zile şi ori de câte ori este 

nevoie 

 

Chirurgie după externarea 

bolnavului 

După externarea bolnavului  

 

 

Profilul secţiei Ritmul de schimbare a 

lenjeriei 

Reguli generale 

Secţii şi compartimente cu 

profil de medicină internă şi 

profile înrudite 

La 3 zile lenjeria folosită de 

acelaşi pacient sau ori de câte 

ori este nevoie 

La manipularea lenjeriei 

curate, personalul va 

respecta codurile de 

procedură privind igiena 

personală şi va purta 

echipamentul de protecţie 

adecvat. Schimbarea 

lenjeriei se execută 

dimineaţa, înainte de 

curăţenie, după măsurarea 

temperaturii, luarea 

tensiunii, măsurarea 

pulsului şi toaleta 

bolnavului. 

Se verifică gradul de 

murdărire a pernei, saltelei; 

se decide trimiterea la 

spălătorie. 

 La externarea bolnavului Se şterge cu laveta îmbibată 

în soluţie de detergent – 

dezinfectant – rama patului 

şi părţile laterale. 
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COMPARTIMENT ATI Zilnic sau ori de câte ori este 

nevoie 

La manipularea lenjeriei 

curate, personalul va 

respecta codurile de 

procedură privind igiena 

personală şi va purta 

echipamentul de protecţie 

adecvat. Schimbarea 

lenjeriei se execută 

dimineaţa, înainte de 

curăţenie, după măsurarea 

temperaturii, luarea 

tensiunii, măsurarea 

pulsului şi toaleta 

bolnavului. 

 La externarea bolnavului Se şterge cu laveta îmbibată 

în soluţie de detergent – 

dezinfectant – rama patului 

şi părţile laterale. 

COMPARTIMENTUL 

PRIMIRI URGENŢE 

Schimbarea lenjeriei de unică 

utilizare se face după fiecare 

pacient. 

La manipularea lenjeriei 

curate, personalul va 

respecta codurile de 

procedură privind igiena 

personală şi va purta 

echipamentul de protecţie 

adecvat. 

 

7. CIRCUITUL DEŞEURILOR 

Circuitul deşeurilor include din punct de vedere sanitar măsurile ce se iau pentru evitarea 

contaminării mediului extern prin asigurarea unei colectări şi evacuări corespunzătoare a 

acestora. 

Generalităţi: 

se numesc “ rezidiuri rezultate din activitatea medicală “ toate deşeurile ( periculoase sau 

nepericuloase) care se produc în unităţile sanitare. 

Rezidiurile nepericuloase sunt toate deşeurile menajere ca şi acele deşeuri asimilate cu cele 

menajere ( ambalaje de hârtie, plastic) care nu sunt contaminate cu sânge sau alte lichide 

organice. 

Rezidiurile periculoase sunt deşeurile solide şi lichide, care au venit în contact cu sânge sau 

alte lichide biologice ( tampoane, comprese, tubulatura, seringi etc.) 

Obiecte tăietoare – înţepătoare ( ace lame de bisturi) 

Resturi anatomo patologice 

Colectarea deşeurilor 

Deşeurile nepericuloase se colectează la locul de producere în pungi negre. Pungile vor fi ca 

lungime dublul înălţimii recipientului, astfel încât să îmbrace complet şi în exterior 

recipientul, în momentul folosirii. După umplere se ridică partea exterioară, se răsuceşte şi se 

face nod. Pungile pline cu deşeuri se adună de la locul de producere ( saloane, săli de 

pansamente, săli de tratamente, camera de gardă, birouri, etc.) în saci negrii. 

Deşeurile periculoase se colectează astfel: 

cele infecţioase lichide şi solide în cutii galbene cu sac interior 
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cele tăietoare – înţepătoare în cutii galbene din plastic 

După umplere recipientele se închid ermetic 

cele anatomo patologice se colectează în cutii galbene cu saci în interior prevăzute cu 

dungă roşie. 

Transportul deşeurilor 

Toate deşeurile colectate în saci negrii se transportă în pubele la rampa de gunoi a spitalului 

şi se depozitează până la evacuarea finală în containere. 

Toate deşeurile colectate în cutii galbene se transportă la depozitul de infecţioase a spitalului 

şi se depozitează până la evacuarea finală. 

Transportul deşeurilor periculoase se face cu respectarea strictă a normelor de igienă şi 

securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. Transportul deşeurilor 

periculoase se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. 

Deşeurile sunt transportate cu ajutorul pubelelor, acestea se spală şi se dezinfectează după 

fiecare utilizare, în locul unde sunt descărcate. 

Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitării temporare a 

deşeurilor infecţioase. Locul de depozitare temporară a deşeurilor infecţioase este prevăzut cu 

dispozitiv de închidere care să permită numai accesul persoanelor autorizate. 

Pentru deşeurile periculoase durata depozitării temporare nu trebuie să depăşească 72 ore, din 

care 48 de ore în incinta unităţii. 

 

Art. 158 ZONELE CU RISC CRESCUT ŞI RISC EPIDEMIOLOGIC 

a. CLASIFICAREA SPAŢIILOR 

 
În concordanţă cu gradul de asepsie a actelor medicale se disting patru zone: 

 

Zona 1 (indiferentă): cuprinde spaţii unde nu circulă bolnavii – cerinţele sunt identice cu cele dintr-o 

colectivitate 

 

Zona 2 (neutră): cuprinde spaţii cu bolnavi neinfecţioşi sau care nu au o sensibilitate înaltă 

 

Zona 3 (sensibilă): cuprinde spaţii cu pacienţi foarte sensibili 

 

Zona 4 (exemplară): cuprinde spaţii unde tehnicile şi metodele de lucru trebuie să asigure o curaţenie 

exemplară pentru a evita aducerea germenilor din afară. 

 

 

ZONA 1 

indiferenta 

ZONA 2 

neutra 

ZONA 3 

sensibila 

ZONA 4 

exemplara 

holul de la intrarea 

principală 

holuri terapie intensivă bloc operator 

 

servicii administrative scări săli de tratamente săli  de  naştere 

servicii economice 

 

săli de aşteptare sectii chirurgicale sterilizare  

zona „curată” 

servicii tehnice 

(întreţinere) 

 

secţii medicale sectia  nou-nascuti  

 

 

oficii alimentare laboratoare  

 

 

radiologie grupuri sanitare  
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ambulatorul de 

specialitate 

  

 

 

b. HARTA SECTOARELOR DE RISC – PREVĂZUTĂ ÎN ANEXA LA PREZENTUL 

REGULAMENT 

 

CAPITOLUL IX 
PROCEDURI 

 

10.1. PROCEDURA DE PRIMIRE, EXAMINARE, INVESTIGARE ŞI 

INTERNARE A PACIENŢILOR 

Art. 159. Primirea pacienţilor în spital se face în baza: 

- biletul de trimitere/ internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate 

din ambulator, medicii din unităţile de asistenţă medico socială aflaţi în relaţie 

contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. 

- Urgenţe medico – chirurgicale şi bolile cu potenţial endemo – epidemic care necesită 

izolare şi tratament  

Asistenţa medicală se asigură tuturor pacienţilor care solicită acordarea de servicii 

medicale. 

Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale unui pacient care solicită acest lucru 

fără evaluarea stării acestuia de către un medic şi eventuala internare a pacientului. 

Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi 

trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă. 

 

PROCEDURA DE DOCUMENTARE A PACIENŢILOR 

Art. 160 Întocmirea fişei va începe la Biroul de Primire şi va continua concomitent cu 

investigarea, consultarea şi tratamentul pacientului până la externarea acestuia, transferului 

către o altă unitate sanitară sau plecării la domiciliu. 

Fişa este completată de asistenţi şi medici şi parafată de medicii care participă  la acordarea 

asistenţei medicale pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţii de specialitate. 

Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie. 

În cazul transferului sau a internării pacientului acesta va fi însoţit de o copie a fişei medicale 

care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaţiilor efectuate. 

Problemele deosebite vor fi aduse la cunoştinţa conducerii spitalului. 

 

PROCEDURA DE EXAMINARE ŞI INVESTIGARE A PACIENŢILOR 

 

Art. 161. La sosire, în urma efectuării internării, pacienţii sunt examinaţi de medicii de 

gardă doar în cazul urgenţelor. 

Medicii de gardă au dreptul de a solicita internarea sau transferul către o altă unitate 

sanitară în cazul urgenţelor 

Investigarea pacienţilor are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei conduite 

terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice. 

Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul infirmării unui diagnostic prezumtiv în 

scopul stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii 

asupra necesităţii internării unui pacient. 
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Cazurile de urgenţă vor fi investigate adecvat, înaintea internării lor , în vederea luării 

unei decizii corecte în privinţa tratamentului de urgenţă şi internării într-o secţie sau unitate 

sanitară corespunzătoare. 

Medicii au dreptul de a solicita investigaţiile pe care le consideră necesare pentru 

pacientul aflat sub responsabilitatea lor , fără avize sau aprobări suplimentare din partea 

conducerii unităţii sanitare. 

Laboratoarele spitalului au obligaţia de a da prioritate investigaţiilor de urgenţă solicitate 

de medici. 

 

PROCEDURA DE INTERNARE A PACIENŢILOR, TRANSFERUL SAU 

EXTERNAREA LOR 

Art. 162. Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face în urma întocmirii unei fişe 

individuale, examinării şi evaluării pacientului. 

În urma examinării şi investigării pacientului medicul poate cere, după caz, consulturi 

de specialitate. 

În timpul în care pacientul se află sub observaţie, acesta se află sub directa responsabilitate a 

personalului din unitatea respectivă. 

Stabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observaţie se face de către 

medicul din secţie. 

Din momentul internării pacientului într-o secţie, cheltuielile aferente tratamentului aplicat 

pacientului respectiv se decontează în fişa de internare a pacientului respectiv. 

Externarea unui pacient se face la sfârşitul perioadei de internare. 

Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau după caz, la cererea aparţinătorilor 

acestuia, în urma semnării în fişa individuală a pacientului a refuzului de tratament sau de 

internare. 

La externare pacientul va primi informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul 

necesar, inclusiv informaţiile privind o eventuală apariţie sau agravare a unor semne sau 

simptome. 

 

PROCEDURA DE MANIPULARE A CADAVRELOR 

Art. 163. Manipularea cadavrelor se face după cum urmează: 

a. decesul se constată de către medicul curant sau de medicul de gardă după caz, care 

consemnează data şi ora decesului în foia de observaţie cu semnătură şi parafă. Medicul 

curant sau în lipsa acestuia medicul de gardă care a consemnat decesul scrie epicriza de 

deces, menţionând data completării acesteia, semnează şi parafează. 

b. după constatarea decesului cadavrul este păstrat 2 ore în secţia unde a fost internat 

pacientul într-o cameră special amenajată. 

c. anunţarea aparţinătorilor sau reprezentanţilor legali despre survenirea decesului 

se face după 2 ore de la constatarea acestuia, de către un cadru medical desemnat. 

d. după 2 ore de la deces , cadavrul este transportat la morgă. 

e. decedatul este transportat dezbrăcat, fără obiecte preţioase, învelit cu un cearceaf. 

f. decedatului i se va aplica de preferinţă pe antebraţ o brăţară de identificare cu numele, 

prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, data şi ora decesului, numărul foii de 

observaţie. 

Decedatul este înscris în registrul de înregistrare a decedaţilor care include numele şi 

prenumele, vârsta, ultimul domiciliu, data naşterii, data şi ora decesului, secţia unde a 

fost internat 

Următoarele acte - manevre medicale post mortem se efectuează numai după împlinirea 
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a 24 ore de la deces: 

- Autopsia 

- certificatul medical constatator al decesului 

- îmbălsămarea 

În situaţia în care aparţinătorii sau reprezentanţii legali solicită scutirea de autopsie şi 

sunt întrunite condiţiile legale acordării acesteia se va proceda după cum urmează: 

aparţinătorii – reprezentanţii legali vor completa formularul de scutire a necropsiei. 

Solicitarea scutirii de necropsie se va face în cel mai scurt timp de la anunţarea 

decesului, de preferinţă în primele 24 ore 

Se ataşează la scutirea de necropsie o copie de pe actul de identitate al aparţinătorului 

iar scutirea va fi aprobată de şeful de secţie unde a avut loc decesul, de medicul de 

anatomie patologică şi de managerul spitalului. 

Se poate acorda scutire de necropsie, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat 

sau asupra diagnosticului de deces precum şi în cazul decesului survenit în cursul 

internării pentru o cură periodică a unei afecţiuni cronice terminale. 

 

 

 

CIRCUITUL FOII DE OBSERVAŢIE CLINICE GENERALE A PACIENTULUI  

Art. 164.CONSIDERENTE LEGALE 

Administrarea datelor medicale conferă FOCG o triplă dimensiune: 

1. Foaia de Observaţie Clinică Generală FOCG – document medical privit şi analizat din 

perspectiva ghidurilor terapeutice, a ghidurilor de practică medicală, a statisticilor medicale şi a 

deciziilor medical administrative la nivel de ramură sau la nivel de spital. 

2. Foaia de Observaţie Clinică Generală FOCG – document medico – legal privit şi 

analizat din perspectiva Codului Penal. 

3. Foaia de Observaţie Clinică Generală FOCG – document etic potrivit şi analizat din 

perspectiva Codului de Deontologie Medicală. 

Confidenţialitatea datelor medicale cuprinse în FOCG.: 

FOCG este un purtător de secrete medicale. La baza respectării secretului medical stă dreptul 

fundamental al individului la demnitate şi confidenţialitate. Secretul medical este o condiţie de 

bază a relaţiei medic – pacient, un echilibru între conştiinţa profesională, pe de o parte şi 

încrederea pacientului, pe de altă parte. 

Înformaţiile medicale privind pacientul nu sunt considerate un domeniu public. 

Transparenţa în ceea ce priveşte dosarul medical al unui pacient sau în ceea ce priveşte pacientul 

însuşi, în planul suferinţei sale nu este permisă. ( excepţiile sunt prevăzute de lege). 

Din acest punct de vedere, întreaga Foaie de observaţie clinică generală cade sub incidenţa 

normei etice a secretului profesional şi a prevederilor legale privind drepturile pacientului. 

Toate informaţiile despre starea de sănătate a pacientului, despre condiţia medicală, diagnostic, 

prognoză şi tratament şi toate informaţiile cu caracter personal trebuie păstrate confidenţial, chiar 

şi după moarte. 

Informaţiile confidenţiale pot fi divulgate doar dacă pacientul îşi dă consimţământul explicit sau 

dacă legea susţine acest lucru în mod expres. 

Consimţământul se poate presupune atunci când informaţiile sunt divulgate altor furnizori de 

îngrijiri de sănătate implicaţi în tratamentul pacientului. 

Toate datele despre identitatea pacientului trebuie protejate. Protecţia acestora trebuie să fie 

adecvată cu modul lor de stocare.  

Pacienţii au drept de acces la dosarele lor medicale, la înregistrările tehnice şi la orice alte dosare 
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care au legătură cu diagnosticul, tratamentul şi îngrijirile primite sau cu părţi din aceasta. Un 

astfel de acces exclude date referitoare la terţi. 

Pacienţii au dreptul să să ceară corectarea, completarea, stergerea, clarificarea şi/ sau aducerea la 

zi a datelor personale şi medicale referitoare la ei şi care sunt incorecte, incomplete, ambigue sau 

depăşite sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament şi îngrijiri. 

Nu poate să existe nici un amestec în viaţa privată, familială a pacientului cu excepţia situaţiei în 

care aceasta este necesară pentru diagnosticul pacientului, pentru tratament şi îngrijiri, şi numai 

dacă pacientul îşi dă consimţământul. 

Intervenţiile medicale trebuie făcute doar atunci cand există un respect adecvat pentru viaţa 

privată a individului. Aceasta înseamnă că o anume intervenţie se poate face doar în prezenta 

acelor persoane care sunt necesare pentru intervenţie, doar dacă pacientul nu cere altceva. 

 

CIRCUITUL FOCG ÎN SPITAL ŞI ATRIBUŢII SPECIFICE REFERITOARE LA 

GESTIUNEA DOSARULUI PACIENTULUI. 

În scopul realizării corecte a circulaţiei FOCG  se vor respecta prevederile O.M.S. nr. 1782/ 2006 

privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim 

de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările ulterioare. 

1. Datele de identificare ale pacientului, diagnosticul de internare şi medicul care a 

hotărât internarea se completează la CPU sau la camera de gardă. Pentru bolnavii cronici 

internaţi prin Biroul internări cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist 

FOCG se întocmeşte la nivelul Biroului internări prin completarea setului minim de date.Pentru 

pacienţii internaţi de urgenţă prin camera de gardă, după orele 15,00, FOCG se întocmeşte la 

nivelul camerei de gardă de către medicul de gardă care decide sau avizează internarea. 

2. Datele examinării în CPU se trec pe fişa CPU ce însoţeşte FOCG a pacientului şi se 

arhivează. La pacientul internat un exemplar din fişa CPU se regăseşte în FOCG a pacientului. 

3. FOCG ajunge împreună cu pacientul însoţiţi de o infirmieră pe secţia unde s-a hotărât 

internarea unde sunt completate: medicaţia, procedurile efectuate, analizele efectuate. 

4. Dacă pacientul are nevoie de investigaţii suplimentare este trimis cu însoţitor împreună 

cu FOCG la radiologie, explorări suplimentare sau pentru consult la alte specialităţi. Rezultatele 

investigaţiilor suplimentare sunt codificate şi trecute în FOCG de către medici. 

5. FOCG este completată şi codificată de către medicul curant din secţie. La nivelul 

secţiei asistenta şefă înregistrează în registrul de internări al secţiei pacienţii internaţi, îi 

nominalizează cu nume şi număr de FOCG în “ Foaia zilnică a bolnavilor internaţi“ şi răspunde 

de completarea corectă a acestei situaţii. Investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada 

spitalizării (explorări funcţionale, investigaţii radiologice, intervenţii chirurgicale) se vor 

înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil. 

6. În cazul transferului intraspitalicesc – transferul pacientului de la o secţie la alta în 

cadrul aceluiaşi spital – pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeşte o singură 

FOCG şi se stabileşte un singur diagnostic principal în momentul externării. În cazul transferului 

pacientului din secţia de profil în compartimentul ATI, FOCG  cu epicriza de etapă se va 

transmite acestui compartiment. 

7. În oricare din secţiile sau compartimentele spitalului s-ar afla internat pacientul, FOCG 

se păstrează în camera de gardă a secţiei sau compartimentului respectiv. 

8. La externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată în comun, de către 

medicul curant din secţia de profil şi eventual de medicul specialist ATI , stabileşte diagnosticele 

la externare şi precizează starea la externare a pacientului (ex vindecat, ameliorat, staţionar ) iar 

FOCG va fi semnată de şeful secţiei în care este angajat medicul curant. Epicriza, constând în 

rezumatul informaţiilor din FOCG, investigaţiile efectuate, tratamentul urmat pe perioada 
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internării şi recomandările la externare. Recomandările sunt explicate de medicul curant. Dacă 

este cazul, medicul va comunica pecientului intervalul până la următorul control. 

Tratamentul va fi prescris pe reţete compensate sau simple, în funcţie de caz, respectând 

legislaţia în vigoare. 

La externare pacientul va primi scrisoarea medicală către medicul de familie, biletul de externare, 

reţeta şi concediul medical dacă este cazul.. 

FOCG se arhivează lunar, în bibliorafturi, dosare de carton/ plastic, identificate sugestiv prin: 

denumirea secţiei perioada la care se referă FOCG 

La terminarea anului calendaristic FOCG se predau la arhivă pe bază de proces verbal şi se 

păstrează 30 de ani de la crearea lor. 

La finalul perioadei de arhivare, FOCG sunt distruse. 

Persoanele străine de secţie nu au acces la F.O.C.G. 

Art. 165. ACCESUL PACIENTULUI LA F.O.C.G. DIRECT, PRIN 

APARŢINĂTORI LEGALI ŞI PRIN INTERMEDIUL MEDICILOR NOMINALIZAŢI 

DE PACIENT. 

A. Accesul pacientului şi reprezentanţilor legali. 

 Dosarul medical al pacientului reprezintă documentaţia de evidenţă medicală ce conţine 

informaţiile despre starea sănătăţii fizice şi psihice, precum şi rezultatele investigaţiilor, 

tratamentelor şi îngrijirilor medicale primite. 

 Informaţia din documentaţia  de evidenţă medicală se eliberează personal pacientului iar 

pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, precum şi cele declarate incapabile se 

eliberează reprezentanţilor lor legali. În cazul în care pacientul nu doreşte să fie personal 

informat, la solicitarea acestuia, informaţia se prezintă persoanei nominalizate în mod expres de 

către pacient. 

 În cazul solicitării informaţiei despre datele cu caracter medical a unui pacient decedat, 

informaţia se eliberează rudelor apropiate cu condiţia să existe acordul informat scris şi semnat al 

pacientului în timpul vieţii. 

 La solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti în 

legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, informaţia privind propriile date 

medicale se eliberează în conformitate cu legislaţia. 

 Eliberarea unei copii după F.O.C.G. (dosarul medical)  se face după depunerea unei cereri 

la Secretariatul spitalului care va fi aprobată de manager. 

 Cererea scrisă va conţine: 

- datele de identificare ale solicitantului 

- detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate ( date 

despre aflarea la evidenţă în situaţia dată, date despre perioada tratamentului efectuat, 

date despre perioada de efectuare a investigaţiilor etc). 

- modalitatea de primire a informaţiei solicitate 

 Copia va fi înmânată personal cu prezentarea BI/CI se va semna pe formularul de cerere 

aprobată de manager „ Am primit un exemplar”. 

 Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic 

şi tratament, în timpul spitalizării, cu acordul pacientului, dacă acesta are discernământ. 

 Rudele şi prietenii pacientului NU POT PRIMI O COPIE A F.O.C.G. 

B.Acces informaţii medicale pentru activităţi cercetare ale medicilor 

Accesul la datele medicale din F.O.C.G. în scop de cercetare ştinţifică se face pe baza unei 

cereri depuse la secretariatul instituţiei de către solicitant , care trebuie să conţină: tipul 

datelor, perioada şi scopul cercetării. 

Cererea va fi analizată şi aprobată de către directorul medical al unităţii. 
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Rezultatele documentelor supuse cercetării vor fi avizate de către directorul medical. 

 Spitalul asigură pacientului acces la datele medicale personale pe toată durata spitalizării 

prin informaţii care vin de la medicul curant sau medicul nominalizat de către şeful de secţie cu 

garantarea confidenţialităţii informaţiilor ce ţin de secretul medical.. 

Art.166. REGULI PRIVITOARE LA ACCESUL NEÎNGRĂDIT AL 

PACIENŢILOR / APARŢINĂTORILOR  / VIZITATORILOR LA REGISTRUL DE 

SUGESTII, RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI. 

 Pacienţii, aparţinătorii şi vizitatorii acestora au acces neîngrădit la registrul de sugestii, 

reclamaţii şi sesizări. 

 În fiecare secţie şi compartiment este obligatoriu să existe un registru de sugestii, 

reclamaţii şi sesizări care se găseşte la asistenta şefă. Pacienţii, aparţinătorii şi vizitatorii în 

situaţia în care au o sugestie sau o nemulţumire vor aduce la cunoştinţă acest lucru asistentei de 

salon care le va sugera să menţioneze opinia dumnealor în scris, în registrul de sugestii, 

reclamaţii şi sesizări. 

 Registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări va fi luat de la asistenta şefă de către asistenta 

de salon şi va fi pus la dispoziţia bolnavului sau aparţinătorului care şi-a exprimat dorinţa de a 

face o reclamaţie sau sugestie. După ce bolnavul sau aparţinătorul completează în registru 

sugestia sau reclamaţia , menţionându-şi numele şi semnând petiţia făcută ( nu pot fi luate în 

considerare reclamaţiile anonime), asistenta de salon înapoiază registrul de sugestii, reclamaţii şi 

sesizări  asistentei şefe care la rândul său îl va prezenta responsabilului la nivel de spital cu 

colectarea reclamaţiilor, urmând apoi să fie prezentat managerului şi directorului medical. 

 Sugestiile făcute de pacienţi, aparţinători şi vizitatori vor fi analizate de către directorul 

medical împreună cu şefii de secţii pentru ca în acest sens să crească calitatea serviciilor 

medicale. 

 Reclamaţiile şi sesizările vor fi rezolvate în funcţie de competenţă şi obiectul lor . 

Art. 167 REGULI REFERITOARE LA IMPLICAREA APARŢINĂTORILOR LA 

ÎNGRIJIREA UNOR CATEGORII DE BOLNAVI ( inclusiv copii cu vârsta între 0-16 ani). 

 Bolnavii aflaţi în stare critică sau terminală, indiferent de secţia sau compartimentul în 

care acestia sunt internaţi, familia poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui 

membru de familie cu acordul medicului curant dacă condiţiile din secţia sau compartimentul 

respectiv permit acest lucru. În caz contrar se va asigura accesul familiei periodic la pacient. 

 În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei 

prezentate, pe oricare din secţiile şi compartimentele spitalului, accesul unei persoane poate fi 

permanent. 

 În cazul copiilor între 7 şi 14 ani se poate accepta prezenţa unuia dintre părinţi dacă se 

solicită acest lucru. 

 Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al 

bolnavului sau în cantitate prea mare. Este interzisă, de asemenea, introducerea băuturilor 

alcoolice. Vizitatorii vor evita discuţiile neplăcute ce pot afecta pacienţii, vor respecta liniştea 

celorlalţi bolnavi. 

 Vizitatorilor le este interzis fumatul în unitate. 

 Vizitatorii trebuie să respecte orele de vizită şi să dea curs indicaţiilor medicilor, 

personalului sanitar şi de pază. 

 Este interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor. 

 Programul de vizită se află afişat la intrarea în spital şi în secţie, în mod vizibil şi 

accesibil vizitatorilor. 

 

Art. 168. LIBERTATEA DE DEPLASARE A PACIENTULUI ÎN AFARA 
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SECŢIEI PERMISĂ ÎN ZONELE NERESTRICŢIONATE, EXCEPŢIE PERIOADELE 

DE VIZITĂ MEDICALĂ, CARANTINE, NECESITĂŢILE IMOBILIZĂRII LA PAT . 

 (1) Pacientul are libertatea de a se deplasa în interiorul spitalului, în spaţiile publice ( 

coridoare, curtea spitalului, magazine alimentar ) în afara programului de vizită medicală şi a 

programului de tratament. Excepţie de la libertatea de deplasare fac spaţiile şi zonele cu risc 

crescut inclusiv cele cu risc epidemiologic ( ex. ATI., Neonatologie, Sala de Operaţie, Sala de 

Naştere etc.) precum şi situaţiile în care este declarată carantina, bolnavul este imobilizat la pat, 

se efectuează vizita şi tratamentul medical. 

 (2) Pacientul, pe perioada internării, respectă regulile formulate de spital iar deplasarea 

acestuia în interiorul spitalului pentru diverse explorări sau investigaţii se face însoţit de personal 

medical. 

  

Art. 169. PROCEDURA DE ELIBERARE A MEDICAMENTELOR ÎN REGIM 

DE URGENŢĂ 

Secţia/ Compartimentul spitalului are obligaţia de a asigura la aparatul de urgenţă, 

medicamentele considerate strict necesare pentru potenţialele cazuri de urgenţă, conform unui 

barem minimal stabilit. 

La indicaţia medicului, în situaţii de urgenţă (pacienţi aflaţi sau nou internaţi) asistenta de 

salon foloseşte medicamentele prescrise de la aparatul de urgenţă. 

În situaţia în care medicamentele s-au epuizat din dulapul de urgenţă, asistenta de salon 

va solicita chemarea de la domiciliu a farmacistului şef al farmaciei spitalului sau a asistentei 

medicale de farmacie desemnate, pentru a ridica aceste medicamente pe baza condicii de 

prescriere a medicamentelor, semnată şi parafată de medicul care a făcut recomandarea. 

Activitatea menţionată anterior este specifică situaţiilor din timpul gărzilor în afara 

programului de lucru de la farmacia spitalului care este 07,00 – 15,00 

 

 

CAPITOLUL X 

REGULI REFERITOARE LA CONTROLUL CALITĂŢII HRANEI 

Art. 170. Reguli referitoarela controlul calităţii hranei 

a. Stabilirea meniului zilnic 

Asistenta dieteticiană stabileşte meniul zilnic, în baza datelor statistice, privind pacienţii 

internaţi trimise de fiecare secţie. 

 Datele statistice – Situaţia de hrană – sunt furnizate de fiecare secţie până la ora 

12,00. Acestea cuprind pacienţii internaţi în secţie până la ora respectivă. 

 Pacienţii internaţi în gardă, vor fi trecuţi ca o completare pe foia de alimentaţie a 

secţiei şi care este predată asistentei dieteticenă, până la ora 08,00. Aceasta anexa cuprinde 

diferenţa între numărul de internări şi externări din ziua respectivă. 

 Datele statistice vor fi furnizate în fiecare zi până la ora 14,30, respectiv 08,00. 

Este obligaţia asistentelor şefe să transmită aceste date în timp util. 

 Pentru problemele legate de corectarea datelor transmise, asistenta şefă ia legătura 

telefonic sau verbal cu asistenta dieteticiană. 

b. Controlul calităţii hranei 

Medicul de gardă are datoria de a controla zilnic calitatea hranei pe fiecare secţie. 

Se controlează următoarele aspecte: 

- calitatea hranei 

- dacă corespunde calitativ cu reţetarul zilei 

- dacă corespunde calitativ 
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- organoleptic 

Controlul se face având ca referinţă reţetarul zilnic, Medicul de gardă consemnează 

rezultatul controlului calităţii hranei în foaia zilnică de alimente. 

Asistentele şefe – obligaţii 

a. întocmesc situaţia de hrană  

b. verifică distribuirea hranei pe secţie. 

În cazul în care hrana nu corespunde din punct de vedere a porţiilor pentru bolnavi se 

sesizează asistenta dieteticiană, pentru o eventuală reactualizare a acestora. 

c. Orarul de distribuire a mesei 

În vederea desfăşurării unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de 

odihnă şi de servire a mesei, secţiile cu paturi vor asigura distribuirea mesei astfel: 

- dejun – 08,00 – 09,00 

- prânz – 12,00 – 13,00 

- cina   – 17.00 – 18,00 

pentru personalul de gardă, orarul de distribuire a mesei este următorul: 

- dejun – 08,00 – 09,00 

- prânz – 12,00 – 13,00 

- cina   – 17.00 – 18,00 

 

 

CAPITOLUL XI 

RESPONSABILITĂŢI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR 

HOTELIERE ŞI MEDICALE – OBIECTIVE 

 

Art. 171. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII 

SERVICIILOR HOTELIERE ŞI MEDICALE – OBIECTIVE 

- Modernizarea şi recompartimentarea spaţiilor. 

- Înlocuirea lenjeriei şi a pijamalelor pentru pacienţi, care prezintă un grad ridicat 

de uzură. 

- Igenizarea spaţiilor de cazare – Execuţia de lucrări de reparaţii curente şi 

renovare la saloanele unităţii. 

- Dezinfecţia aerului şi a suprafeţelor din încăperile cu încărcătură microbiană 

mare. 

- Execuţia unei instalaţii interioare de oxigen şi de distribuţie a oxigenului 

modernă – Execuţia de lucrări în vederea implementării unei staţii de 

oxigenoterapie şi de distribuire a oxigenului medicinal la patul pacientului. 

- Achiziţia de aparatură pentru spălătoria unităţii – Achiziţia unei maşini de 

spălat de capacitate mare şi a unui uscător. 

- Achiziţia de aparatură şi veselă pentru blocul alimentar al unităţii – Înlocuirea 

veselei deteriorate. 

- Asigurarea unei alimentaţii variate – Diversificarea meniurilor 

- Asigurarea asistenţei religioase pacienţilor – Încheierea de parteneriate cu 

reprezentanţii a diverse culte religioase în vederea asigurării asistenţei 

religioase pacienţilor internaţi. 

- Facilitarea comunicării în limbajul mimico gestual pentru pacienţii cu 

deficienţe – Încheierea de parteneriate cu interpreţi autorizaţi în limbajul 

mimico – gestual. 
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- Facilitarea comunicării cu pacienţi nevorbitori de limba română – Încheierea de 

parteneriate cu traducători autorizaţi. 

- Diminuarea disconfortului cauzat de insecte – Montarea de plase antiinsecte la 

geamurile saloanelor. 

- Aprovizionarea la timp cu medicamente, alimente, combustibil pentru buna 

desfăşurare a actului medical şi pentru ca pacienţii să fie trataţi la standarde cât 

mai mari şi performante – Prioritizarea procesului de achiziţie de medicamente, 

alimente, combustibil. 

- Urmărirea respectării legislaţiei privind condiţiile igenico- sanitare în cadrul 

asistenţei medicale precum şi o preocupare continuă a riscului apariţiei 

infecţiilor nosocomiale prin implementarea procedurilor de prevenire a 

infecţiilor nosocomiale – Monitorizarea permanentă a activităţii de către 

medicul epidemiolog. 

Toate aceste obiective se vor realiza în funcţie de buget şi cu toată responsabilitatea 

luând  în considerare şi anumite deficienţe ce pot interveni pe parcurs. 
 

 

 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

În întreaga lor activitate, toate cadrele medico sanitare vor adopta o conduită civilizată, 

politicoasă, neomiţând formulele şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de 

însoţitorii şi vizitatorii acestora. 

Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curăţenia vor acţiona 

într-un climat de linişte care să asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil, orice 

disconfort fonic ( prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor şi dispozitivelor cu care îşi desfăşoară 

activitatea ) cu preponderenţa în perioadele destinate odihnei pacienţilor. 

Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliară. Se vor comporta cu 

pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o manieră care să excludă orice posibilitate de interpretare 

din partea acestora că se doreşte sau se urmăreşte o renumerare a actului medical şi de îngrijire, 

alta decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, respective decât salariul obţinut pe statul 

de plată. 

Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care 

privesc activităţile unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi.  

Regulamentul de organizare şi funcţionare poate fi modificat sau completat, ori de câte 

ori necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplină muncii în unitate o cer. 

     Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului va fi adus la cunoştinţa 

tuturor salariaţilor pe bază de semnătură.  

Întreg personalul va respecta confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de 

muncă indiferent de natura acestora. 

Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al 

spitalului atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, după caz penală, în 

sarcina persoanelor vinovate. 

Atribuţiile cuprinse în regulamentul spitalului sunt cuprinse în fişele posturilor salariaţilor 

spitalului. 

 




