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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. Spitalul Municipal Motru, este unitate sanitară cu paturi, conform avizului 
Ministerului Sănătăţii nr.686/02.06.2010 completată de 
adresa,nr.XI/A/7347,12650/EN/2810/25.03.2013 şi
nr.XI/A/EN/12264/AP/2359/EN12264/13.01.2014 şi a Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare 
nr. 1285/27.02.2015 eliberată de DSP Gorj, CUI :5632555 cu sediul în municipiul Motru, str 
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj.
Art.2. Spitalul Municipl Motru, asigură ocrotirea sănătăţii populaţiei prin acordarea asistenţei 
medicale complete de specialitate, preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor internaţi 
în unitatea cu paturi, a celor care se prezintă în ambulatoriul integrat
Art.3. în cazuri de urgenţă, spitalul asigură asistenţă medicală tuturor persoanelor a căror 
stare necesită aceasta, prin Serviciile de Urgenţă -camere de gardă.
Art.4. 1) Actele, datele, informaţiile medicale obţinute de personalul sanitar in exercitarea 
atribuţiilor de serviciu constituie secret profesional, divulgarea lor fiind interzisa.
2) Nu constituie divulgare a secretului profesional raportarea sau comunicarea datelor sau 
informaţiilor prevăzute in aliniatul precedent, in temeiul unor dispoziţii legale.
Art.5. Spitalul Municipl Motru, indeplineste sarcini stabilite de ministerul de resort prin 
Ordin de ministru, pentru unităţile sanitare.
Art.6. Pentru prevenirea infecţiilor interioare spitalul este obligat sa aplice normele tehnice 
ale Ministerului Sanatatii şi să ia orice alte măsuri necesare.
Art.7. Localurile unităţii şi anexele lor trebuie să corespundă cerinţelor de igienă şi 
antiepidemice. în acest scop, conducerea spitalului are obligaţia de a asigura condiţiile 
corspunzatoare obţinerii autorizaţiei de functţonare.
Art.8. 1) Spitalul Municipl Motru, este obligat sa organizeze inregistrarea persoanelor care 
solicita asistenta medicala, prin intocmirea de fise de consultaţii, foi de observaţii, etc., acte 
medicale stabilite prin dispoziţiile legale.

2) De asemenea, va elibera la cerere celor indreptatiti potrivit dispoziţiilor legale,
certificate medicale pentru incapacitate temporara de munca, buletine de analize, certificate de 
constatare a decesului si alte asemenea acte. *

3) Obligaţiile si răspunderile care revin personalului sanitar si spitalului in inregistrarea si 
raportarea activitatii desfăşurate, a documentelor folosite si circuitul acestora se stabilesc de 
Ministerul Sănatatii in conformitate cu actele normative in vigoare privind sistemul 
informaţional in unităţile sanitare. Spitalul Municipal Motru are obligaţia să transmită 
Centrul de Cercetare si Evaluare a serviciilor de Sanatate datele clinice la nivel de pacient 
pentru toţi pacienţii spitalizaţi, în formă electronică, conform aplicaţiei DRG Naţional, pentru 
prelucrarea şi analiza datelor în vederea contractării şi decontării serviciilor spitalicesti.( 
Ordinul nr.5/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de 
spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se 
solicită revalidarea ).

4) Prescrierea medicamentelor cu si fara contribuţie personala in tratamentulambulatoriu
se face pe formularul prevăzut in Anexa nr.l la Ordinul nr.252/2012, respeptmfenp utilizarea 
formularului de prescripţie medicală electronică transmis in Sistem rfatic pentru
prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănăţa fnedic, angajat al
spitalului, poate obţine dreptul de prescriere.
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5) Obţinerea dreptului de prescriere este obligatorie si pentru medicii din spital conform 
Cap.I art.l 1 al.(2) din Normele metodologice.
Art.9. In acordarea asistentei medicale, personalul medico-sanitar este obligat sa se 
conformeze normelor de etica si de deontologie medicala; sa acţioneze in interesul bolnavului, 
sa acorde asistenta medicala tuturor bolnavilor fara condiţionarea de avantaje materiale sau 
servicii personale.
Art.10. întreg personalul din unitate trebuie sa acţioneze pentru gospodărirea judicioasa a 
mijloacelor materiale, sa combata orice forme de risipa sau abatere de la disciplina.
A rt.ll. Personalul spitalului se compune din următoarele categorii

A. Personalul de specialitate medico-sanitar
a) Personal de conducere
b) Personal de execuţie

B. Personalul din aparatul funcţional
a) Personal de conducere
b) Personal de execuţie (administrativ)
c) Personal de deservire

Art.12. Spitalul Municipl Motru, este nominalizat in categora IV., pe baza criteriilor stabilite 
de Ministerul Sanatatii conform Ordinului nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a 
criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă cu 
completările si modificările ulterioare.
Art.13. Spitalul Municipal Motru, colaborează cu celelalte instituţii sanitare cu care intră in 
relaţii economice şi juridice, urmare îndeplinirii atribuţiilor sale.
Art.14. Personalul sanitar are obligaţia sa aplice tratamentul medical corespunzător fiecărei 
boli şi să respecte normele medicale de tratament.
Art.15. 1) îngrijirile medicale se efectuează cu consimţământul bolnavului sau al persoanelor 
care, potrivit legii, simt imputemicite in a-si da acordul.

2) In cazuri grave, in care pentru salvarea vieţii pacientului, precum si a persoanelor 
lipsite de discernământ ori in neputinţa de a-si modifica voinţa, este necesara o ingrijire 
medicala de urgenta, iar consimţământul sau incuviintarea persoanelor in drept nu se poate 
obţine in timp util, îngrijirea medicala va fi efectuata de medic prin constituirea Comisiei 
medicale formata din medicii de garda din acea zi din spital.

3) In cazul refuzului de îngrijiri medicale, se va solicita declaraţia scrisa in acest sens,
medicul fiind obligat sa informeze bolnavul sau persoana indreptatita a-si da consimţământul, 
asupra consecinţelor ce decurg din neacceptarea acestor îngrijiri. *

4) Prevederile acestui articol nu se aplica in cazurile in care potrivit legii, pentru 
apararea sanatatii, îngrijirea medicala este obligatorie.
Art.16.

1) Asistenta medicala de urgenta se acorda de toate unităţile sanitare permanent, la orice 
ora din zi sau noapte, indiferent de domiciliul persoanei.

2) Personalul sanitar este obligat sa acorde primul ajutor medical indiferent de 
specialitate, de locul unde se afla, sau daca este in timpul ori in afara programului de lucru, 
după care, va îndruma pacientul către o unitate sanitara de specialitate.

3) Pentru pacientul critic, după stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, 
transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.(art.l70 din 
Legea nr.95/2006 modif.)

4) Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de
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Art.17. Unităţile si personalul sanitar sunt obligate sa desfasoare o activitate de educaţie 
sanitara care sa*conduca la formarea si menţinerea stării de sanatate a populaţiei, precum si sa 
asigure condiţiile optime medico-sanitare pentru îngrijirea bolnavilor.
Art.18. Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile constituie o obligaţie permanenta 
pentru unităţile sanitare si personalul sanitar, precum si pentru toti cetăţenii. In îndeplinirea 
acestei obligaţii, unităţile si personalul sanitar răspund de:
a) declararea, tratamentul si, după caz, izolarea obligatorie a bolnavilor, a suspecţilor de boli 
transmisibile si a purtătorilor de germeni patogeni;
b) vaccinarea preventiva a pacienţilor (ex.vaccinul antigripal Gripa tip A(H1N1) efectuarea 
investigaţiilor clinice, epidemiologice si de laborator, aplicarea tratamentelor profilactice si 
curative, precum si urmărirea aplicării masurilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;
c) supravegherea epidemiologica a foştilor bolnavi, suspecţilor sau purtătorilor de germeni 
patogeni si interzicerea primirii, incadrarii, menţinerii sau reluării activitatii acestora in 
colectivităţi, sectorul alimentar la exploatarea instalaţiilor centrale de alimentare cu apa 
potabila si in alte unitati, daca prezenta lor constituie pericol pentru sanatatea populaţiei;
d) stabileşte prin procedură internă, circuite funcţionale şi Registrul de riscuri zonele cu risc 
crescut în colaborare cu SSM inclusiv cele cu risc epidemiologie.
Art.20. Personalul sanitar care constata sau este informat de existenta unui caz de boala 
transmisibila are obligaţia de a lua imediat toate masurile pentru prevenirea răspândirii bolii 
in rândul populaţiei sau in colectivităţi, si de a informa de indata unitatea sanitara ierarhic 
superioara. De asemenea, personalul sanitar este obligat sa ia masuri, de urgenta, pentru 
izolarea bolnavului, efectuarea anchetei epidemiologice, identificarea sursei de infecţie, 
izolarea si supravegherea prin examinări clinice si de laborator a persoanelor cu care 
bolnavul a venit in contact, precum si alte masuri in raport de specificul bolii transmisibile. 
Art.21. In cazul apariţiei unui focar epidemic, Ministerul Sanatatii, unităţile sanitare si 
personalul sanitar au obligaţia sa dispună următoarele:
a) efectuarea dezinsectiei, dezinfectiei sau deratizării;
b) stabilirea masurilor necesare cu privire la transportul sau interzicerea transportării 

cadavrelor in afara localităţilor unde s-a produs decesul;
c) restrângerea sau suspedarea, pe perioade limitate, in condiţiile legii, a circulaţiei de 
persoane in zona contaminata.
d) stabilirea sarcinilor de intervenţie operativa ce revin unitarilor de asistenta medicala, cu 
privire la prevenirea si combaterea bolilor transmisibile.
Art.23. Unităţile sanitare ambulatorii sunt obligate sa ia in evidenta persoanele la care se 
depistează bolile cronice stabilite de Ministerul Sănătăţii şi să asigure tratamentul de 
specialitate corespunzător.
Art.24. Actele, datele, informaţiile medicale obţinute de personalul sanitar in exercitarea 
atribuţiilor de serviciu constituie secret profesional, divulgarea lor fiind interzisa. Nu 
constituie divulgare a secretului profesional raportarea sau comunicarea datelor sau 
informaţiilor prevăzute in aliniatul precedent, in temeiul unor dispoziţii legale. Atribuţiile 
specifice referitoare la gestionarea dosarului pacientului sunt reglementate prin Procedura de 
arhivare, Procedura de acces la actele medico-legale, Regulamentul de completare al 
documentelor, Procedura privind gestionarea şi circuitul foii de observaţie şi Nomenclatorul 
arhivistic {norme de trimitere).
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CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.25 Spitalul Municipal Motru este situat în sudul ţării, organizat pe o gamă largă de 
specialităţi, asigurând servicii medicale la circa 40.000 de locuitori, pe un teritoriu arondat de 
circa 100 km în diametru.

Spitalul are 206 de paturi spitalizare continuă plus 20 paturi spitalizare de zi asigurând 
servicii medicale pentru municipiul Motru şi un număr de 28 de localităţi în judeţele Gorj 
respectiv 22 de localităţi în judeţul Mehedinţi.

Structura spitalului permite acordare de servicii medicale după cum urmează:

□ MEDICALE:

A. Secţii si compartimente:
* Medicină Internă - ............................................................ 70 paturi

din care -  Compartiment Neurologie - 20 paturi,
* Secţia Obstetrica-Ginecologie - ......................................27 paturi

din care Compartiment Neonatologie -  5 paturi
* Secţia Chirurgie Generală -..............................................25 paturi

din care Compartiment ORL- 8 paturi
* Secţia Recuperare, Medicina Fizică şi Balneologie - ....2 7  paturi
* Compartiment ATI - ..........................................................5 paturi
* Compartiment Boli Cronice - ..........................................15 paturi
* Compartiment Pediatrie -................................................. 19 paturi
* Compartiment Ortopedie si Traumatologie-.................... 8 paturi
* Compartiment de primire Urgenţe ( CPU )
* Compartiment U.T.S.
*Centrul de Sănătate Mătăsari ( C.S.M ) 

din care:
-Compartiment Cronici.............................................10 paturi
-Modul de Urgenţă 
-Cabinet Medicină Internă 
-Compartiment Analize Medicale 
-Compartiment Radiologie
-Subcomprtiment de Ambulanţă ( în subordinea SAJ Gorj)
Spitalizare de zi - ...........................................................20 de paturi
*Bloc Operator
* Sterilizare
* Dispensar TBC
* Farmacia
* Compartiment de Prevenţie şi Combatere Infecţii Nosocomiale
* Laborator Analize Medicale cu punct de lucru la C.S.M
* Laborator Radiologie -  imagistica medicală cu punct de lucru la C.S.M
B. Ambulatoriul integrat cu 13 cabinete de specialitate:
- Medicină Internă;
- Chirurgie Generală;
- Obstetrica-Ginecologie;
- Neurologie;

5



SPITALUL MUNICIPAL MOTRU Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

- ORL;
- Pediatrie;
- Oftamologie;
- Ortopedie şi Traumatologie;
- Medicina Muncii;
- Psihiatrie;
- Recuperare, Medicina Fizică şi Balneologie;
- Planificare Familială;
- Dermatovenerologie.
Laboratoarele deservesc atatpaturile cât şi ambulatoriul integrat.
□ ADMINISTRATIVE:
Birouri / compartimente:
- Biroul financiar-contabil;
- Biroul Resurse Umane, Arhivă;
- Birou Intrenări şi Statistică Medicală;
- Birou Tehnico-Administrativ;

* Centrala termică,
* Poartă,
* întreţinere, reparaţii clădiri şi instalaţii,
* Lift,
* Bloc Alimentar,
* Spălătorie,
* Magazie efecte - Garderobă
* Grup electrogen.

- Compartimient Juridic,
- Structura Managementul Calităţii,
- Compartiment Aprovizionare,
- Compartiment Securitate, PSI,
- Compartiment Achiziţii
- Birou Informatică,
Spitalul are o suprafaţa de aproximativ de 12.310 mp ( din care 3.573 mp construcţii).

CAPITOLUL III

MANAGEMENTUL SPITALULUI

Art.26. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
1) In cadrul unitatii funcţionează consiliu de administraţie, conform art.186 din Legea 
nr.95/2006, format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de 
strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. Membrii consiliului de administraţie:
a) 2 reprezentanţi al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj - cu drept de vot
b) 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Localal Municipiului Motru, din care unul să fie
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e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de 
invitat- fara drept de vot
f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat- fara drept de vot.
g) 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 fără drept de vot.
h) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
2) Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ de 
către administraţia publică locală.
3) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu 
majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.
4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar (minim 12/ori/an) sau ori de către ori este 
nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, 
şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
5) Majoritate simpla = majoritate care întruneşte un număr de voturi egal cu minimum 
jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenţi.
Art.27. 1) 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, sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii 
administrativ-teritoriale;
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de 
servicii medicale ale populaţiei;
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi 
activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în 
cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) şi la art. 1833 alin. (1). 
Din Legea 95/2006.
2) Membrii consiliului de administraţie, au obligaţia de a depune o declaraţie de interese, 
precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute la art. 180, în termen de 15 
zile de la numirea în funcţie. *

2). COM ITETUL DIRECTOR este format din:
- Manager;
- Director Medical;
- Director financiar-contabil;

Art.28 1) Comitetul Director se organizează şi funcţionează în condiţiile art. 183 din Legea 
95/2006 şi are, in principal, conform Ordinului nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 
comitetului director din cadrul spitalului public, următoarele atribuţii:
a) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor 

scrise ale consiliului medical;
b) elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii 

medicale al spitalului;
c) propune managerului, în vederea aprobării: numărul de personal, pe 

muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; organizarea conci 
vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

curi de 
posturile
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d) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama 
spitalului, în'urma consultării cu sindicatele, conform legii;

e) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice 
privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, privind 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor hoteliere igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de 
prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului 
sănătăţii publice;

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

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

h) analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe 
care îl supune spre aprobare managerului;

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

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

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

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

m) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a
obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii
spitalului;
n) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de 
sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii 
Publice, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie, la solicitarea acestora;

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

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

q) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea 
sediului şi a denumirii spitalului;

r) negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii 
specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi 
prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;

s) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
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3) Membrii comitetului director, au obligaţia de a depune o declaraţie de interese, precum şi 
o declaraţie Cu privire la incompatibilităţile prevăzute la art.180 din Legea nr.95/2006, în 
termen de 15 zile de la numirea în funcţie.

Art.29.CONSILIUL MEDICAL funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.185, a lin ţi), art. 185 alin. (4), lit. a -  d şi ale Ordinului nr. 863/2004_pentru aprobarea 
atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor.
Art. 30. Consiliul medical, condus de Directorul Medical in calitate de preşedinte, este 
alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-sef, si are următoarele atribuţii:
1) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face 
propuneri pentru elaborarea:
a) planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;
b) planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
c) planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente 
medicale, medicamente şi materiale sanitare;
2) face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al spitalului;
3) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului 

intern ale spitalului;
4) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, inclusiv:
a) evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

ambulatoriul acestuia;
b) monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
c) prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale
d) are competenţe manageriale conform Contractului de Administrare/Fişa Postului 
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 îl 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 ţară şi din străinătate şi 
facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
14) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 
spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
15) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi tâfea activităţilor
medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în ’
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16) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 
cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite 
etc.), inclusiv prin monitorizarea comisiei multidisciplinare;
17) participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de 
dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
18) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, 
în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a 
rezistenţei la medicamente;
19) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii si anonimatului datelor medicale, constituirea 
arhivei spitalului;
20) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 
medicală, în condiţiile legii;
21) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 
referitoare la activitatea medicală a spitalului;
22) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare;
23.)analizează şi soluţionează îngrijirea pacienţlor în echipe multidisciplinare.
Art 31. l)CONSILIUL DE ETICA funcţionează in conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările si completările ulterioare 
art. 185 alin.(l) si (2) şi ale Ordinul MS nr. 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor.
2) consiliul etic este format din 7 membri, având următoarea componenţă:
a) 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.
3) 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 şi 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 incriminarea 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 ordin
h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient -
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vigoare;
i) verifică dacă personalul medico - sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile 
pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;
j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri 
săvârşite de către pacienţi- sau superiori ierarhici. în măsura în care constată încălcări ale 
drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a 
personalului;
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 speţă 
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 ordin
6) Consiliul de etică 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.32. Conducerea sectiilor/compartimentelor, serviciilor este asigurata de :
-Şefi de secţii. *
-Şefii compartimentelor funcţionale / medici coordonatori
-Locţiitorii acestora desemnaţi prin decizie in perioada absenţei titularului

ATRIBUŢII SPECIFICE FUNCŢIILOR DE CONDUCERE:

Art. 33 MANAGERUL conduce spitalul şi are, în principal, următoarele atribuţii:
I. în domeniul strategiei serviciilor medicale:

a) elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, planul 
de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului 
director şi pe baza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare a spitalului se aprobă 
de autoritatea de sănătate publică, respectiv de Ministerul Sănătăţii Publice, după caz; planul 
de dezvoltare a spitalului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârşitul fiecărui an 
financiar;
b) aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor
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c) aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 
propunerea consiliului medical;

d) aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în 
concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
e) elaborează şi pune la dispoziţirapoarte privind activitatea spitalului şi participă la 

ezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului;
f) face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director şi a consiliului medical, 
privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în 
vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare;
g) aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii 
Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită;
2. în domeniul managementului economico-financiar:
a) aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;
b) aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se 
realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea consiliului medical şi a 
comitetului director, cu avizul autorităţii locale;aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al 
spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
c) aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe secţii, laboratoare şi 
compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de 
secţii, laboratoare şi compartimente din structura spitalului;
d) urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi 

compartimente, conform contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale spitalului;
e) răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor şi 

compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;
f) în cazul existenţei unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, 
acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi 
lichidate în condiţiile legii;
g) efectuează plăţi, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii;
h) împreună cu ordonatorul de credite ierarhic superior, identifică surse pentru creşterea 
veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii;
i) negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii 
medicale cu casa de asigurări de sănătate judeţeană şi alţi operatori economici;
j) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii;
3. în domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:
a) întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai 
managementului spitalului public. Nivelul indicatorilor de performanţă specifici spitalului se 
stabileşte anual de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. Nivelul indicatorilor de 
performanţă specifici spitalelor se stabileşte anual de către acestea. în situaţii excepţionale, 
din motive neimputabile conducerii spitalului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o 
singură dată în cursul anului;
b) nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor 
programelor şi subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform 
metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice;
c) răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către 
personalul medico-sanitar din spital;
d) urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 
recomandărilor consiliului medical;
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spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;
f) negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului protocoale de colaborare şi/sau 
contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii 
serviciilor medicale;
g) răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, 
igienă, alimentaţie şi prevenirea infecţiilor nozocomiale, în conformitate cu normele stabilite 
de Ministerul Sănătăţii Publice;
h) răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, 
financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi 
control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
i) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai 
consiliului medical şi consiliului etic, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
j) urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea 
drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;
4. în domeniul managementului resurselor umane:
a) aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
b) înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, 
necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, 
nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., ale căror organizare şi funcţionare se 
precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
c) stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza 
propunerilor şefilor de secţii şi servicii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
d) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director, numeşte 
membrii comitetului director;
e) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din 
funcţie personalul spitalului, în condiţiile legii;
f) aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul 
aflat în subordine;
g) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine 
directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul 
ierarhic la care s-au făcut;
h) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;
i) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital;
j) încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu şefii de secţii, laboratoare şi 
servicii. în cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de 
performanţă, al căror nivel se aprobă anual de către managerul spitalului, după negocierea cu 
fiecare şef de secţie;
k) urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine; 

respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese;
în domeniul managementului administrativ:

aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a spitalului; 
reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 
răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri 

de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
e) încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată dej^linisterul
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Sănătăţii Publice;
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f) răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, 
în condiţiile prevăzute de lege;
g) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 
profesional, păstrarea confidenţialităţii si anonimatului datelor pacienţilor internaţi, 
informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
h) pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în 
condiţiile legii, date privind activitatea spitalului;
i) prezintă unităţii teritorial-administrative informări trimestriale şi anuale cu privire la 
patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
j) răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute 
de lege, în format scris şi electronic;
k) aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 
medicală, în condiţiile legii;
l) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 
reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
m) conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
n) împreună cu comitetul director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi 
coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi 
alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
o) propune spre aprobare unităţii teritorial-administrative un înlocuitor pentru perioadele 
când nu este prezent în spital;
Art.34. DIRECTORUL MEDICAL, are, in principal următoarele atribuţii:
a) în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la 
termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii 
medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente 
medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli;
b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin 
evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de 
îmbunătăţire a activităţii medicale;
c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 
implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
d) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor 
pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
e) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
f) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor 
de secţii, laboratoare şi servicii;
g) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 
medicală, în condiţiile legii, atribuţie stabilita prin OMS 921/2006
h) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 
spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
i) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 
medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
j) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 
cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite 
etc.);
k) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 
epidemii şi în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în
l) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamer
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la nivelul spitalului,impreuna cu medicii şefi de secţie si comisia de farmacovigilenta a 
spitalului , asistenta şefa a spitalului când este cazul în vederea unei utilizări judicioase a 
fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
m) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii si anonimatului datelor medicale, constituirea 
arhivei spitalului;
n) 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;
o) coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în 
documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date;
p) ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă 
aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi 
îmbolnăvirilor profesionale.
Art.35 DIRECTORUL FINANCIAR CONTABIL are, in principal, următoarele atribuţii:
a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în 
conformitate cu dispoziţiile legale;
b) organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi 
asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de 
verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi 
cheltuieli;
e) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 
indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
f) urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, 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;
g) analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind 
utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
h) angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, 
având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legate;
i) analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale - 
prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
j) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai 
eficientă a datelor contabilităţii;
k) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
l) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către 
bugetul statului, trezorerie şi terţi;
m) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în 
spital;
n) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate;
o) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin 
spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizare^ la timp a 
acestora;
p) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recup
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q) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia 
măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
r) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului fmanciar-contabilitate cu privire 
la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
s) îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
t) împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind 
optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a 
formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului 
unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
u) organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor 
financiar-contabile din subordine;
v) organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea 
mijloacelor materiale în unitate;
w) asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor 
financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi 
control, pe care le prezintă managerului;
x) analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale 
populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale;
y) analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, 
modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii spitalului;
z) întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi 
anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu 
consiliul medical şi le prezintă managerului spitalului;
aa) participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări 
de sănătate, în condiţiile legii;
bb) participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director; 
cc) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi 

schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
dd) participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă ai 

managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la 
contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului; 

ee) participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului; 
ff) ia masurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare prin asigurarea condiţiilor 
corespunzătoare de munca, prevenirea accidentelor si a îmbolnăvirilor profesionale; 
gg) răspunde de problema dotării unitatii (din investiţii realizate sau necentralizate, lucrări in 
regie proprie);
hh) ia masuri pentru aprovizionarea ritmica a unitatii, pentru reducerea consumurilor si 
optimizarea stocurilor de materiale;
ii) răspunde de consumul economicos al energiei electrice, apa, convorbiri telefonice, etc, 
urmărind încadrarea in norme si sumele planificate;
jj) urmăreşte corelarea planului de achiziţii cu creditele bugetare acordate unitatii; 
kk) răspunde de serviciile/compartimentele din subordine;
11) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern 
şi organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii 
mm) îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea u n i t a t i j u i l e t e n t e l o r  
profesionale;
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Art.36. La nivelul spitalului funcţionează următoarele structuri si comisii de specialitate,:
1) S tructura de M anagement al Calitatii Serviciilor Medicale, Comisia Nucleului de 
Calitate si Comisia pentru  Pregătire a Spitalului în Vederea Acreditării sub autoritatea 
managerului, in vederea monitorizării permanente a calităţii serviciilor medicale furnizate 
asiguraţilor, acesta funcţionează conform Ordinului nr. 559/2001 privind înfiinţarea nucleelor 
de calitate în unele unităţi spitaliceşti si a Ordinului nr.975/2012 privind organizarea 
structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu 
paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale avand 
următoarele atribuţii:
a) intocmeste documentele SMC si urmăreşte implementarea acestor documente in secţiile 

spitalului:
b) intocmeste de comun acord cu Şefii de secţii, si supune spre aprobarea RMC pe spital si 
Directorului medical: planificarea auditurilor anuale in secţie, programul de audit anual, 
chestionare de audit, rapoarte de audit/ rapoartelor de neconformitate audit; chestionare de 
satisfacţie a clienţilor ( medic si pacienţi) si analiza acestor chestionare ;
c) participa impreuna cu Şeful secţiei la implementarea acţiunilor corective si analizeaza 
eficacitatea acestora ;
d) urmăreşte întocmirea programelor de pregătire audituri supraveghere si/sau audituri de 
certificare/recertificare, autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerinţelor 
codurilor/standardelor aplicabile si verificări privind respectarea cerinţelor programelor de 
pregătire;
e) prelucrează informaţiile si le interpretează;
f) participa la auditarile efectuate de reprezentanţii organismelor de certificare/autorizare;
g) urmăreşte implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea 
calitatii a modificărilor rezultate in urma auditarii;
h) urmăreşte întocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, menţinerea reviziilor a 

Manualului Calitatii (ISO), procedurilor de sistem, instrucţiunilor generale, instrucţiunilor 
de lucru si al altor documente specifice serviciului de asigurarea calitatii serviciilor 
medicale;

i) tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei anuale a managementului privind 
eficienta sistemului calitatii;
j) prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calitatii serviciilor medicale furnizate 
asiguraţilor, pe fiecare secţie in parte si global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile vor 
fi aduse la cunoştinţa si şefilor de secţie. Conducerea spitalului va putea astfel analiza 
propunerile, in vederea aplicării eventualelor masuri corective si/sau preventive, după caz;
k) organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor si a personalului din unitate, 
prin ataşarea unui chestionar de satisfacţie, anonim, la foile de observaţie sau înaintarea de 
chestionare de satisfacţie, anonime, către personal, ce urmeaza a fi colectate după completare;
l) îndeplineşte ansamblul proceselor premergătoare procesului de evaluare a spitalului.
m) Coordonatorul structurii de calitate este Managerul de calitate (MC), structura de 
calitate se întruneşte lunar si ori de cate ori este nevoie, la convocarea MC si întocmeşte 
rapoarte trimestriale care sunt înaintate Comitetului Director prin intermediul 
Reprezentantului desemnat al Managementului pentru Calitate (RMC).
n) Logistica structurii de calitate este asigurata de un secretariat la nivelul caruia se 
organizează arhiva sistemului de management al calitatii. Secretariatul nucleului de calitate 
funcţionează in subordinea Managerului de Calitate (MC).
2) Comisia de prescrierea medicamentelor si farmacovigilenta are funcţia
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optimizării utilizării medicamentelor precum şi folosirea judicioasă a fondurilor băneşti 
destinate medicamentelor la nivelul spitalului. Sarcinile si responsabilităţile comisiei sunt 
următoarele:
a) stabilirea unei liste de medicamente de baza, obligatorii, care sa fie in permanenta 

accesibile in farmacia spitalului;
b) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar in mod facultativ, la 
cazuri bine selecţionate si documentate medical, pe baza de referat; aceasta din urma trebuie 
sa prezinte criteriile pe baza carora se face recomandarea, susţinute de buletine de analiza si 
recomandări de specialist;
c) verificarea continua a stocului de medicamente de baza, pentru a preveni disfunctiile in 
asistenta medicala;
d) verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente si analiza lor in funcţie de 
raportarea lunara a situaţiei financiare;
e) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe 
bibliografie naţionala si internaţionala si de condiţiile locale/cand se impune;
f) comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de 
medicamente in funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;
g) comisia poate face propunerea de întrerupere a administrării de medicamente cu regim 
special in cazul in care considera ca tratamentul respectiv este inutil, pe care o inainteaza 
conducerii unitatii;
h) in colaborare cu Farmacia spitalului si Serviciul Administrativ, urmăreşte depozitarea si 
conservarea produselor farmaceutice in conformitate cu prevederile normative in vigoare si 
prescripţiilor medicale;
i) urmăreşte si verifica prepararea corecta la termenul solicitat si in condiţiile de calitate a 
produselor făcute in farmacie in baza prescripţiilor medicale;
j) referatele de urgenta pentru medicamente se vor centraliza lunar de către compartimentul 
de achiziţii publice si vor fi înaintate comisiei in vederea analizării oportunităţii introducerii 
lor in necesarul estimativ;
k) Comisia poate analiza oricând necesarul si oportunitatea achiziţiei de medicamente, 
urmând a face propuneri consiliului medical vizând eficienta utilizării fondurilor publice;
l) inainteaza Consiliului medical propuneri pentru intocmirea/introducerea in planul anual de 
achiziţii publice de medicamente a necesarului fundamentat in urma evaluării si analizei 
cazuisticii.
Comisia se întruneşte ori de cate ori este nevoie, dar cel puţin odata pe trimestru, activitatea 
si concluziile din cadrul şedinţelor fiind consemnate in procese verbale semnate de toti 
membrii.
Cvorumul de lucru al Comisiei medicamentului este de jumătate plus unu din numărul total al 
membrilor, iar deciziile se iau cu jumatatea simpla a celor prezenţi.
3) Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti înfiinţata la nivelul spitalului prin 
decizie interna in temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu 
modificările si completările ulterioare, al OMSP nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 
comitetului director din cadrul spitalului public, a Legii nr. 104/2003 privind manipularea 
cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului 
si a H.G.R. nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la 
cadavre în vederea transplantului cu modificările si completările ulterioare, are ca atribuţii 
principale:
a) analizeaza datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice, 
diagnosticul anatomo-patologic necroscopic(macroscopic si histopatologic)
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b) evidenţiază gradul de concordanta diagnostica intre diagnosticul de internare, diagnosticul 
de externare si final(anatomo-patologic) avand ca scop creşterea gradului de concordanta 
diagnostica;
c) realizează o statistica a deceselor din spital pe secţii si al numărului de necropsii in raport 
cu numărul de internări din spital, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventa a 
deceselor;
d) propune masuri de optimizare a activitatii medicale din spital in concordanta cu noutăţile 
legislative aparate;
Comisia se intruneste ori de cate ori este nevoie, dar cel puţin odata pe trimestru, activitatea 
si concluziile din cadrai şedinţelor fiind consemnate in procese verbale semnate de toti 
membrii, ce vor fi inaintate spre analiza Manageralui/Directoralui medical.
4) Comisia de nutriţie infiintata la nivelul spitalului prin decizie interna are ca atribuţii 
principale următoarele:
a) stabililea meniurilor zilnice pe tipuri de boala, conform legistatiei in vigoare;
b) intocmirea fiselor zilnice de alimentaţie pentru bolnavii internaţi in spital;
c) participarea la intocmirea documentaţiei specifice pentru achiziţionarea de servicii de 
hrana.
5) Comisia de transfuzie si hemovigilentă infiintata la nivelul spitalului prin decizie interna 
in temeiul OMSP nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de 
transfuzie sanguină din spitale si a Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de 
transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 
asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice are următoarele 
sarcini si responsabilităţi:
a) monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului;
b) elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a 
ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor 
categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;
d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;
e) organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului 
şi colaborarea cu central de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse 
severe;
f) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din 
spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la qivelul 
secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.
6) (a) Comisiile de cercetare disciplinara prealabila este infiintate la nivelul spitalului 
prin decizie interna in temeiul Codului Muncii si a Contractului colectiv de munca la nivel de 
ramura sanitara, avand următoarele atribuţii:
1. cercetarea disciplinara prealabila a abaterilor in disciplina muncii savarsite de salariaţii 
spitalului, nerespectarea oricăror altor obligaţii de serviciu prevăzute în actele normative 
generale sau interne în vigoare si propunerea de sancţiuni disciplinare;
2. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită, strângerea probelor care pot conduce 

la stabilirea situaţiei de fapt si a vinovăţiei persoanei respective;
3. verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
4. efectuarea cercetării disciplinare prealabile care va cuprinde obligatoriu si audierea celui 
invinuit;
5. efectuarea anchetei disciplinare si consemnarea rezultatelor intr-un proces verbal^,
6. analizarea fiecărui caz se va consemna într-un raport care va cuprinde i 
cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul st
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7. raportul va fi înaintat Managerului, în vederea luării măsurilor ce se impun în 
conformitate*cu legislaţia în vigoare.

(b) Managerul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
7) Comitetul de securitate si sănătate în muncă infiintat la nivelul spitalului prin decizie 
interna in temeiul prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă precum si 
a dispoziţiilor Capitolului IV din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 modif., organizat 
în baza regulamentului de funcţionare propriu si are următoarele atribuţii:
a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de 
prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi 
funcţionare;
b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor 
necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii 
condiţiilor de muncă;
c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 
consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării 
anumitor deficienţe;
d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a 
echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi 
protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor 
sensibile la riscuri specifice;
g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi 
îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 
îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune 
introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi 
evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în 
urma cercetării;
k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi 
face un raport scris privind constatările făcute;
l) 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, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi 
propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de 
securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice. Timpul alocat 
acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin 15 ore pe lună.
8) Nucleul DRG (a) este infiintat la nivelul spitalului prin decizie interna, in temeiul 
prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, al Ordinului nr.576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a 
pacienţilor care primesc servicii medicale în 
al Ordinului nr.25/2012 privind aprobarea

regim de spitalizare continuă şi. 
Regulilor de validare^a-cJrî&m

jzare de zi,
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regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care 
se solicită revalidarea
(b) Nucleul DRG este coordonat de Directorul Medical, si va avea responsabilităţi referitoare 
la. modul de codificare a datelor clinice si va analiza corectitudinea codificării in sistem DRG, 
clasificarea pacienţilor externaţi, generare de date statistice, internările de zi, va prelucra si 
sistematiza problemele ivite la nivel de sectii/compartimente si transmiterea spre rezolvare 
auditorului DRG, imbunatatirea calitatii codificării in sistem DRG la nivel de secţii.
9) Comitetul pentru situaţii de urgenta infiintat la nivelul spitalului prin decizie interna, 
in temeiul prevederilor Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, Ordinului nr.2021/2008 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de 
asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, Ordinului nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, funcţionează in baza 
unui regulament propriu. Comitetul pentru situaţii de urgenta răspunde in fata managerului 
spitalului de activitatea desfăşurată pe linia protecţiei civile privind situaţiile de urgenta si are 
următoarele atribuţii principale:
a) identifica si gestionează tipurile de riscuri generatoare de dezastre din cadrul unitatii;
b) organizează serviciul de urgenta permanent, asigurând funcţionarea
c) spitalului in condiţii de dezastre si dotarea acestuia cu aparatura si materiale specifice 
tipului de dezastru produs;
d) executa pregătirea de protecţie civila pentru situaţii de urgenta ( generala si de specialitate 
/ teoretica si practica si prin participare la exerciţiile de alarmare
e) publica) a salariaţilor conform planului anual de pregătire aprobat de conducătorul unitatii 
si intocmit in baza dispoziţiei de pregătire emisa in baza ordinului prefectului / primarului, 
după caz. Instruirea salariaţilor privind situaţiile de urgenta se asigura impreuna cu 
instructajele de prevenire si stingere a incendiilor. Pregătirea preventiva a salariaţilor va avea 
ca obiective: informarea cu privire la pericolele la care sunt expuşi, masurile de autoprotectie 
ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectiepuse la dispoziţie, drepturile si obligaţiile ce le 
revin conform prevederilor legii protecţiei civile, precum si obligaţiile ce le revin si modul de 
acţiune pe trimpul
f) situaţiilor de urgenta;
g) Participarea salariaţilor la instruire constituie sarcina de serviciu.
h) stabileşte metode si procedee specifice de protecţie a salariaţilor si a bolnavilor internaţi,
precum si a bunurilor materiale proprii; ,
i) informează oportun Inspectoratul pentru situaţii de urgenta al Municipiului si celelalte 
organisme cu responsabilităţi in domeniul managementului situaţiilor de
urgenta despre: stările potenţiale generatoare de situaţii de urgenta sau despre producerea unei 
situaţii de urgenta in cadrul spitalului;
j) evalueaza situaţiile de urgenta produse, stabilind masuri si acţiuni specifice pentru 
gestionarea acestora si urmăreşte indeplinirea lo r ;
k) elaborează planuri de acţiuni si masuri de prevenire, avertizare a salariaţilor si de 
gestionare a situaţiilor de urgenta specifice tipurilor de risc la care poate fi expus spitalul;
l) indeplineste si alte atribuţii in domeniul situaţiilor de urgenta, potrivit legislaţiei in 
vigoare.

CAPITOLUL IV
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Art.37.-_ In aplicarea politicii statului in domeniul sanatatii publice, organele de conducere a 
activitatii sanitare din unitatea sanitara, ca organe de execuţie, trebuie sa asigure realizarea 
următoarelor obiective principale:

a) promovarea si intarirea sanatatii populaţiei
b) imbunatatirea permanenta a condiţiilor de igiena;
c) organizarea unor largi acţiuni de profilaxie, identificarea si evaluarea factorilor care 

influenţează negativ sanatatea publica si luarea din timp a masurilor necesare pentru 
inlaturarea acestora;
c) acordarea unei asistente medicale de calitate prompta si eficienta,
d) ridicarea continua a nivelului de educaţie sanitara al întregii populaţii.
Art.38.- Spitalul indeplineste, in principal, următoarele atribuţii:
A. Cu privire la apararea sanatatii populaţiei si prevenirea îmbolnăvirilor :
a) executa, impreuna cu unităţile sanitare din raza sa teritoriala, sarcinile ce ii revin din 

programele de sanatate;
b) analizeaza calitatea asistentei medicale, luând masurile corespunzătoare pentru continua 

perfecţionare a acesteia;
c) stabileşte masurile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor cu pondere importanta, 
a celor transmisibile si răspunde, ca organ de specialitate, pentru realizarea acestora;
d) asigura controlul stării de sanatate a unor grupe de populaţie supuse unui risc crescut de 
imbolnavire;
e) efectuează examenele de specialitate pentru controlul aplicării normelor de igiena;
f) organizează acţiuni de educaţie sanitara si de informare permanenta privind problemele 
medico-sanitare importante din teritoriu.
B. Cu privire la asistenta medicala a populaţiei.
a) acorda asistenta medicala ptr bolnavii cronici conform codurilor CAEN si asistenta de 
urgenta, in caz de boala sau accident; in limita competentelor medicale
b) organizează si efectuează examene de specialitate si investigaţii de laborator paraclinice 
bolnavilor intemati si pacienţilor care se prezintă in ambulatorul integrat si de specialitate 
pentru sportivi
C. Cu privire la asistenta medicala a bolnavilor intemati:
a) efectuează, in cel mai scurt timp investigaţiile pentru precizarea diagnosticului si aplica 

tratamentul medical complet-curativ, preventiv si de recuperare- individualizat si 
diferenţiat in raport de starea bolnavului, natura si stadiul evolutiv al bolii;

b) transmite diagnosticul si indicaţiile terapeutice si de recuperare pentru bolnavii extemati 
medicului de familie si altor unitati sanitare in vederea continuării îngrijirilor medicale; .
c) efectuează investigaţiile necesare expertizarii capacitatii de munca si altor expertize, 
potrivit legii;
d) efectuează studii si cercetări medicale in legătură cu aplicarea unor noi metode de 
investigaţii si tratament cu respectarea prevederilor legale;
e) asigura îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din programe de formare, specializare si 
perfecţionare a personalului sanitar.
Art.39. - Atribuţiile spitalului conduc la asigurarea următoarelor acţiuni:
a) accesul populaţiei la toate formele de asistenta medicala;
b) continuitatea acordării asistentei medicale in toate stadiile de evoluţie a bolii, prin 
cooperare permanenta a medicilor din aceeaşi unitate sau din unitati sanitare diferite prin 
consult interdisciplinar;
c) utilizarea eficienta a personalului de specialitate si mijloacelor tehnice de investigaţie si 
tratament;
d) dezvoltarea si perfecţionarea continua a
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medicinii modeme.
Art.40. - Spitalul este obligat sa asigure si următoarele activitati:
a) controlul medical si supravegherea medicala sistematica a unor categorii de bolnavi si a 
unor grupe de populaţie cu risc crescut de imbolnavire;
b) primul ajutor medical si asistenta medicala de urgenta;
c) depozitarea, prepararea si difuzarea medicamentelor precum si distribuirea 

instrumentarului si a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor in vigoare;
d) informarea si documentarea in domeniul medicamentelor;
e) efectuarea de investigaţii si anchete medico-sociale pentru cunoaşterea unor aspecte 
particulare ale stării de sanatate a pacientului;
f) desfasurarea unei activitati proprii de cercetare potrivit posibilităţilor de dotare si 
incadrare, pebolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii si evoluţiei 
acesteia, fin baza unui plan aprobat;
g) informarea alizata cu semnarea de către pacient sau si persoane desemnate de pacient sa il 
reprezinte a Formularului de Consimtamant informat;
h) crearea unei ambiante plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atat 
din punct de vedere cantitativ cat si calitativ precum si servirea mesei in condiţii de igiena;
i) educaţia sanitara a pacienţilor internaţi încurajînd implicarea aparţinătorilor la îngrijirea 
unor categorii de bolnavi, inclusiv copii 0 - 1 6  ani, prin flaiere sau orice alta forma de 
informare;
j) calitatea serviciilor si respectarea drepturilor pacienţilor.
Art.41. -  Secţia cu paturi este condusa de un medic primar -  urmare concursului organizat 
de entitatea spitaliciească sau im medic delegat până la ocuparea postului prin concurs.
Art.42. -  Internarea bolnavilor se face după prezentarea la camera de garda pentru
înregistrarea tuturor datelor personale
Art.43. Cu excepţia cazurilor de urgenta, internarea bolnavilor se face de către medicul 
specialist sau primar din secţii -  prin CPU/camerele de garda pe baza biletului de trimitere 
emis de medicul specialist, medicul de familie transfer din alte spitale ,talon de pensie, 
adeverinţa de salariat din care sa reiasa calitatea de asigurat şi CM pe ultimele 12 luni, a 
buletinului de identitate sau a altui act care sa ateste identitatea şi a acardului de asigurat/ 
adeverinţei provizorii de asigurat valabilă până la emiterea cârdului. Internarea este revizuita 
de medicul sef de secţie după 24 ; 48 sau 72 ore.
Art.44. - Repartizarea bolnavilor in secţie, pe saloane, se face avandu-se in vedere natura, 
gravitatea bolii si cu asigurarea masurilor de profilaxie a infecţiilor interne interioare de către 
asistenta medicala -  şefa, la indicaţia şefului de secţie.
Art.45. - In cazuri deosebite si la solicitare, cu avizul medicului sef al secţiei se poate aproba 
internarea bolnavului cu insotitor, cu plata.
Art.46.- Bolnavul poate fi transferat dintr-o secţie in alta sau dintr-un spital in altul, 
asigurandu-se in prealabil in mod obligatoriu locul si documentaţia necesara si daca este 
cazul, mijlocul de transport conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 
1.091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.
Art.47.- In secţiile cu specialităţile de baza, se pot interna bolnavi cu afecţiuni din 
specialităţile înrudite, asigurandu-se asistenta medicala corespunzătoare afecţiunii.
Art.48. - La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieşire 
din spital, intocmit de medicul curant cu aprobarea medicului sef de secţie si a scrisorii 
medicale către medicul de familie care sa transmită întregul proces de desfăşurare a 
îngrijirilor medicale acordate pe timpul spitalizării si de continuare a tratamentului, regimului 
igieno-dietetic, investigaţiilor etc..
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Art. 49. - Bolnavul poate paraşi spitalul la cerere, după ce in prealabil a fost incunostiintat de 
consecinţele posibile asupra stării lui de sanatate. Aceasta se consemnează sub semnătură 
bolnavului si a medicului in foaia de observaţie. Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu 
se aplica in cazul bolilor transmisibile si in alte cazuri prevăzute de lege.
Art.50. - Declararea la organele de stare civila a decedaţilor in spital se face pe baza actelor 
de verificare a deceselor, intocmite de medicii din secţiile respective, de către Serviciul 
anatomo-patologic.
Art.51. - Secţia cu paturi are, în principal, următoarele atribuţii:
A. CU PRIVIRE LA ASISTENTA MEDICALA :
a) la primire - camera de garda
1) examinarea imediata si completa a pacienţilor prezentaţi;
2) asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate, 

conform diagnosticului stabilit;
3) asigurarea trusei de urgenta, conform instrucţiunilor Ministerului Sanatatii prin 

completarea medicamentelor lipsa;
4) intocmirea documentelor de internare se va face la camera de garda la care s-a prezentat 
pacientul
5) indrumarea pacienţilor: pentru pacienţii ce urmeaza a fi internaţi se va proceda la 

imbăiere in spaţiul special amenajat înainte de trimiterea pe secţie in vederea dezinsectiei 
si deparatizarii unde (este cazul) după care, conducerea pacientului pe secţie cu insotior 
dintre cadrele spitalului (infirmiera, brancardier).

6) asigurarea transportului si a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se 
transfera in alte unitati sanitare.
b) In secţie
1) repartizarea bolnavilor in saloane, in condiţiile aplicării masurilor referitoare la prevenirea 

si combaterea infecţiilor nosocomiale;
2) asigurarea examinării medicale complete si a investigaţiilor minime a bolnavilor in ziua 
internării;
3) efectuarea in cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
4) declararea cazurilor de boli contagioase si bolilor profesionale, conform reglementarilor in 
vigoare si transferarea in condiţiile legii la spitalele contagioase;
5) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare) 

individualizat si diferenţiat in raport de starea bolnavului, cu forme si stadiul evolutiv al 
bolii;

6) asigurarea ziua si noaptea a îngrijirii medicale necesare pe toata durata internării; .
7) asigurarea trusei de urgenta, conform instrucţiunilor Ministerului Sanatatii;
8) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a 
acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;
9) asigurarea alimentaţiei bolnavului, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al 
bolii;
10) desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihna 
si de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legăturii acestora 
cu familia;
11) transmiterea concluziilor diagnostice si a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi, 
unitarilor sanitare ambulatorii (medicului de familie);
12) educaţia sanitara a bolnavilor si aparţinătorilor, icurajand implicarea acestora in îngrijirea 
bolnavilor.
B. CU PRIVIRE LA ÎNDRUMAREA TEHNICA A ACTIVITĂŢII DE ASISTENTA 
MEDICALA:
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1) efectuarea indrumarii metodologice si tehnice, in profilul respectiv, a unităţilor sanitare 
din teritoriul arondat;
2) indrumarea, sprijinirea si controlul concret al modului de acordare a asistentei medicale a 
populaţiei in profilul respectiv, in ambulatorii;
3) urmărirea ridicării continue a calitatii îngrijirilor medicale;
4) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar aflat pentru 
stagii practice;
5) analiza periodica a stării de sanatate a populaţiei, a calitatii asistentei medicale 
(concordanta diagnosticului intre ambulatorul de specialitate si spital, respectarea 
tratamentului indicat, precum si altor aspecte.
C. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE INVATAMANT SI CERCETARE;
1) asigurarea desfăşurării practice a invatamantului medical superior si mediu in 
conformitate cu reglementările in vigoare;
2) efectuarea de studii si medicale in legătură cu aplicarea de metode noi de investiţii si 
tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar.
Art.52. -  1) Compartimentul de anestezie -  terapie intensiva este organizata si 
funcţionează in conformitate cu Ordinul nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din 
unităţile sanitare. Compartimentul ATI este condus de către un medic coordonator, care are 
în principal următoarele atribuţii:
a) coordonează întreaga activitate a compartimentului din punct de vedere medical, 
administrativ şi educaţional;
b) se implică direct în îngrijirea pacienţilor din compartiment (în sala de operaţie şi în 
compartimentul cu paturi);
c) răspunde de elaborarea, adoptarea şi actualizarea protocoalelor şi procedurilor terapeutice 
specifice;
d) coordonează activitatea de educaţie medicală continuă a personalului medical;
e) răspunde de asigurarea calităţii actului medical;
f) asigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii secţiei, 24 de ore 
pe zi 7 zile pe săptămână, pentru probleme medicale şi/sau administrative;
g) repartizează personalul medical pe sectoare de activitate: săli de operaţie, săli de 
investigaţii, componenta cu paturi(TI, TIIP, SPA), circulaţie extracorporeală etc.;
h) desemnează personalul medical responsabili de un anumit sector de activitate al 

compatrtimentului (anestezie, terapie intensivă, terapie intermediară etc.), după caz; 9
i) întocmeşte referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele 
medicale, aparatura necesară secţiei, precum şi cu privire la întreţinerea şi repararea acestora;
j) în secţii răspunde şi coordonează activitatea medicală din cadrul procesului de învăţământ 
care se desfăşoară la nivelul compartimentului;
k) propune calificativele anuale, premiile şi salariile de merit pentru personalul din 
subordine;
l) propune conducerii spitalului sancţionarea administrativă a personalului din subordine;
m) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din compartiment;
n) participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil: Societatea Româna 
de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI) la nivel naţional sau local şi, eventual, în 
societăţile academice de profil internaţionale;
o) participă la programele de educaţie medicală continuă în domeniul ATI (la nivel naţional 
şi/sau internaţional);
p) participă activ la evaluarea utilizării adecvate a resurselor secţiei ATI în spital.
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(2) Asistentul-coordonator al compartimentului ATI se subordonează direct medicului 
coordonator, coordonează întreaga activitate a personalului implicat direct în îngrijirea 
pacienţilor şi are în principal următoarele atribuţii:
a) răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienţilor de către personalul din subordine;
b) răspunde de educaţia medicală continuă a personalului din subordine;
c) participă la programele de educaţie medicală continuă;
d) organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, 

fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi etc.) şi întocmeşte graficul pe ture, în vederea 
asigurării continuităţii asistenţei medicale;

e) verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine şi întocmeşte 
lunar foaia colectivă de prezenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f) supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul 
subordonat direct;
g) coordonează activitatea de întreţinere a aparaturii medicale şi a echipamentelor 

informatice din dotare;
h) coordonează şi răspunde de activitatea de menţinere a curăţeniei, asepsiei şi antisepsiei, 
precum şi a dezinfecţiei şi dezinsecţiei;
i) propune medicului coordonator sancţionarea administrativă a personalului din subordine;
j) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, 
infirmiere, brancardieri etc. din secţie;
k) răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;
l) verifică şi completează zilnic stocul obligatoriu de medicamente şi materiale necesare 
desfăşurării activităţii specifice secţiei.
(3) Medicii specialisti/primari din compartimentul ATI au în principal următoarele 
atribuţii:
a) asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali (examen preanestezic şi 

pregătirea preoperatorie specifică, administrarea anesteziei şi terapia intensivă 
intraoperatorie, urmărirea postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de 
SRATI şi adoptate de secţie;

b) completează fişa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii, 
inclusiv consumul de medicamente şi materiale;
c) verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea 
aparaturii trebuie semnalat în scris administraţiei spitalului;
d) examinează pacienţii din compartimentul cu paturi ori de câte ori este nevoie, dar cet puţin 
de două ori pe zi;
e) la internarea sau transferul pacienţilor în secţiile ATI, medicul ATI de salon sau de gardă 
completează toate evidenţele primare necesare, care conţin obligatoriu cel puţin: datele 
personale esenţiale ale pacientului, diagnosticul principal şi bolile asociate, motivul internării 
sau transferului în compartimentului ATI şi consemnează starea prezentă. Foaia de observaţie 
clinică întocmită de secţia care transferă pacientul în secţia ATI va rămâne în secţia ATI până 
la retransferul pacientului în secţia de origine;
f) consemnează în foaia de observaţie toate recomandările terapeutice necesare pacienţilor 
internaţi în secţie;
g) consemnează zilnic în foaia de observaţie: evoluţia, medicaţia administrată, manevrele 
diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de 
laborator, precum şi materialele consumabile folosite;
h) solicită şi consemnează în foaia de observaţie clinică efectuarea consulturilor^ 
interdisciplinare, ori de câte ori evoluţia cazului o impune;
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i) au obligaţia să efectueze gărzi conform programării şi normelor în vigoare;
j) participă la fermele de educaţie medicală continuă (la nivel local, naţional, internaţional);
k) participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil (SRATI).
(4) Medicii rezidenţi ATI au competenţe limitate, desfaşurându-şi activitatea în limita 
nivelului lor de pregătire.
(5) Medicii de alte specialităţi care au transferat pacienţi în compartimentulATI sunt obligaţi 
să răspundă ori de câte ori este nevoie solicitărilor medicului curant ATI de a vizita pacienţii 
respectivi.
Medicii de specialitate solicitaţi pentru consulturi interdisciplinare sunt obligaţi să răspundă 
solicitării în cel mai scurt timp posibil şi să consemneze consultul şi recomandările în foaia de 
observaţie clinică.
In cazul unor divergenţe de opinii, se efectuează un consult la care participă medicul 
coordonator ATI şi medicul şef al secţiei din care provine medicul solicitat, care vor hotărî de 
comun acord conduita terapeutică adecvată.
(6) Asistenţii medicali din compartimentul ATI au în principal următoarele atribuţii:
a) asigură asistenţa medicală specifică, în limita competenţelor;
b) verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea 
aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI;
c) respectă programul de ture aprobat al secţiei;
d) consemnează zilnic în foaia de observaţie clinică, în limita competenţelor, evoluţia, 

medicaţia administrată, manevrele diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, 
rezultatele diverselor analize de laborator, precum şi materialele consumabile folosite;

e) înregistrează şi raportează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele care 
reflectă activitatea desfăşurată la nivelul secţiei;
f) participă la formele de educaţie medicală continuă specifică asistenţilor (local, 
naţional, internaţional);
g) participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale: epurare 
extrarenală, urmărirea balonului de contrapulsaţie, monitorizarea presiunii intracraniene, 
precum şi altele asemenea.
(71 Activitatea în cadrul compartimentului ATI trebuie să respecte cel puţin următoarele 
cerinţe:
a) evaluarea personalizată a fiecărui pacient în parte de către echipa de medici şi asistenţi, 
atât la admisia, cât şi la externarea din compartiment;
b) la prezentarea în compartiment pacientul să fie însoţit de toate documentele medicale
(foaie de observaţie unică, analize, radiografii etc.); *
c) rudele pacientului şi medicul curant să fie imediat informaţi în legătură cu transferul 
pacientului;
d) afişarea la loc vizibil a listei echipei de gardă la nivelul compartimentului, precum şi a 
spitalului;
e) întocmirea şi completarea la zi a unei fişe de întreţinere pentru fiecare aparat, pe care sunt 
înregistrate data reparaţiei şi a controlului tehnic;
f) existenţa unui spaţiu distinct, propriu, pentru depozitarea medicamentelor şi materialelor 
necesare asigurării activităţii de urgenţă specifică. Medicamentele cu regim de stupefiante să 
fie păstrate în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile legale.
(81 Internarea/Admisia în compartimentul ATI se efectuează după cum urmează:
a) intemarea/admisia pacienţilor în compartimentul ATI se face la propunerea medicilor din 
compartimentul ATI sau la propunerea medicilor din alte secţii, cu acordul medicului 
coordonator ATI ori, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia sau al me£ 
din compartimentul ATI;
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b) decizia de intemare/admisie în TI se bazează pe criteriile de prioritate, diagnostic şi pe 
parametrii obiectivi (conf.anexei 2 din OMS 1500/2009);
c) decizia de intemare/admisie în TIIP se bazează pe criterii clinice şi paraclinice 
(conf.anexei nr. 4 din OMS 1500/2009);
d) criteriile de mutare a pacientului în interiorul compartimentului ATI din TI în TIIP sunt 
similare cu criteriile de intemare/admisie în TIIP: când acestea sunt îndeplinite, pacientul va fi 
transferat la acel nivel la propunerea medicului curant ATI, cu acordul medicului şef de secţie 
ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din 
compartimentul ATI;
e) intemarea/admisia pacienţilor internaţi, pe paturile destinate pentru terapia acută 
monospecialitate din secţiile de profilul respectiv, în compartimentul ATI, se face atunci când 
pacientul necesită mai mult decât terapia specializată a suferinţei acute a unui organ şi se 
impune: fie monitorizarea invazivă cu scop terapeutic complex, fie protezarea unei funcţii 
vitale (suport ventilator avansat), fie suferinţa a devenit pluriorganică şi pune în pericol 
imediat viaţa pacientului. Transferul se face, după caz, cu acordul medicului de salon ATI, al 
medicului şef de secţie ATI/înlocuitorului de drept sau al medicului de gardă ATI;
f) pacienţii cu disfuncţii vitale sunt intemaţi/admişi cât mai rapid posibil în terapie intensivă 
pentru a beneficia la maximum de posibilităţile speciale ale secţiei. în aceste condiţii 
pacientul poate fi internat direct în terapie intensivă (din CPU) sau transferat din orice secţie a 
spitalului la solicitarea medicului curant sau a şefului secţiei respective;
g) în situaţiile de intemare/admisie, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de 
directorul medical al unităţii sau, în absenţa acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia 
şi este necesară informarea comisiei de etică a spitalului;
h) nu pot fi internaţi în compartimentul ATI pacienţii care declară în scris că nu doresc 
aceasta;
i) nu pot fi utilizate pentru decizia de intemare/admisie în TI scorurile de severitate (de 
exemplu: APACHE sau SAPS) care estimează mortalitatea intraspitalicească a unor grupuri 
de pacienţi;
j) compartimentul ATI trebuie să dispună de mijloace adecvate pentru transportul 
intraspitalicesc al pacienţilor critici în condiţii de maximă securitate: (brancard special dotat 
cu butelie de oxigen, ventilator de transport, monitor de transport, suport pentru 
perfuzii/seringi automate şi pompe de perfuzie).
191Transferul/Externarea din compartimentul ATI se efectuează după cum urmează:
a) transferul/extemarea din secţia ATI al pacientului care nu mai necesită terapie de 
specialitate ATI în orice altă secţie se face la propunerea medicului ATI curant, cu acordul 
şefului de compartiment ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al 
medicului de gardă din secţia ATI, după anunţarea prealabilă a medicului curant din secţia din 
care provine pacientul, cu acordul şefului secţiei respective sau, după caz, al înlocuitorului de 
drept al acestuia ori al medicului de gardă din secţia respectivă;
b) decizia de transfer/extemare din secţia ATI (TI şi TIIP) se bazează pe criteriile cuprinse în 
anexa nr. 8 din OMS 1500/2009;
c) în situaţiile de transfer/extemare, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de 
directorul medical al unităţii sau, în absenţa acestuia,de către înlocuitorul de drept al acestuia 
şi este necesară informarea comisiei de etică a spitalului.
Pentru eficientizarea calităţii îngrijirii medicale şi optimizarea cheltuielii resurselor, secţia 
ATI are obligaţia să îşi evalueze de cel puţin două ori pe an performanţele şi să prezinte datele 
respective consiliului medical, administraţiei spitalului şi Ministerului Sănătăţii 
generală sănătate publică, asistenţă medicală şi programe.
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(10) Unitatea de transfuzie sanguină funcţionează in cadrul compartimentului ATI in 
conformitate cu prevederile OMSP nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale si a Legii nr.282/2005 privind 
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 
origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice, si desfasoara următoarele activitati:
a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din 
secţiile spitalului;
b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către 
secţiile spitalului;
c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către 
spitalul beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de 
distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie;
d) efectuarea testelor pretransfuzionale;
e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;
f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente 
sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore 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.
(11) Medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină are următoarele atribuţii:
a) asigură organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital;
b) asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu 
materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în 
concordanţă cu activitatea de transfuzie sanguină din spital;
c) răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de 
transfuzie sanguină teritorial;
d) îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din 
subordine;
e) contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii 
medicali; în cursul programului de gardă, această responsabilitate revine medicului anestezist 
de gardă;
f) îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în 
secţiile spitalului;
g) păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în calitate de coordonator 
local în cadrul sistemului naţional de hemovigilenţă;
h) ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la 
care apar reacţii adverse severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzionale;
i) consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de 
terapie transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate;
j) răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de 
transfuzie sanguină;
k) răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi 
unităţii.
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CAPITOLUL V

SARCINILE GENERALE ALE PERSONALULUI

Art.53. - Profesia de medic se exercita in conformitate cu titlul XII din Legea 95/2006. In 
exercitarea profesiei, medicul, indiferent de specialitate si unitatea in care isi desfasoara 
activitatea, are următoarele obligaţii principale:
a) promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii individului şi a colectivităţii;
b) sa aplice si sa folosească procedeele si mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute in programele de sanatate si prevenirea îmbolnăvirilor;
c) sa controleze aplicarea stricta a normelor de igiena si sa vegheze la menţinerea si 
promovarea sanatatii fiecărui cetatean, sa desfasoare o susţinuta activitate de educaţie 
sanitara;
d) sa urmareasca modul cum sunt asigurate condiţiile de igiena la locul de munca si sa 
dispună masurile corespunzătoare pentru inlaturarea pericolelor de îmbolnăvire a 
personalului;
e) sa aplice cu promptitudine masurile de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, 
profesionale si a bolilor cronice;
f) sa asigure asistenta medicala permanenta a bolnavilor pe care ii are in îngrijire, sa aplice 
tratamentul medical corespunzător si sa promoveze masuri profilactice pentru prevenirea 
complicaţiilor si cronicizarea bolilor;
g) sa prescrie si sa folosească numai medicamentele si produsele biologice de uz uman 
necesare pentru efectuarea tratamentului, cuprinse in nomenclatorul de medicamente si 
produse biologice de uz uman, sa prevină si sa combata abuzul de medicamente, sa semnaleze 
organelor competente reacţiile neprevăzute ale acestora;
h) sa întocmească corect si cu simt de răspundere documentele medicale, potrivit normelor 
legale;
i) sa participe, in caz de producere a unor calamitati naturale, epidemii sau accidentări, la 
acţiunile de prim ajutor si de asistenta medicala;
j) sa manifeste înţelegere fata de pacienţi încercând stabilirea unei relaţii umane cu aceştia,
sa evite orice atitudine care poate influenta negativ evoluţia bolii, sa nu primească sau sa 
condiţioneze, in orice fel, acordarea ingrijirilor medicale ori îndeplinirea celorlalte atribuţii 
ce-i revin de obţinerea unor sume de bani ori alte avantaje materiale; »
k) pe tot timpul exercitării profesiei, medicul trebuie să dovedească disponibilitate, 

corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă de fiinţa um ană;
l) deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interes sa 

respecte confidenţialitatea si anonimatul datelor pacienţilor si actului m edical;
m) să nu aducă prejudicii reputaţiei corpului medical sau altor membrii precum si 
angajatorului, respectând statutul de corp profesional al Colegiului M edical;
n) să aplice parafa, cuprinzând numele, prenumele, gradul, secialitatea şi codul pe toate 

actele medicale pe care le semnează;
o) sa acorde primul ajutor si sa asigure asistenta medicala bolnavului pana la dispariţia stării 
de pericol pentru sanatatea sau viata acestuia ori pana la internarea bolnavului intr-o unitate 
sanitara;
p) - sa manifeste un comportament etico-profesional ireproşabil, un limbaj adecvat atat fata 
de colegi si subalterni, cat si fata de pacienţii si aparţinătorii acestora^-^N 
Art.54. -  1) Personalul sanitar de ingriiire isi desfasoara as'' ^  
controlul direct al medicului si are, in principal, următoarele^
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a. participa la acţiunile de prevenire si combatere a imbolnavirilor, la activitatea de educaţie 
sanitara;
b. asigura igiena individuala si ingrijirea permanenta a bolnavului, administrarea alimentelor 
si medicamentelor prescrise;
c. efectuează, potrivit indicaţiei medicului, tratamente si ingrij iri medicale, recoltări de 
probe, analize de laborator si alte prestaţii medicale, acorda primul ajutor medical;
d. supraveghează in permanenta starea bolnavilor si informează medicii asupra evoluţiei 
bolii, răspunde cu promptitudine la solicitările acestora fiindu-i interzis sa primească sau sa 
pretindă sume de bani ori alte avantaje materiale de la bolnavii pe care ii are in îngrijire;
e. răspunde de buna păstrare a aparaturii, utilajelor si instrumentarului si a celorlalte 
materiale din dotare si executa pregătirea si sterilizarea instrumentarului si materialului, (unde 
este cazul) cu respectarea normelor tehnico sanitare ;
f. sa respecte confidenţialitatea si anonimatul datelor pacienţilor si actului m edical;
g. sa manifeste un comportament etico-profesional ireproşabil, un limbaj adecvat atat fata de 
colegi, cat si fata de pacienţii si aparţinătorii acestora;
3) In reţeaua farmaceutica personalul sanitar mediu isi desfasoara activitatea sub îndrumarea 
si controlul direct al farmacistului sef si executa operaţii de recepţie, preparare si eliberare a 
medicamentelor sau produselor biologice de uz uman. Este interzisa manipularea de către 
acest personal a produselor toxice sau stupefiante, altfe, decât in condiţiile legii.
Art.55. - Medicul şef de secţie, are in principal, următoarele atribuţii:
a) îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei 
respective şi răspunde de calitatea actului medical;
b) organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei/laboratorului sau 
serviciului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai 
secţiei/laboratorului sau serviciului medical, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de 
administrare;
c) răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de 
către personalul din secţie/laborator sau serviciul medical;
d) propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al 
secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat;
e) răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din 
cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical; implementarea de măsuri organizatorice 
privind îmbunătăţirea calităţii actului medical şi a condiţiilor de cazare, privind îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor hoteliere igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a 
infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
f) evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau 
serviciului medical, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru 
desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii 
spitalului;
g) angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat conform competenţelor manageriale 
specifice;
h) aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale 
specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
i) înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul 
compartimentului economico-financiar;
j) înaintează comitetului director propuneri < 
secţiei/laboratorului sau serviciului medical 
donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte
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k) întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă 
ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de 
administrare;
l) elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării 
managerului spitalului;
m) răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical a 
regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;
n) 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;
o) 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;
p) propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul 
aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;
q) propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se 
face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului 
intern al spitalului;
r) supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor 
paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul 
secţiei;
s) aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia 
internărilor de urgenţă;
t) hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;
u) avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale 
eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
v) evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 
structurii organizatorice şi fişei postului;
w) propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;
x) coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico 
sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
y) răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a
infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate 
cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice; ,
z) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din 
cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare;
aa) 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;
bb) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 
profesional, păstrarea confidenţialităţii si anonimatului datelor pacienţilor internaţi, 
informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului 
medical;
cc) urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personahjl medical
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specialitate, conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare
şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul spitalului;
ee) propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la
nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea consiliului medical;
ff) răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea
secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
gg) propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital.
Art.56.- Medicul de specialitate (primar sau principal) are in principal următoarele sarcini:
a. acorda asistenta medicala de specialitate bolnavilor din saloanele care i-au fost repartizate, 
in cadrul programului de dimineaţa (08.°° -  13.00), precum si bolnavilor din celelalte secţii cu 
ocazia efectuării gărzilor si contravizitelor;
b. examinează bolnavii imediat la internare si completează foaia de observaţie in primele 
ore, iar in cazuri de urgenta, imediat, foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate in 
ambulator; imediat după examinarea bolnavului, sau in primele zile după internare, 
formulează diagnosticul stabilit pe baza examenului clinic si a primelor date paraclinice;
c. examinează zilnic bolnavii si consemnează in foaia de observaţie evoluţia, explorările de 
laborator, alimentaţia si tratamentul corespunzător; la sfârşitul internării intocmeste epicriza;
d. prezintă medicului sef de secţie situaţia fiecărui bolnav pe care il are in îngrijire de cel 
puţin 2 ori pe saptamana in cadrul vizitelor programate si solicita sprijiul acestuia ori de cate 
ori este necesar;
e. participa la consulturi cu medicii din alte secţii sau din alte specialităţi si in cazurile 
deosebite la examenele paraclinice ;
f. comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in îngrijire, si care 
necesita supraveghere deosebita;
g. in cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea 
medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite ;
h. intocmeste si semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii are in îngrijire; 
supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii sanitare, iar la nevoie le 
efectuează personal;
i. prescrie si urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor;
j. controlează si răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfasurata de 
personalul mediu si auxiliar sanitar cu care lucrează;
k. asigura si răspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a
normelor de protecţia muncii in sectorul de activitate pe care il are in ingrijire; ^
l. raportează cazurile de infecţie interspitaliceasca din sectorul sau de munca;
m. raportează cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispoziţiilor in vigoare;
n. asigura contravizita si gărzile din secţie, potrivit graficului de munca stabilit de către 
medicul sef de secţie sau in situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia;
o. intocmeste formele de externare a bolnavilor pe care i-a îngrijit, formulează diagnosticul 
final,codifica in foaia de observaţie diagnosticul final, intocmeste epicriza, redactează biletul 
de ieşire, completează certificaul de concediu medical, redactează si semnează certificatele 
de deces după ce a participat la autopsia decedaţilor, redactează orice act medical aprobat de 
conducerea spitalului, in legătură cu bolnavii pe care ii are sau i-a avut in ingrjire;
p. protejaza proprii lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 
infectat in cazul apariţiei infecţiilor nosocomiale in unitate;
q. aplica procedurile şi protocoalele din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor
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s. raportează cazurile de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi;
t. consiliază pacienţii, vizitatorii şi personalul în legătură cu tehnicile de prevenire a 
transmiterii infecţiilor;
u. instituie tratamentul adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri 
pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor;
v. răspunde prompt la solicitările de urgenta si la consulturile din aceeaşi secţie si din alte 
secţii si colaborează cu toti medicii din spital in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale 
a bolnavilor;
w. executa sarcini de indrumare si control tehnic, precum si consultaţii de specialitate in 
ambulatoriul de specialitate, conform planului si îndreptarului intocmit de medicul sef al 
secţiei;
x. se preocupa in permaneta de ridicarea nivelului profesional propriu, participa la diversele 
forme de activitate ştiinţifica iniţiate in secţii, la acţiunea educaţie medicala continua a 
medicilor si a cadrelor medicale si auxiliare sanitare, contribuie la ridicarea nivelului 
profesional al personalului din subordine;
y. desfasoara daca este cazul, activitate de cercetare medicala;
z. răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are în pregătire ;
aa. întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de 
conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire ; 
bb. răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în 
foaia de observaţie a bolnavului, acolo unde este cazul;
cc. participa la autopsii si confruntările anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut in 
îngrijire;
dd. răspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului in subordine si al bolnavilor 
pe care ii are in ingrijire;
ee. depune o activitate permanenta de educaţie sanitara a bolnavilor si aparţinătorilor,
incurajand implicarea acestora in ingrijirea bolnavilor;
ff. respecta prevederile Codului de deontologie Medicala al C M R ;
gg. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul sef de secţie sau de conducerea
spitalului, in limitele competentelor;
hh. controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de 
personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează;
Art.57. Medicul prescriptor in cazul transfuziilor de sânge are următoarele atribuţii:
a) stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul^şi 
cantitatea necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi transfuzate, 
precum şi gradul de urgenţă al administrării lor, consemnând toate aceste informaţii sub 
semnătură şi pe propria răspundere în foaia de observaţie a pacientului;
b) comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care le 
implică terapia transfuzională şi îi solicită consimţământul în vederea administrării 
transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observaţie;
c) semnează şi parafează formularul-tip "cerere de sânge";
d) supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi 
desfăşurarea procedurii de administrare a transfuziei;
e) urmăreşte evoluţia posttransfuzională a pacienţilor în următoarele 48 de ore;
f) administrarea repetată de sânge şi componente sanguine la pacienţii care necesită terapie 
transfuzională în şedinţe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul aceleiaşi spitalizări se 
va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai pacientului;
g) în toată activitatea 
coordonator al unităţii
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h) promovează importanţa donării de sânge voluntare şi neremunerate în rândul pacienţilor şi 
aparţinătorilor; •
i) în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din secţia 
de spital respectivă;
j) înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind administrarea 
terapiei transfuzionale.
Art.58 - Medicul rezident are, in principal, următoarele sarcini:
a) desfasoara activitate in cadrul secţiei, conform sarcinilor stabilite de medicul de 
specialitate /coordonator;
b) au competenţe limitate, aceştia desfaşoarandu-si activitatea în limita nivelului lor de 
pregătire;
c) participa la activitatea din spital -  program in cursul dimineţii -  contravizita si garda -  
conform reglementarilor in vigoare;
d) respecta prevederile Codului de deontologie Medicala al C M R ;
e) se preocupa de ridicarea pregătirii sale profesionale in specialitate, sub conducerea 
medicului sef de secţie sau a medicilor de specialitate.
f) participa la efectuarea actului medical numai sub supravegherea stricta a medicului 
specialist;
Art.59- Medicul de garda din secţiile cu paturi are, in principal, următoarele atribuţii:
a) răspunde de buna funcţionare a secţiilor si de aplicarea dispoziţiilor prevăzute in 
Regulamentul de ordine interioara, precum si a sarcinilor date de medicul director al 
spitalului, pe care il reprezintă in orele in care acesta nu este prezent in spital;
b) controlează la intrarea in garda, prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, 
existenta mijloacelor necesare asigurării asistentei medicale curente si de urgenta, precum si 
predarea serviciului de cadrele medii auxiliare care lucrează in ture;
c) supraveghează tratamentele medicale executate de cadre medii, iar la nevoie le efectuează 
personal;
d) supraveghează cazurile grave existente in secţie sau internate in timpul gărzii, menţionate 
in registrul special al medicului de garda;
e) inscrie in registrul de consultaţii orice bolnav prezentat la camera de garda, completează 
toate rubricile, semnează si parafeaza in registru pentru fiecare bolnav;
f) internează bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere, precum si a cazurilor de urgenta care se 
adreseaza spitalului; răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, 
putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemandu-1 la nevoie de la 
domiciliu;
g) răspunde la chemările care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si cheama la nevoie alţi 
medici ai spitalului, necesari pentru rezolvarea cazului;
h) intocmeste foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenta si consemnează in foaia de 
observaţie evoluţia bolnavilor internaţi si medicatia de urgenta pe care a administrat-o;
i) acorda asistenta medicala de urgenta bolnavilor care nu necesita internare;
j) completează si codifica foaia de internare de zi.
k) asigura internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi tratati in spitalul respectiv, 
după acordarea primului ajutor;
l) anunţa cazurile cu implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de garda, medicului 
sef de secţie sau directorului medical al spitalului, după caz; de asemenea, anunţa si alte 
organe in cazul in care prevederile legale impun aceasta;
m) confirma decesul, consemnând aceasta in foaia de observaţie si da dispoziţii de
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refuza pe cele alterate sau necorespunzatoare si sesizează aceasta conducerii spitalului;
0) sesizează conducerii spitalului orice deficiente in asigurarea calitatii hranei si procesul de 
distribuţie a alimentelor;
p) controlează calitatea mâncărurilor pregătite inainte de servirea mesei de dimineaţa, prânz 
si cina; refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare, consemnând observaţiile in 
condica de observaţie existenta la blocul alimentar; verifica reţinerea probelor de alimentare;
q) verifica modul de servire a mesei de seara la bolnavi, facand cunoscute deficientele 
constatate conducerii spitalului sau şefilor de secţie respectivi;
r) anunţa prin toate mijloacele posibile medicul manager al spitalului si autoritatile 
competente in caz de incendiu sau alte calamitati ivite in timpul gărzilor si ia masuri imediate 
de intervenţie si prim ajutor cu mijloacele disponibile;
s) urmăreşte disciplina si comportamentul vizitatorilor in zile de vizita, precum si prezenta 
ocazionala a altor persoane străine in spital si ia masurile necesare;
t) intocmeste la terminarea serviciului, raportul de garda, in condica
u) destinata acestui scop, consemnând activitatea din secţie pe timpul gărzii, masurile luate, 
deficientele constatate si orice observaţii necesare; prezintă raportul de garda;
v) respecta prevederile Codului de deontologie Medicala al CMR;
w) participă la realizarea serviciului de gardă cu respectarea perioadei de repaus între două 
gărzi succesive pentru medici;
x) controlul calităţii hranei (oraganoleptic, cantitativ, calitativ) este atributul medicului şef de 
gardă pe sp ita l, acesta consemnînd în Registrul de control hrană rezultatul analizei, conform 
Procedurii operaţionale interne.
Art.60. In situaţia când exista mai mulţi medici de garda, unul dintre aceştia indeplineste 
sarcina de coordonare a intregii activitati si reprezintă pe medicul director/manager al 
spitalului.
Art.61. Asistenta şefa din secţie se subordonează direct medicului şef de secţie, are în 
principal următoarele atribuţii:
1) indruma si controlează intreaga activitate a personalului mediu si auxiliar sanitar din 
secţie;
2) răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienţilor de către personalul din subordine;
3) răspunde de educaţia medicală continuă a personalului din subordine;
4) coordonează activitatea de întreţinere a aparaturii medicale şi a echipamentelor 
informatice din dotare;
5) asigura primirea bolnavilor in secţie, precum si informarea acestora asupra prevederilor 
regulamentului de ordine interioara al spitalului, referitor la drepturile bolnavilor internaţi;
6) semnalează medicului sef de secţie aspectele deosebite cu privire la evoluţia si îngrijirea 
bolnavilor;
7) organizează la inceputul programului, raportul de garda al personalului mediu si auxiliar 
sanitar, cu care ocazie, se analizeaza evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se 
masurile necesare;
8) participa la raportul de garda al medicilor;
9) insoteste medicul sef de secţie la vizita, consemnează si asigura indeplinirea de către 
personalul in subordine a tuturor indicaţiilor date de acesta;
10) organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, etc.) şi 
întocmeşte graficul pe ture, în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale;
11) verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine şi întocr 
lunar foaia colectivă de prezenţă pe care o supune spre aprobare medicului^ 
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
12) supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapei
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subordonat direct;
13) identifică infecţiile nosocomiale;
14) investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
15) participă la pregătirea personalului cu privire la prevenirea infecţiilor nosocomiale;
16) participă la investigarea epidemiilor;
17) asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul
18) tine evidenta mişcării bolnavilor in registrul de intrare si ieşire de la camera de garda si 
registratorului medical;
19) intocmeste foaia zilnica de mişcare a bolnavilor, in care precizează necesarul de regimuri 
alimentare pentru secţie;
20) organizează procesul de distribuire a hranei la bolnavi pentru toate mesele, prin asistente 
sau infirmiere, si asista la distribuirea meselor;
21) urmăreşte ca intreaga hrana repartizata sa fie impartita la bolnavi;
22) se preocupa de evacuarea resturilor alimentare, luând masuri ca acestea sa fie, in 
recipienti, la rampa de gunoi;
23) răspunde direct de planificarea si distribuirea suplimentelor;
24) urmăreşte si răspunde de controlul periodic al infirmierilor;
25) efectuează convorbiri cu bolnavii in legătură cu calitatea hranei, modul ei de distribuire, 
facand cunoscute sugestiile acestora medicului delegat cu alimentaţia sau administraţia;
26) coordonează şi răspunde de activitatea de menţinere a curăţeniei, asepsiei şi antisepsiei, 
precum şi a dezinfecţiei şi dezinsecţiei;
27) răspunde de bunurile aflate in gestiunea sa, asigurând utilizarea si pastrarea acestora in 
condiţii corespunzătoare;
28) verifică şi completează zilnic stocul obligatoriu de medicamente şi materiale necesare 
desfăşurării activităţii specifice secţiei;
29) asigura trimiterea condicilor de medicamente la farmacie si administrarea tratamentului 
potrivit indicaţiilor medicale;
30) organizează pastrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic;
31) controlează medicamentele de la “aparat” si asigura justificarea la zi si completarea 
acestora;
32) se ingrijeste de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentelor curente si de 
urgenta;
33) controlează si răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului si a tuturor masurilor de
asepsie si antisepsie, necesar prevenirii, transmiterii infecţiilor interioare; *
34) organizează si controlează folosirea integrala a timpului de munca al personalului din 
subordine;
35) intocmeste graficul de lucru, il supune avizării medicului de secţie ;
36) controlează predarea serviciului pe ture si asigura folosirea judicioasa a personalului in 
perioadele de concedii; in lipsa ei, deleaga un cadru mediu corespunzător care sa răspundă de 
sarcinile asistentei şefe;
37) controlează si răspunde de tinuta si disciplina personalului din subordine si a bolnavilor 
internaţi;
38) participa la întocmirea fiselor anuale de apreciere a activitatii personalului mediu si 
auxiliar sanitar din secţie;
39) se preocupa de ridicarea continua a nivelului profesional al personalului din subordine;
40) supraveghează desfasurarea vizitelor la bolnavi de către apartinatori;
41) organizează si controlează activitatea de educaţie sanitara a bolnavilor si aparţinătorilor de 
către personalul din subordine, icurajand implicarea acestora in ingrijireaj
42) participă la programele de educaţie medicală continuă; ui
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43) propune medicului şef de secţie sancţionarea administrativă a personalului din subordine
44) răspunde de âplicarea si respectarea masurilor de protecţia muncii si de respectarea 
normelor P.C.I. in clinca/sectie;
45) cu aprobarea conducerii spitalului si la propunerea medicului sef de secţie, poate desemna 
un cadru mediu care sa ajute in îndeplinirea unora din sarcinile sale;
46) respecta prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al 
moaşei şi al asistentului medical din Rom ânia;
47) îndeplineşte orice alte sarcini trasate de medicul sef de secţie;
Art. 62. - 1) Asistentul medical generalist are, in principal, următoarele atribuţii:
a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate si furnizarea serviciilor de îngrijiri 
generale de sănătate, de natură preventivă, curativă si de recuperare;
b) administrarea tratamentului, conform prescripţiilor medicului;
c) protejarea si ameliorarea sănătăţii;
d) elaborarea de programe si desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate;
e) facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc;
f) desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către 
asistenţii medicali generalisti licenţiaţi;
g) participarea la protejarea mediului ambiant;
h) întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfăşurată;
i) organizarea si furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară;
j) participarea asistenţilor medicali generalisti cu abilitaţi ca formatori, la pregătirea teoretică 
si practică a asistenţilor medicali generalisti în cadrul programelor de educaţie continuă;
k) pregătirea personalului sanitar auxiliar;
l) desfăşurarea de activităţi de educaţie în instituţii de învăţământ pentru pregătirea viitorilor 
asistenţi medicali.
21 Asistentul medical
a) asigură asistenţa medicală specifică, specialităţii medicale pe care o exercită în limita 
competenţelor;
b) respectă programul de ture aprobat al secţiei, si preda in scris, la ieşirea din tura, situaţia si 
planul de investigaţii si tratament al bolnavilor, asistentei care intra in tura, sau asistentei şefe, 
menţionând cazurile care necesita o ingrijire deosebita;
c) primeşte bolnavii intemati si ajuta acomodarea acestora la condiţiile de cazare si de 
respectare a prevederilor regulamentului de ordine interioara;
d) participa la vizita medicala si executa indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea * 
explorărilor diagnostice si a tratamentului, regimul alimentar si igiena bolnavilor;
e) administrează personal, conform indicaţiilor medicului, medicamentele prescrise 
bolnavilor, inclusiv indicaţia per os;
f) supraveghează in permanenta starea bolnavilor, înscriind zilnic in foaia de observaţie 
temperatura si orice alte date stabilite de medic si il informează pe acesta asupra oricărei 
modificări in evoluţia bolnavilor;
g) programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate in celelalte secţii sau 
laboratoare si ii insoteste;
h) pregăteşte bolnavii pentru intervenţiile chirurgicale;
i) răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor;
j) prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic si inscrie in 
foaia de observaţie rezultatele investigaţiilor făcute;
k) ajuta bolnavii la pastrarea igienei personale;
l) asigura integral recoltarea produselor biologice, h 
sau pastrarea acestora;
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m) distribuie hrana bolnavilor, ajuta bolnavii gravi sa se alimenteze si sa se deplaseze in 
condiţii de igiena corespunzătoare si in limitele stabilite de medic; răspunde de igiena 
individuala a tuturor bolnavilor si in mod deosebit al celor gravi;
n) asigura si răspunde de ordinea si curăţenia in saloane de intretinerea igienica a patului si 
de aplicarea tuturor masurilor de igiena antiepidemice, potrivit indicaţiilor in vigoare;
o) asigura si răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului si aparaturii cu care 
lucrează si se ingrijeste de buna întreţinere si folosire a mobilierului si inventarului moale 
existent in dotarea saloanelor pe care le are in grija;
p) asigura pastrarea si folosirea in bune condiţii a întregului inventar pe care il are in primire;
q) asigura pastrarea alimentelor aduse bolnavilor de către familiile acestora;
r) înregistrează şi raportează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele care 
reflectă activitatea desfăşurată la nivelul secţiei;
s) participă la formele de educaţie medicală continuă specifică asistenţilor (local, naţional, 
internaţional);
t) participă la instruirile organizate la nivelul secţiei;
u) respecta masurile de protecţia muncii si normele PSI;
v) poate ajuta asistenta şefa la indeplinirea unora din sarcinile sale la solicitarea acesteia si cu 
aprobarea medicului sef de secţie;
w) respecta prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al 
moaşei şi al asistentului medical din România;
x) îndeplineşte orice alte sarcini trasate de medicul sef de secţie, medicul cu care lucrează 
asistenta;
Art.63 Asistenta de la blocul operator, are in principal următoarele atribuţii:
a) pregăteşte instrumentarul pentru intervenţiile chirurgicale; asista bolnavul pre si 
intraoperator;
b) pregăteşte materialele si instrumentarul chirurgical, precum si prezentarea lor la serviciul 
sterilizare;
c) răspunde de bunurile aflate in gestiunea sa;
d) verifica înaintea flecarei intervenţii chirurgicale starea aparaturii din dotare si o comunica 
medicului operator sau coordonator al blocului operator;
e) răspunde de înregistrarea corecta a probelor recoltate pentru analize histopatologice, de 
completarea Anexei de însoţire a probei, si transportul in cond de siguranţa la laboratorul de 
anatomie-patologica;
f) pregăteşte pacientul pentru preluarea lui si transportul in ATI sau pe secţii; ^
g) participa la acţiunea de curăţenie si dezinfectie a blocului operator;
h) respecta prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al 
moaşei şi al asistentului medical din România;
i) indeplineste orice alte sarcini trasate de medicul sef de sectie/medicul coordonator al 
blocului operator sau de asistenta coordonatoare;
j) intocmeste decontul per pacient;
k) înregistrează in sistemul informatic toate opratiunile care se desfasoara in programul de 
operaţii sub supravegherea medicului operator.
Art.64. Asistenta medicala care lucrează în unitatea de transfuzie sanguină din spital are
in principal următoarele sarcini:
a) desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital, în limitele 
competenţelor, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator;
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provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor 
sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale;
d) supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de 
transfuzie sanguină, din spital, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în 
funcţionarea acestora, conform procedurilor standard;
e) întocmeşte documentaţia pentru activităţile desfăşurate ;
f) respecta prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al 
moaşei şi al asistentului medical din România;
g) indeplineste orice alte sarcini trasate de medicul coordonator;
Art.65. -  1) Asistenta din secţiile de spital, care administrează sângele total sau 
componentele sanguine.are următoarele atribuţii:
a) ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor;
b) recoltează eşantioanele pretransfuzionale, completează şi semnează formularul "cerere de 
sânge" pentru unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea efectuării probelor 
pretransfuzionale;
c) efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului;
d) efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată durata 
administrării şi în următoarele ore;
e) înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi toate 
informaţiile relevante privind procedura efectuată;
2) Ultimul control pretransfuzional se efectuează obligatoriu, la patul bolnavului, si 
cuprinde următoarele:
a) verificarea identităţii pacientului;
b) verificarea aspectului macroscopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat;
c) verificarea compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată şi pacient:

- determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient;
- determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea de transfuzat;
- verificarea documentaţiei;
- înregistrarea în foaia de observaţie
- în caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgenţă şi 

solicită medicul prescriptor sau de gardă;
- retumează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate.
Art.66- Asistenta de la punctul de recoltat sânge are in principal următoarele sarcini:.*
a) efectuează recoltările de sânge sub indrumarea medicului responsabil al punctului de 
recoltare, respectandu-se intocmai instrucţiunile tehnice de recoltare si conservare a sângelui;
b) răspunde de pregătirea corespunzătoare a materialelor folosite la recoltare ;
c) informează pacientul asupra menevrei care i se va efectua,
d) intervievează pacientul asupra eventualelor medicamente utilizate, boli cronice sau acute, 
incidente, accidente etc
e) prezintă pacientului inainte de recoltare acul de recolta -  steril
f) solicita acordul pacientului ptr efectuarea punctiei si a analizelor cu plata
g) introduce datele pacientului in sistemul informatic si răspunde de corecta identificarea 
probelor recoltate si transportul acestora in condiţii de siguranţa si in timp util la laboratorul 
de analize mediale
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Art.67.- Asistenta de Ia statia centrala de sterilizare seringi si instrumentar, are, in 
principal, următoarele sarcini:
a) curata, dezinfectează, sterilizează si pastreaza instrumentarul, răspunde de dezinfectia 
corecta a instrumentarului;
b) răspunde direct de aplicarea masurilor de intretinere a statiei centrale de sterilizare a 
instrumentarului
c) răspunde direct de starea de funcţionare a aparatelor de sterilizare;
d) menţine înregistrările de intretinere si service la zi
e) menţine înregistrări scrise cu privire la primirea truselor ptr sterilizare,(cate, tipul, de unde 
provin, cine le-a adus) si predarea truselor sterilizate, pe semnătură ( când, cui, cate)
f) respecta prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al 
moaşei şi al asistentului medical din România;
Art. 68 - Asistentul dietetician are in principal, următoarele sarcini:
a) răspunde de aplicarea si respectarea normelor de igiena la recepţia, depozitarea, 

distribuirea alimentelor;
b) centralizează zilnic regimurile dietetice prescise de secţii si întocmeşte zilnic lista cu 
cantitatile si sortimentele de alimente necesare ;
c) controlează si urmăreşte vizitând la ora de distribuire a mesei secţiile de bolnavi, modul in 
care sunt distribuite si respectate regimurile alimentare ;
d) răspunde de luarea si pastrarea probelor de alimente furnizate de firma de catering;
e) răspunde de aplicarea si respectarea regulilor sanitare si epidemiologice, normelor P .S .I.;
f) respecta prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al 
moaşei şi al asistentului medical din România;
Art.69 - Statisticianul medical, are in principal, următoarele sarcini:
a) tine evidenta datelor statistice pe formularele stabilite de Ministerul Sanatatii si întocmeşte 

rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice cuprinse in 
rapoartele secţiilor;

b) pune la dispoziţia secţiilor datele statistice si documentaţia medicala necesara pentru 
activitatea curenta si de cercetare si asigura prelucrarea datelor statistice;
c) urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unitati sau pe tara 
si informează şefii de secţii si medicul director in caz de abateri m ari;
d) indeplineste orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii.in limita competentelor
Art. 70. Registratorul medical de la primiriea bolnavilor are, in principal, următoarele 
sarcini : ,
a) inregistreaza intrările si ieşirile bolnavilor din spital, ţinând legătură cu biroul contabilitate 
pentru îndeplinirea formelor legale, precum si comunicarea deceselor;
b) primeşte din secţii numărul paturilor libere si le comunica serviciilor de internare, 
transmite biletele de ieşire ambulatorului de specialitate sau medicilor de familie;
c) completează si tine la zi evidentele corespunzătoare;
d) indeplineste orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii in limitele competentelor
e) introduce in calculator datele ptr decontul per pacient 
Art. 71. -  Infirmiera are, in principal, următoarele sarcini:
a) efectuează igiena individuala a bolnavilor gravi;
b) ajuta personalul mediu la distribuirea hranei bolnavilor;
c) transporta, in condiţii igienice, alimentele;
d) asigura spalarea vaselor si tacâmurilor, curăţenia si ordinea in oficiile de alimente;
e) triaza efectele bolnavilor pentru etuvare si asigura dezinfectia acestora;
f) dezinfectează instalaţiile sanitare, incaperile de la primirea bolnavilor, camere de^ 
formolizeaza saloanele pentru bolnavi, camera de primire si cabinetele de spgj
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g) răspunde de buna funcţionare si intretinere a aparatului de dezinfectie si dezinsectie ;
h) asigura pastrârea si folosirea in bune conditiuni a inventarului pe care il are in primire ;
i) executa orice alte sarcini de serviciu primite de la personalul sanitar sau mediu.
Art. 72. Infirmierul desemnat cu sarcini de dezinfectie are, in principal, următoarele 
sarcini:
a) asigura dezinfectia bolnavilor
b) dezinfectează zilnic instalaţiile sanitare;
c) dezinfectează saloanele pentru bolnavi, zilnic camerele de primire a rufelor murdare si 
saptamanal, cabinetele de specialitate;
d) supraveghează transportul corect al rezidurior solide, depunerea lor in recipiente si 
spalarea galeţilor de transport;
e) efectuează dezinfectia tancului de gunoi, a recipientelor si a platformelor din jurul 
tancului;
f) efectuează la internare deparazitarea bolnavilor care prezintă paraziţi pe cap si corp, 
precum si a efectelor acestora, urmăreşte aceşti bolnavi in secţii si continua deparazitarea in 
saloane sau la internare, efectuează deparazitarea in saloane, ori de cate ori este nevoie ;
g) efectuează dezinsectizarea, conform instrucţiunilor primite ;
h) aplica si respecta normele de protecţia m uncii;
i) răspunde de buna intretinere a aparaturii de dezinfectie, dezinsectie, de repararea ei la 
timp si de folosirea ei in condiţii corespunzătoare ;
j) indeplineste orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii in limita competentelor ;
Art. 73. Infirmierul (brancardieri, are, in principal, următoarele sarcini:
a) transporta bolnavii, conform indicaţiilor primite;
b) ajuta personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor si transportul bolnavilor in 
secţie;
c) ajuta personalul de la primire si pe cel din secţii la mobilizarea bolnavilor gravi, precum si 
la mobilizarea celor agitati;
d) transporta decedaţii la camere de necropsie ;
e) face dezinfectia materialului rulant,brancard, cărucior;
f) transporta buteliile de oxigen goale si le aduce pe cele pline ;
g) ajuta la transportul materialelor grele de la magazie la blocul operator, săli de pansamente, 
secţii;
h) indeplineste orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii;
Art. 74. îngrijitoarea din unitatea sanitara are, in principal, următoarele sarcin i: *
a) efectuează zilnic curăţenia in condiţii corespunzătoare, a spaţiului repartizat si răspunde 
de starea de igiena a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;
b) curata si dezinfectează zilnic băile si W.C.-urile cu materiale si ustensile folosite numai in 
aceste locuri;
c) efectuează aerisirea periodica a saloanelor si răspunde de incalzirea corespunzătoare a 
acestora;
d) curata si dezinfectează urinarele, plostile, scuipatorile, tavitele renale, etc., conform 
indicaţiilor prim ite;
e) transporta gunoiul si reziduurile alimentare la rampa de gunoi, in condiţiile 

corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corecta in recipiente ;
f) curata si dezinfectează vasele in care se pastreaza si transporta gunoiul;
g) răspunde de pastrarea in bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personal in 
grija, precum si a celor ce se folosesc in comun ;
h) intretine igiena paturilor si a întregului mobilier din salon;
i) inlocuieste si transporta rufaria murdara, in condiţiile stabilite de Norm
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j) efectuează dezinsectizarea, conform instrucţiunilor primite;
k) indeplineste Orice alte sarcini trasate de şeful ierarhic superior.
Art. 75. Infirmiera de la blocul operator are, in principal, următoarele sarcin i:
a) răspunde de respectarea dispoziţiilor si indicaţiilor date de asistenta şefa sau de asistenta 
de la blocul operator, in legătură cu problemele de care se ocupa in cadrul sarcinilor ce-i 
revin;
b) răspunde de respectarea programului de lucru si de folosirea integrala a timpului de 
m unca;
c) răspunde de calitatea activitatii desfăşurate ;
d) asigura transportul inventarului moale (halate, câmpuri de operaţie) in condiţii 
corespunzătoare, respectând normele de igiena (in saci de cauciuc special afectaţi);
e) transporta inventarul moale (halate, câmpuri de operaţie) murdare la spălătorie, in saci 
special afectaţi;
f) asigura si răspunde de curăţenia sălilor de operaţii, precum si a mobilierului respectiv, 
dezinfectând ori de cate ori este nevoie, blocul operator;
g) supraveghează transportul corect al reziduurilor, al compreselor murdare, depunerea lor in 
recipiente si transportarea lor la crematoriu;
h) efectuează dezinfectia acestor recipiente ;
i) ajuta la transportul bolnavilor la masa de operaţie si, eventual, la bărbierirea acestora;
j) ajuta la transportul bolnavilor operaţi, in lipsa brancardierului, impreuna cu infiermiera de 
la salon.
Art. 76. Lista documentelor folosite in secţii este următoarea :
1. foaia de observaţie clinica in primele 24 de ore de la internare sau imediat in caz de 
urgenta;
2. biletul de ieşire sau transfer al bolnavilor in 2 exemplare;
3. certificatul m edical;
4. certificatul de deces;
5. foaia zilnica de mişcare a bolnavilor;
6. registrul de intrare-iesire al bolnavilor;
7. registrul de infecţii interioare ;
8. registrul -  rapoarte de garda;
9. tabel de gărz i;
10. condica de prezenta a salariaţilor;
11. foaie colectiva de prezenta a salariaţilor; *
12. graficul de ture al personalului;
13. fisa de evaluare poate a personalului;
14. rapoarte la diverse instituţii;
15. bilet de intrare in spital pentru apartinatori;
16. condica de prescripţii medicale sau aparat;
17. condica pentru stupefiante ;
18. fisa de protecţia m uncii;
19. fise de post
20. fisa de evidenta bunurilor de inventar si subinventar;
21. referate de necesitate pentru lucrări;
22. bon de consum materiale ;
23. fisa de evidenta a echipamentului de protecţie;
24. caiet de predare a serviciului de către surori.
Art. 77.
1) Fisele posturilor pentru personalul angajat în secti
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pe spital anexa la prezentul regulament.
2) toate fisele db post sunt aprobate de Manager
3) pentru şefii de servicii medicale, fisele postului se intocmesc de către Directorul medical 
si se aproba de Manager
4) fisele de post ptr serviciile administrative se intocmesc de către Directorul economico- 
fmanciar si se aproba de Manager
5) fisele posturilor pentru medic si personal mediu si auxiliar din secţii sunt intocmite se şefii 
de sectie/compartiment, avizate de Directorul medical si aprobate de către Manager
6) fisele rezidenţilor -  sunt intocmite de şeful secţiei sau coordonatorul UMF
7) fisele de post ptr personalul medical incadrat in cercetare se intocmesc de către şeful 
secţiei in care se afla nucleul de cercetare respectiv

CAPITOLUL VI
LABORATOARELE MEDICALE

Art. 78. Laboratoarele medicale asigura efectuarea analizelor, recoltarea de produse 
patologice si alte prestaţii medico-sanitare, specifice profilului de activitate .
Art. 79._ Spitalul are următoarele laboratoare:
1) Laboratorul analize medicale;
2) Laboratorul de radiologie si imagistica medicala:
Art. 80. - In vederea organizării in cele mai bune conditiuni a activitatii de programare, 
recoltare, ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretare in comun a cazurilor 
deosebite, modernizarea in dinamica a examenelor, instruirea personalului sanitar pentru a 
cunoaşte posibilităţile de exploatare si condiţiile tehnice de recoltare si efectuare a acestora, 
laboratoarele medicale colaborează permanent cu secţiile cu paturi si cu cabinetele de 
specialitate din ambulatoriu.
Art. 81. - Laboratorul funcţionează cu activitate pe tura I (de luni până duminică) p§ baza 
unui program de lucru, afişat si adus la cunostiinta secţiilor cu paturi, ambulatoriului de 
specialitate, care cuprinde:
3) zilele si orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizaţi si ambulator;
4) zilele si orele de recoltare sau executare a anumitor analize deosebite;
5) orele de eliberare a rezultatelor de la laborator;
6) cazurile de urgenta, ca si examenele de laborator pentru femeile gravide, copiii de la 0 -  1 

an, se exceptează de la program.
Art. 82. -  1) Laboratorul de analize medicale funcţionează in baza funcţionează in baza 
Ordinului nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de 
analize medicale modif, este condus de un medic sef de laborator si executa analizele pe baza 
recomandărilor medicului de salon (pentru 
ambulatorul integrat sau de specialitate î 
contractării de servicii paraclinice).
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2) Laboratorul de analize medicale in contract cu CASJ Gorj executa analize medicale in 
baza contractului incheiat cu CASJ Gorj, pe baza biletului de trimitere tip CAS eliberat de 
medicul de familie sau medicul specialist aflat in contract cu CAS
3) Laboratorul analize medicale executa analize cu plata la solicitarea pacientului, cu acordul 
scris al acestuia, pe baza tarifelor aprobate de CA
4) Recomandarea de analize trebuie sa cuprindă, obligatoriu :
a) datele de identificare ale pacientului -  num e, prenume, CNP sex, asigurat sau n u , cod de 
prezentare ( unde este cazul)
b) data si ora trimiterii analizelor la laborator
c) diagnosticul
d) tipul analizelor solicitate, produsul biologic
e) numele medicului trimitator, parafa si semnătură medicului.specialist sau primar ( nu 
rezident)
f) semnătură pacientului, unde e cazul
5) Pentru asigurarea unei bune funcţionalităţi la nivelul spitalului sau la celelalte puncte, 
Laboratorul central de analize colaborează permanent cu secţiile cu medicii din ambulatorul 
integrat.
6) In spital, transportul produselor biologice la laborator se asigura in condiţii 
corespunzătoare, de către cadrele medii si auxiliare din secţiile cu paturi.
7) Rezultatele examenelor se distribuie de către registratorul medical din laborator pe baza de 
semnătură asistentei din secţia cu paturi sau asistentelor de cabinet ptr ambulatorul integrat, 
in aceeaşi zi sau max 5 zile de la recoltare ( v. hemocultura) in funcţie de caracteristicile 
examinării .
8) Rezultatul analizelor cu plata se eliberează direct pacientului conform programului afişat si 
se eliberează imediat după efectuarea examenelor respective (conform timpului de lucru 
specific analizelor).
Art. 83. -  Redactarea rezultatelor pe buletinele de analiza se face de către personalul cu 
pregătire superioara.
Art. 84. -  Laboratorul de analize medicale are, in principal, următoarele atribuţii:
1) efectuarea analizelor medicale in domeniile : hematologie, biochimie, serologie, 
imunologie, citologie, microbiologic, parazitologie, micologie necesare precizării 
diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii si examenelor profilactice;
2) laboratorul efectuează analize medicale pentru:

a) secţiile cu paturi ale spitalului,
b) ambulatorul de specialitate si integrat
c) analize cu plata
d) analize in contract cu CAS ptr am b.

3) receptionarea produselor sosite pentru examenele de laborator si iidentificarea corecta a 
acestora in LIS cu identificare unica;
4) anunţarea secţiilor despre calitatea probei când aceasta se impune, si evetual solicitarea 

de repetare a probei
5) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice ;
6) redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.

Art. 85. Laboratorul de radiologie si imagistica medicala este organizat si funcţionează in 
baza Legii nr.l 11/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare si a Normelor CNCAN din 16 octombrie 2003 de secyxitate 
radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie ip tfiî^^bK ala  
m.Of.924/2003, are, in principal, următoarele atribuţii:
1. efectuarea examenelor radiologice in laborator;
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2. colaborarea cu medicii in scopul precizărilor diagnosticului, ori de cate ori este necesar ;
3. organizarea si utilizarea corespunzătoare a filmotecii electronice;
4. aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din laborator;
5. organizează programarea şi efectuarea examenelor radiologice şi de imagistică în timp 
util;
6. organizează redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor;
7. organizează şi controlează raportarea către serviciul tehnic în cel mai scurt timp a oricărei 
defecţiuni apărute la aparatura de specialitate
2) Personalul care lucrează in Laboratorul de radiologie mai are următoarele atribuţii conform 
legislaţiei in vigoare privind desfasurarea in siguranţa a activităţilor nucleare :
a) asigurarea si menţinerea securităţii nucleare, protecţiei impotriva radiaţiilor ionizante, 
protecţiei fizice,planurilor proprii de intervenţie in caz de accident nuclear si asigurării 
calitatii pentru activităţile desfăşurate sau a surselor asociate acestora;
b) asigurarea si menţinerea evidentei stricte a materialelor nucleare si radioctive, precum si a 
tuturor surselor utilizate sau produse in activitatea propie;
c) respectarea limitelor si condiţiilor tehnice prevăzute in autorizaţie si raportarea oricăror 
depistări, conform reglementarilor specifice;
d) limitarea numai la activităţile pentru care a fost autorizat;
e) dezvoltarea propiului sistem de cerinţe, regulamente si instrucţiuni care asigura 
desfasurarea activităţilor autorizate fara risc inacceptabile de orice natura;
f) sa răspundă pentru gospodărirea deşeurilor radioactive generate de
g) activitatea propie;

ATRIBUŢII GENERALE ALE PERSONALULUI DIN LABORATOARE

Art. 86. -  Medicul sef al laboratorului are, in principal, următoarele atribuţii:
a) organizează si răspunde de activitatea laboratorului;
b) repartizează sarcinile personalului medico-sanitar inn subordine : indruma, controlează si 
răspunde de munca acestora;
c) desemnează un gestionar al inventarului laboratorului, face propuneri pentru asigurarea 
bazei materiale necesare desfăşurării activitatii;
d) controlează si răspunde de buna intretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor de orice fel si altor obiecte de inventar ;
e) verifica in cadrul laboratorului si prin sondaj in secţiile spitalului, modul de recoltare 
pentru analize;
f) colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi si ai celorlalte laboratoare, in vederea 
stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului si a modului in care se solicita analizele si se 
folosesc rezultatele;
g) stabileşte in funcţie de necesitaţi programul de lucru al personalului din laborator
h) controlează si conduce instruirea personalului din subordine ;
i) stabileşte necesarul de personal de specialitate si auxiliar al laboratorului
j) monitorizează si raportează lunar timpul de lucru al personalului care este expus riscului 
de infecţie cu virus HIV
k) estimează anual necesarul de reactivi, consumabile, materiale sanitare ale laboratoruli in 
concordanta cu cerinţele secţiilor
l) centralizează si intoc 
laborator
m) solicita si urmăreşte
n) identifica nevoile de

:meste lunar referatele de necesitate ptr reactivi si consumabile

efectuarea reviziilor tehnice a echipamantelorjf 
achiziţionare de echipamente noi
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0) identifica echipamentele ce trebuiesc etalonate si intocmeste planul de etalonare al 
acestora.
p) foloseşte metodele si tehnicile cele mai moderme de diagnostic si monitorizarea a 
tratamentului, in specialitatea respectiva ;
q) elaborează specificaţiile tehnice ptr reactivii, consumabilele, echipamenetele ce urmeaza 
a fi achiziţionate si le transmite serviciului de aprovizionare al spitalului
r) identifica si transmite serviciului de aprovizionare al spitalului, necesarul, tipul, numărul 
si ritmicitatea de achiziţie a schemelor de intercomparare
s) introduce noi tehnici de lucru
t) analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si indicii calitativi ai muncii 
medicale din laborator;
u) stabileşte timpul si modul de eliberare a rezultatelor de laborator
v) furnizează rezultatele testărilor într-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel mai scurt 
timp;
w) asigura si răspunde de aplicarea masurilor de igienizare si antiepidemice ;
x) implementează sistemul 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;
y) elaborează fisele de post ale personalului din subordine
z) intocmeste foile anuale de apreciere a cadrelor aflate in subordine
aa) elaborareaza ghidurile pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a 
probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect; 
bb) elaborează manualul de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul 
naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (ediţia 1/2005 sau cea mai recentă 
ediţie) în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului;
cc) în cazul suspiciunii de infecţie nosocomială va dispune prelucrarea in cât mai rapidă a
probelor recoltate ptr identificarea agentului etiologic al infecţiilor nosocomiale,
dd) va desemna un medic microbiolog din laborator ca membru in nucleul SPCIN cu sarcini
specifice si care 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 (dacă este necesar, până la nivel de tipare intraspecie);
ee) aduce la cunoştinţa medicului director al spitalului toate faptele deosebite petrecute in
laborator, ca si masurile luate;
ff) urmăreşte aplicarea masurilor de protecţia muncii si de prevenire a contaminării cu 
produse infectate;
Art. 87. -  Medicul de specialitate medicina de laborator (medic primar sau specialist) are, 
in principal, următoarele sarcini:
a) efectuează analize sau investigaţii de specialitate ;
b) prezintă cazurile deosebite medicului sef de la laborator;
c) intocmeste si semnează documentele privind investigaţiile efectuate;
d) răspunde prompt la solicitări in cazuri de urgenta medico-chirurgicale sau de consulturi cu 
alţi m edici;
e) controlează activitatea personalului subordonat;
f) implementează in practica metodele si tehnicilor noi;
g) efectuează zilnic controlul intern de calitate si il analizeaza;
h) efectuează controlul extern la necesitate si il comunica medicului s e f;
1) inregistreaza consumul lunar de reactivi si consumabile si intocmeste referatelej
necesitate pe care le comunica medicului sef de laborator; \
j) isi insuseste si implementează cerinţele sistemului de calitate^pB^3frt^\mjSiFdtl i SR
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EN ISO 15189: 2007 , si SR EN ISO 9001:2008
k) instruieşte personalul din subordine cf planului de instruire al laboratorului
l) foloseşte corect bunurile din dotare si ia masuri pentru manipularea corecta si intretinerea
acestora;
m) răspunde de respectareaa condiţiilor igienico-sanitare la locul de munca, de disciplina, 
tinuta si comportamentul personalului din compartiment;
n) aplica masurile de protecţia muncii si de prevenire a contaminării cu produse infectate 
cf.legislatiei in vigoare;
o) efectuează serviciul de garda conform graficului lunar de gărzi;
p) indeplineste orice alte sarcini trasate de şeful de secţie conform competentelor.
Art.88. Medicul din compartimentul de microbiologic are următoarele atribuţii:
a) efectuează analize sau investigaţii de specialitate;
b) prezintă cazurile deosebite medicului sef de la laborator;
c) intocmeste si semnează documentele privind investigaţiile efectuate ;
d) răspunde prompt la solicitări in cazuri de urgenta medico-chirurgicale sau de consulturi cu 
alţi m edici;
e) indeplineste si atribuţii de efectuare analize ptr compartimentul SPCIN,
f) controlează activitatea personalului subordonat;
g) implementează in practica metodele si tehnicilor noi;
h) efectuează controlul intern de calitate si il analizeaza;
i) efectuează controlul extern la necesitate si il comunica medicului s e f ;
j) inregistreaza consumul lunar de reactivi si consumabile si intocmeste referatele de 
necesitate pe care le comunica medicului sef de laborator ;
k) isi insuseste si implementează cerinţele sistemului de calitate conform standardului SR 
EN ISO 15189: 2007, si SREN ISO 9001:2008
l) instruieşte personalul din subordine cf planului de instruire al laboratorului
m) foloseşte corect bunurile din dotare si ia masuri pentru buna utilizare si intretinere a 
acestora;
n) întocmeşte şi derulează programul de instruire a personalului din subordine în domeniul 
specific al prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;
o) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu 
semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate; îşi va selecta seturile de substanţe 
antimicrobiene adecvate pe care le va testa, în funcţie de particularităţile locale/regionale ale 
rezistenţelor semnalate în ultima perioadă de timp, şi antibioticele utilizate, cu respectarea 
integrală a recomandărilor standardului aplicat;
p) furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical,
q) realizează baza de date privind rezistenţa la antibiotice, preferabil pe suport electronic;
r) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie 
nosocomială pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales 
antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt patogene 
sau/şi multirezistente;
s) 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;
t) răspunde de respectareaa condiţiilor igienico-sanitare la locul de munca, de disciplina, 
tinuta si comportamentul personalului din compartiment;
u) aplica masurile de protecţia muncii si de prevenire a contaminării cu Droduse infectate
cf.legislatiei in vigoare
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v) efectuează serviciul de garda conform graficului lunar de gă rz i;
w) indeplineste orice alte sarcini trasate de şeful de secţie conform competentelor.
Art.89 -  Medicul de specialitate radiologie si imagistică medicală -(medic sef laborator)
a) pe langa sarcinile ce-I revin in acordarea asistentei medicale, are si următoarele atribuţii 
specifice :
b) indeplineste obligaţiile ce-i revin ca sef de unitate nucleara, potrivit prevederilor din 
CNCAN secţiunea “Regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare » ;
c) solicita periodic, dar cel puţin odata pe an, efectuarea dozimetriei tehnologice si de 
protecţie a aparaturii din dotare, precum si etalonarea acestora de către firmele specializate cu 
care spitalul a incheiat contracte de servicii;
d) urmăreşte ca activitatea desfasurata in laborator sa nu creeze premise de suprairadiere a 
personalului, bolnavului, populaţiei sau mediului;
e) se preocupa impreuna cu conducerea unitatii in structura careia se gaseste laboratorul, de 
pregătirea profesionala si de protecţia contra radiaţiilor, a personalului din schema 
laboratorului, in care scop face propuneri de participare la cursuri de specializare si 
perfecţionare pentru cadrele medicale si de instrucţie si reciclări periodice pentru cadrele 
medii, organizate de Ministerul Sanatatii si Familiei;
f) urmăreşte si răspunde de folosirea optima de către personalul laboratorului a aparaturii, a 
mijloacelor de protecţie, avand dreptul de a interzice activitatea acelor care nu respecta 
normele de folosire a aparaturii si de protecţie;
g) stabileşte in plus sarcinile personalului din si controlează modul de executare a acestora;
h) asigura periodic, dar cel puţin anual si la angajarea de personal muncitor nou, examenul 
medical al personalului muncitor din schema laboratorului, in condiţiile prevăzute, in anexa I. 
din Normele tehnice cu privire la laboratorul de roentgen diagnostic.
i) isi insuseste si implementează cerinţele sistemului de calitate c f standardului SR EN ISO 
15189: 2007, si SR EN ISO 9001:2008;
1) efectuează serviciul de garda cf graficului lunar de gărzi.
Art. 90. Fizicianul are ca atribuţii principale următoarele:
11 .In cadrul Laboratorului de radioterapie:
a. asigura ca, din punct de vedere al parametrilor fizici, tratamentul efectuat prin iradierea 
pacienţilor sa se incadreze in limitele de toleranta impuse de norme si de dotarea existenta;
b. omogenitate câmp iradiere;
c. coincidenta câmpului luminos cu câmpul de iradiaţii;
d. realizarea reglajului correct al parametrilor critici ai instalaţiilor, in acest sens verificând 
periodic funcţionarea corecta a instalaţiilor. De asemenea urmăreşte ca aceşti parametri* sa fie 
reglaţi corespunzător de cei care asigura service-ul instalaţiilor;
e. efectuează măsurătorile dozimetrice cerute de metoda de calcul a dozei absorbite utilizate 
in elaborarea planului de tratament;
f. responsabilităţi NRSN privind regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare.
2) . In cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala:
a. să elaboreze cerinţe şi specificaţii pentru achiziţionarea instalaţiei potrivite de radiologie, 
asigurându-se de securitatea radiologică a instalaţiei;
b. să întocmească tema de proiectare pentru amplasarea şi construcţia laboratorului de 
radiologie, în colaborare cu radiologul;
c. să supravegheze sau să participe la testele de acceptare, punerea în funcţiune şi controlul 
calităţii instalaţiilor radiologice;
d. să stabilească proceduri de evaluare a
e. să supravegheze instalarea-montarea, 
radiologice;
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f. să supravegheze inventarierea instalaţiilor radiologice;
g. să participe la investigarea şi la evaluarea incidentelor şi accidentelor radiologice;
h. monitorizează, centralizează si raportează dozele necesare si numărul de expuneri 
medicale.
Art.91 Asistenta medicala din Laboratorul de radiologie are următoarele atribuţii:
a) pregăteşte pacienţii in vederea efectuării radiografiilor/CT-urilor, la indicaţiile medicului;
b) secundeaza medicul in efectuarea examenelor radiologice/CT-urilor;
c) efectuează radiografiile solicitate in mod curent, iar cele speciale, numai sub indrumarea 
medicului radiolog;
d) administrează bolnavului substanţa de contrast la indicaţia si sub supravegherea 
medicului;
e) tine evidenta solicitărilor, programărilor bolnavilor si examenelor efectuate si intocmeste 
lucrările de statistica ale laboratorului, in conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sanatatii 
si Familiei;
f) indeplineste si celelalte sarcini ce revin prin Normele de organizare si funcţionare ale 
unitarilor sanitare si a regulamentului de funcţionare a unitarii respective ;raspunde de 
circuitul radiografiilor si al rezultatelor, respectiv de filmoteca electronica;
g) răspunde de gospodărirea laboratorului, de intretinerea zilnica a curăţeniei si a aparaturii, 
tine la zi caietul tehnic al aparatului, notând orele de funcţionare efectiva a acestuia, starea 
tehnica la intrarea si ieşirea din serviciu, semnalând in caiet si apoi imediat prin orice 
mijloace, imitării de intretinere, defecţiunile ivite.
Art. 92. -  Chimistul, biologul din laboratorul de analize medicale si laboratorul de 
hematologie are, in principal, următoarele atribuţii:
a) efectuează analizele si determinările stabilite de medicul sef in conformitate cu pregătirea 
lor de baza ;
b) întocmesc si semnează buletinele analizelor pe care le-au efectuat;
c) controlează si îndruma activitatea personalului subordonat;
d) foloseşte corect si răspunde de pastrarea, intretinerea si utilizarea judicioasa a aparaturii, 
precum si de gestionarea si manipularea substanţelor toxice, in conformitate cu prevederile 
legale (reactivi, chimicale, e tc .);
e) efectuează zilnic controlul intern de calitate in sectorul in care isi desfasoara activitatea si 
il analizeaza, rezultatele le comunica medicului sef
f) efectuează calibrarile când este cazul si menţine înregistrările
g) efectuează controlul extern la necesitate si il comunica medicului sef
h) înregistrează consumul lunar de reactivi si consumabile si intocmeste referatele de . 
necesitate pe care le comunica medicului sef de laborator;
i) isi insuseste si implementează cerinţele sistemului de calitate cf standardului SR EN ISO 
15189: 2007, si SREN ISO 9001:2008
j) isi insuseste si implementează cerinţele sistemului de calitate cf standardului SR EN ISO 
15189: 2007, si SR EN ISO 9001:2008
k) instruieşte personalul din subordine cf planului de instruire al laboratorului
l) aplica masurile de protecţia muncii si de prevenire a contaminării cu produse infectate 
cf.legislatiei in vigoare
m) aplica masurile de protecţie a muncii si respectarea condiţiilor de igiena si sanitaro 
antiepidemice la locul de munca.
n) indeplineste orice alte sarcini trasate de şeful de secţie conform competentelor
Art. 93. -  Asistenta medicala din Laboratorul de analize medicale si din Laboratorul
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si incaseaza contravaloarea acestora pe chitanţa;
b) preda zilnic la caseria spitalului sumele colecate insotite de documentele legale ;
c) pregăteşte pacientul pentru recoltare si recoltează probe conform cererii de analize ;
d) prezintă pacientului chestionarele de satisfacţie ale pacientului pe care le colectează si le 
prezintă medicului sef sau RMC ;
e) răspunde si verfica de modul de transmitere pe secţie a rezultatelor, sub semnătură tine 
evidenta reactivilor si a materialelor sanitare folosite ;
f) isi insuseste tehnicile de lucru din laboraror;
g) înregistrează in 1IS sau si in registre analizele pe care le lucrează;
h) înregistrează probele neconforme si le comunica pe secţie ;
i) pregăteşte materialele pentru recoltări si prelevează probe pentru examene de laborator 
hematologice, microbilogice, biochimice, chimice si toxicologice ;
j) sterilizează si pregăteşte materialele, instrumentarul si sticlăria de laborator pentru 
efectuarea analzelor si asigura dezinfectia meselor de lucru după utilizarea lo r ;
k) prepara medii de cultura, reactivi si soluţii curente de laborator, precum si coloranţii 
uzuali;
l) executa analize cu tehnici uzuale, precum si operaţii preliminare efectuării examenelor de 
laborator, sub supravegherea medicului sau chimistului;
m) efectuează, sub supravegherea medicului de specialitate, reacţii serologice, insamantari si 
treceri pe medii de cultura;
n) răspunde de buna păstrare si utilizare a aparaturii, utilajelor si instrumentarului din 
dotare;
o) executa si alte sarcini, corespunzătoare pregătirii profesionale trasate de medic sau 
chim ist;
p) in lipsa registratorului medical, îndeplineşte si sarcinilor acestuia;
q) asigura curăţenia si spalarea sterilizarea s instrumentarului si sticlăriei de laborator;
r) respecta modul de colectare si eliminare a deşeurilor
s) isi insuseste si implementează cerinţele sistemului de calitate cf standardului SR EN ISO 
15189: 2007, si SREN ISO 9001:2008
t) instruieşte personalul din subordine conform planului de instruire al laboratorului;
u) controlează si se îngrijeşte de curăţenia locului de munca (masa de lucru, rafturi, 
aparatura);
v) răspunde de aplicarea masurilor de protecţie a muncii si respectarea condiţiilor de igiena si 
sanitaro-antiepidemice la locul de m unca;
w) îndeplineşte orice alte sarcini conform competentelor; *
x) Verifica la venire si la plecare instalaţiile de apa, gaz si electricitate.
Art. 94. -  Registratorul medical de laborator are, in principal, următoarele atribuţii:
a. primeşte produsele aduse la laborator pentru analiza;
b. verifica starea produselor la prezentarea acestora si modul lor de ambalare, avertizând pe 
aducător in cazul unei prezentări necorespunzatoare ;
c. verifica si semnalează modul de trimitere al recomandării de analize venite din secţiile cu 
paturi sau ambulator (bilet de trimitere);
d. inregistreaza si tine evidenta statistica zilnic, lunara si anuala, a analizelor aduse la 
laborator, prezentând aceste date atat conducerii laboratorului, cat si biroului de statistica in 
raport cu instrucţiunile in vigoare ;
e. verifica trimiterea zilnica a buletinelor de analiza (efectuate in secţiile cupaţftri)
f. tine evidenta analizelor ce necesita un timp mai lung de efectuaresijpg^fiipae ca 
rezultatele sa ajunga in secţii, imediat după formularea lor;
g. se îngrijeşte de timiterea probelor către alte laboratoarejariral fiilui:
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h. indeplineste si alte atribuţii administrative in cadrul laboratorului (referate, rapoarte, alte 
tipuri de activitate), necesare interpretării indicilor calitativi si cantitativi ai muncii, tine 
evidenta personalului, pastreaza permanent legătură cu şeful laboratorului si administraţia 
spitalului.
Art. 96. -  îngrijitorul de laborator are, in principal, următoarele atribuţii:

a. efectuează curăţenia incaperilor si suprafeţelor de lucru din laborator si executa operaţiile 
de dezinfectie curenta, după caz, la indicaţiile si sub supravegherea asistentei medicale de 
laborator;
b. executa curăţenia si spalarea sticlăriei si a materialelor de laborator, ajuta la împachetarea 
si pregătirea materialelor ce urmeaza a fi utilizate in laborator,
c. efectuează sub supravegherea asistentului de laborator dezinfectia, decontaminarea si 
inactivarea produselor contaminate din laborator.
d. transporta materialele de lucru in cadrul laboratorului (inclusiv materialele infectate), 
precum si cele necesare pentru recoltări de probe in teren.
e. colectează si transporta deseurile menajere si infectioase la punctul de preluare al 
spitalului

Art. 97. -  Lista documentelor folosite in Laboratoarele medicale, in funcţie de profilul 
fiecăruia este următoarea:
a. registrul de înscriere a bolnavilor si a analizelor solicitate din spital si ambulatorul 

integrat;
b. registrul de înscriere a rezultatelor analizelor efectuate pe diverse profile;
c. registrul de înscriere a controlului pentru prevenirea infecţiilor intraspitalicesti 

(autocontrol);
d. registrul de analize efectuate in afara programului de lucru pentru cazurile de urgenta;
e. registrul statistic unic, conform modelului M.S.F.;
f. registrul statistic pe profile;
g. invitaţii tip;
h. buletin de analiza;
i. registrul Roentgen-diagnostic;
j. buletin radiologie;
k. condica de prescriprii medicamente si materiale sanitare;
l. fisa de scazamant;
m. circulare privitoare la organizarea unor acţiuni sanitare;
n. fisa (instructaj protecţia muncii); *
o. caiete de tehnici si metode de laborator ale personalului;
p. registrul de inscriere si rezultate pentru radiografii /radioterapie;
q. fise tehnice de utilizare a aparatelor radiologice si de radioterapie.

LISTA DOCUMENTELOR

CAPITOLUL VII

SERVICII ŞI COMPARTIMENTE MEDICALE

FARMACIE

Art. 98. -  In cadrul Spitalului Municipal Motru functi 
Art. 99. -  Atribuţii generale ale farmaciei din structur
a. efectuează recepţia medicamentelor, a substantelo

52



SPITALUL MUNICIPAL MOTRU Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

unde a decedat bolnavul sau de brancardierul de serviciu şi este depus în frigiderul 
mortuar/camera frigorifică; este obligatorie existenţa în spital cel puţin a unui frigider 
mortuar/cameră frigorifică.
d) Decedatul este adus dezbrăcat, fără obiecte preţioase (inele, cercei, etc,) învelit într-un 
cearceaf sau introdus într-un sac de plastic opac de culoare închisă; se va menţiona înscris (pe 
biletul de însoţire al decedatului) prezenţa de proteze dentare fixe din aur.
e) Decedatul trebuie să poarte (de preferinţă pe frunte) o brăţară de identificare cu: numele 
prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, ora decesului, numărul foii de observaţie.
4) Decedatul trebuie însoţit către serviciul de anatomie patologică de următoarele acte:
a) biletul de însoţire al decedatului către secţia/departamentul de anatomie patologică care să 
includă: numele, vârsta, ultimul domiciliu, data naşterii, CNP, data şi ora decesului, secţia 
unde a fost internat, numărul foii de observaţie, diagnosticul de deces,semnătura şi parafa 
medicului curant, toate acestea completate într-un bilet tipizat unic pentru întreaga ţară;
b) foaia de observaţie cu evoluţia completată la zi, inclusiv constatarea decesului (cu 
emnătura şi parafa) şi epicriza de deces (cu semnătura, parafa şi data efectuării)
c) buletinul de identitate/cartea de identitate /paşaportul decedatului. Foaia de observaţie şi 
actul de identitate al decedatului vor fi aduse serviciului de anatomie patologică cel mai târziu 
până la ora 9 a dimineţii următoare survenirii decesului.
5) Datele decedatului sunt înscrise în registrul de înregistrare al decedaţilor, de către asistentul 
medical din secţia unde s-a produs decesul, completând obligatoriu clar toate rubricile 
prezente in registru, răspunzând pentru acestea.
6) Toate actele/manevrele medicale post mortem se efectuează numai după împlinirea a 24 
ore de la deces, cu excepţia decedaţilor de religie islamica, cuprinzând:

1 .certificatul medical constatator de deces;
2. necropsia/daca e cazul

7) Serviciul de anatomie patologică are următoarele atribuţii:
a. efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic (în funcţie de situaţie) asupra 
produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie cadavrelor laautopsie şi anume: 
piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv,bronşice, hepatice, pancreatice, 
puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice,material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, 
organe, fragmente tisulare şi alteleasemănătoare;
b. efectuarea de necropsii pacienţilor decedaţi în spital;
8) Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic în secţia de anatomie patologică 
a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienţi în cursul intervenţiilor chirurgicale şi a 
materialului bioptic;
9) Statutul produselor biologice examinate în laboratorul de anatomie patologică este 
următorul:
a. fragmentele tisulare incluse în blocuri de parafină, lamelele histopatologice preparate din 
acestea, precum şi frotiurile citologice se păstrează în histoteca laboratorului de anatomie 
patologică cel puţin 10 ani pentru lame şi de cel puţin 30 ani pentru blocurile de parafină.
b. medicul anatomo-patolog este obligat ca, la cererea pacientului/aparţinătorilor acestuia, a 
medicului curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital, să elibereze blocurile de 
parafină şi/sau lamelele histopatologice în vederea unui consult, cu condiţia asumării 
responsabilităţii retumării lor de către persoana care le ridică (cerere scrisă care să cuprindă 
datele de identitate ale persoanei care le ridică).
10) La internare, printr-un formular, pacientul/aparţinătorii acestuia trebuie s^fţe^olicitaţi să- 
şi dea acordul pentru:

distrugerea ţesuturilor care rămân după orientarea m acro sco j^T ^p ^^ lo r chirurgicale
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k) diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece în foaia de observaţie, pe 
biletul de însoţire-al decedatului şi în registrul de înregistrare al decedaţilor;
l) diagnosticul anatomopatologic macroscopic postnecroptic se completează în foaia de 
observaţie şi registrul de protocoale de necropsie al laboratorului de anatomie patologică;
m) medicul anatomopatolog le explică aparţinătorilor leziunile găsite, mecanismul morţii, 
precizând că rezultatul definitiv va putea fi stabilit numai după examenul microscopic;
n) medicul anatomopatolog redactează protocolul de necropsie în maxim 48 ore de la 
efectuarea necropsiei şi îl trece în registrul de protocoale de necropsie;
o) medicul anatomopatolog efectuează examenul histopatologic al fragmentelor recoltate în 
maxim două luni de la efectuarea acesteia şi stabileşte diagnosticul final postnecroptic care:
1. -se anexează protocolului de necropsie în registrul de protocoale de necropsie;
2. -se comunică în scris medicului curant al decedatului, care are obligaţia de al anexa la 
foaia de observaţie a pacientului;
3. -se comunică în scris aparţinătorilor decedatului, dacă aparţinătorii solicită în scris
13) Efectuarea necropsiei anatomopatologice se va face cu respectarea următoarelor condiţii:
a. necropsia este obligatorie pentru toate situaţiile stabilite prin norme;
b. la cerere şi contra cost se pot efectua necropsii ale unor persoane decedate la domiciliu, 
dacă acestea nu constituie cazuri medico-legale .
c. dacă în cursul necropsiei medicul anatomopatolog constată leziuni cu implicaţii medico 
legale, opreşte necropsia şi anunţă organul judiciar competent, potrivit legii.
14) Decizia necropsiei anatomopatologice (versus cea medico-legală) o ia medicul şef de 
serviciu de anatomie patologică, care răspunde pentru această decizie; cazurile ce necesită o 
necropsie medico-legală se precizează prin lege.
15) în situaţia în care decesul survine în ambulator, în C.P.U. în oricare din camerele de gardă 
ale spitalului se va proceda în modul următor:
a. se va face foaia de examinare pentru decedatul respectiv;
b. echipa serviciului de evenimente se prezintă la spital şi apreciază circumstanţele în care s 
a produs decesul;
c. dacă decesul nu corespunde criteriilor de încadrare drept caz medico-legal, echipa 
serviciului evenimente va consemna în scris acest lucru pe foaia de examinare, decedatul 
urmând a fi obligatoriu autopsiat anatomopatologic
Art.103.- D Compartimentul de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor 

( nosocomiale este coordonat de către un medic coordonator, si indeplineste următoarele
atribuţii specifice:
a) elaborează anual un program propriu de supraveghere, prevenire şi control al infecţilor 
nosocomiale din unitatea sanitară;
b) desfasoara activitatea specifica pentru implementarea şi derularea si atingerea obiectivelor 
cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale al unităţii;
c) desfasoara activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă ce 
au fost propuse de medicul coordonator al serviciului, în cazul unor situaţii de risc sau focar 
de infecţie nosocomială;
d) intocmeste necesarul bunurilor tehnico-materiale necesare activităţilor planificate, 
respectiv pentru situaţii de urgenţă pe care il inainteaza Compartimentului de achiziţii publice;
e) întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomială privind 
modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi 
curăţenia din unitate, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară
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g) elaborează şi actualizeaza anual, împreună cu comitetul director şi cu şefii secţiilor de 
specialitate, ghidul de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislaţia în 
vigoare, definiţiile de caz pentru infecţiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere 
şi tehnici de îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de 
sterilizare şi menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere 
specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igienă spitalicească, de 
cazare şi alimentaţie etc. Ghidul este propriu fiecărei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz 
care sunt prevăzute în anexele la ordiul ministerului sanatatii nr.916/2006;
h) 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;
i) verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;
j) organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor 
derulate;
k) participă şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a 
unităţii şi secţiilor;
l) colaborează cu medicul laboratorului de microbiologic pentru cunoaşterea circulaţiei 
microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a 
caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor;
m) 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;
n) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a 
sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
o) supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare 
chimică şi dezinfecţie;
p) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, 
prepararea(in cazul funcţionarii bucătăriei proprii) şi distribuirea alimentelor, cu accent pe 
aspectele activităţii la bucătăria dietetică etc.;
q) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
r) supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu 
accent faţă de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
s) 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;
t) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor 
profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile 
nosocomiale;
u) 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;
v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică 
pentru toate cazurile suspecte de infecţie nosocomială;
w) 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;
x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile 
necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsţjrţ^î activităţi pentru 
evitarea riscurilor identificate în focar;
y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune soliciţaa^ifid il exteoLConform 
reglementărilor în vigoare;
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z) raportează directorului medical si managerului unitatii problemele depistate sau constatate 
în prevenirea şi oontrolul 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;
aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 
investigare a responsabilităţilor pentru infecţie nosocomială.
bb) Elaborează, monitorizează şipropune spre aprobare anual Planul DDD în baza OMS nr 
261/2007 şi 536/2007, Art. 52 lit. b : dezinsecţia periodică se va face la intervale prevăzute în 
metodologii, dar nu mai mari de 3 luni , iar deratizarea periodică se va face la intervale de 
maxim 6 lu n i; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinfecţie şi deratizare 
curentă, de întreţinere , în funcţie de prezenţa vectorilor.
2) Compartimentul Evaluare statistică medicală incluzînd Compartimentul Internări- 
Externări,colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial, anual şi se prelucrează în 
vederea trimiterii spre INCDS, atribuţiile sale fiind:
a) calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului,
b) întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice,
c) analizează indicatorii pe spital,
d) întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de 
Sănătate Publică,
e) întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului cât şi şefii de secţie 
despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, ICM, lunar, trimestrial, anual.
Art.l04_- Lista documentelor utilizate de către serviciul de supraveghere, prevenire si control 
al infecţiilor nosocomiale din cadrul spitalului:
l) programul propriu de supraveghere, prevenire si control al infecţiilor nosocomiale;
2) planul de acţiune;
3) ghidul propriu al unitatii privind prevenirea infecţiilor nosocomiale;
4) referate de necesitate privind dotarea cu bunuri tehnico-materiale;
5) condica de prezenta;
6) fisa de protecţia muncii;
7) bonuri de consum materiale;

Art. 105. Sterilizarea este condusa de un medic coordonator si are următoarele atribuţii:
1) primeşte si eliberează materialul adus, inregistrand in registrul de evidenta datele 
referitoare la procesul de sterilizare;
2) verifica modul de prezentare a materialului adus si le retumeaza pe. cele 

necorespunzatoare;
3) controlează existenta testelor de control (autoclav, etuva etc.);
4) supraveghează modul de incarcare si descurcare a materialelor;
5) supraveghează si controlează manevra de efectuare a procesului de sterilizare si răspunde 
de calitatea materialelor sterile;
6) supravegheza aparatele pe tot timpul ciclului de sterilizare;
7) repatizeaza pe secţii materialul steril;

CAPITOLUL VIII
AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALUI>; .

Art. 106 1) Ambulatoriul integrat al spitalului s-a organi W i^rljrdinului nr. 
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate aLxfc %  are în structuri
medicale de specialitate care au corespondent în s n e j ^ ^ ţ  iilor şi compi

39/2008 
;te
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paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă 
medicală complexă.
Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se 
desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic cu respectarea legislaţiei în 
vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la 
servicii medicale diverse şi complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi 
raportate distinct.
2) Ambulatoriul integrat al spitalului are in structura următoarele cabinete:
- Medicină Internă;
- Chirurgie Generală;
- Obstetrica-Ginecologie;
- Neurologie;
- ORL;
- Pediatrie;
- Oftamologie;
- Ortopedie şi Traumatologie;
- Medicina Muncii;
- Psihiatrie;
- Recuperare, Medicina Fizică şi Balneologie;
- Planificare Familială;
- Dermatovenerologie.
3) Cabinetul de consultaţii medicale de specialitate are, in principal, următoarele atribuţii:
a) asigurarea asistentei medicale de specialitate bolnavilor ambulatori, asigurarea primului 
ajutor medical si a asistentei medicale de urgenta in caz de boala sau accidente; indrumarea 
bolnavilor către unităţile sanitare cu paturi in cazurile când este necesara internarea;
b) programarea judicioasa a bolnavilor in cabinetele de specialitate pentru evitarea 
aglomeraţiei si a amanarilor;
c) executarea masurilor specifice de prevenire si combatere a bolilor cronice si degenerative;
d) organizarea si efectuarea examenelor de specialitate si a investigaţiilor de laborator in 
cadrul examenului medical la angajare si controlul medical periodic a unor categorii de 
personal;
e) organizarea si asigurarea recuperării capacitatii de munca pentru adulţi;
f) oragnizarea si asigurarea tratamentelor medicale pentru adulţi la domiciliul bolnavilor;
g) organziarea depistării active, prevenirii si combaterii tuberculozei, bolilor cronice,
tulburărilor si bolilor psihice, etc.; *
h) studierea morbidităţii din teritoriu cu prioritate pentru afecţiunile cu pondere importanta, 
evidenţierea acestor boli si efectuarea de studii cu caracter epidemiologie;
i) intocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispoziţiilor in 
vigoare;
j) efectuarea investigaţiilor necesare expertizei capacitatii de munca; colaborarea cu secţiile 
si serviciile de expertiza si recuperare medicala in stabilirea capacitatii de munca; efectuarea 
investigaţiilor necesare pentru expertizele medico-legale;
k) indrumarea medicilor din dispensarele medicale in acordarea asistentei medicale a 
populaţiei in profilul respectiv si acordarea de consultaţii de specialitate prin deplasarea 
periodica a medicilor de specialitate din ambulatorul de specialitate;
l) informarea permanenta a 
teritoriu, precum si asupra 
pastrarea propriei sanatati.

bolnavilor privind problemele medico-sanitare îmj 
drepturilor si îndatoririlor pe care la au

ante din 
asterea si
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CAPITOLUL IX

COMPARTIMENTELE FUNCŢIONALE DIN CADRUL SPITALULUI

Art.107. - Compartimentele funcţionale sunt constituite in vederea îndeplinirii atribuţiilor ce 
revin unitatii cu privire la activitatea economica, financiara si administrativa;
Art. 108 - Compartimentele funcţionale din cadrul Spitalului Municipal Motru sunt birouri si 
compartimente organizate in funcţie de volumul de munca, de complexitatea, importanta si 
capacitatea unitatii, respectiv:
- Biroul financiar-contabil;
- Biroul Resurse Umane, Arhivă;
- Birou Intrenări şi Statistică Medicală;
- Birou Tehnico-Administrativ;

* Centrala termică,
* Poartă,
* întreţinere, reparaţii clădiri şi instalaţii,
* Lift,
* Bloc Alimentar,
* Spălătorie,
* Magazie efecte - Garderobă
* Grup electrogen.

- Compartimient Juridic,
- Structură Managementul Calităţii,
- Compartiment Aprovizionare,
- Compartiment Securitate, PSI,
- Compartiment Achiziţii
- Birou Informatică,

Coordonarea birourilor si compartimentelor administrativ, tehnic, achiziţii este 
realizata de şeful de birou sau coordonatorul compartimentelor sus enumerate;

Coordonarea Structurii de management al calitatii serviciilor este realizata de 
managerul spitalului.

BIROUL FINANCIAR - CONTABIL

Art.109- Coordonarea Biroului Financiar Contabil este realizata de Director Financiar- 
contabil;
Art.110 - Pe aceasta linie atribuţiile Directorului Financiar- contabil sunt următoarele:
a) asigura si răspunde de buna organizare si desfăşurare a activitatii financiare a unitatii, in 
conformitate cu dispoziţiile legale;
b) întocmeşte note contabile in care va înregistra operaţiuni din:
-extrase de conturi, plăţile evidenţiate distinct pe fiecare capitol, subcapitol, articol si alineat; 
-registrele de casaţincasarile si plăţile consemnate in acesta);
c) înregistrează in notele contabile evidenta furnizorilor, a consumurilor primite de la 
persoanele ce conduc evidenta analitica a conturilor de materiale pe fiecare capjjt^s\bcapitol, 
articol si alineat;
d) intocmeste note contabile pentru evidenta cheluielilor cu sa la riile^^ fe^  fru bugetul 
de stat, asigurări de sanatate, transferuri si venituri proprii;
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e) pentru operaţiunile de regularizări va solicita nota explicativa cu semnătură persoanei care 
conduce evidentq analitica a conturilor pentru care solicita regularizarile.Nota explicativa se 
va ataşa la nota contabila din data respectiva;
f) semnează notele contabile pentru intocmire si le prezintă Directorului Financiar-Contabil 
pentru verificare;
g) intocmeste lunar contul de execuţie pentru plăţile efectuate din finanţările primite de la 
CASMB, pe fiecare articol si subcapitol in parte;
h) intocmeste lunar contul de execuţie pentru plăţile efectuate din finanţările primite de la 
ASP/AS, după caz;
i) tine evidenta finanţărilor primite de la CAS sau ASP/ASS, după caz;
j) tine evidenta creditelor bugetare primite de la ASP/ASS, pentru investiţii;
k) intocmeste lunar situaţiile solicitate de CAS in vederea finalizării bazata pe caz(DRG);
l) intocmeste si trimite lunar raportarea lunara a cheltuielilor spitalului pe secţii, atat pe 
suport magnetic cat si sub forma de rapoarte, conform proiectului naţional DRG;
m) intocmeste si trimite lunar situaţia privind cheltuielile spitalului, repartizate pe tipuri de 
secţii, către CAS, atat sub forma de rapoarte cat si pe discheta;
n) intocmeste trimestial situaţia privind costurile detaliate pentru asistenta medicala 
spitaliceasca si asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu, atat pe discheta cat si sub 
forma de rapoarte;
o) verifica si vizeaza intregistrarile financiar- contabile din nota contabila;
p) intocmeste lunar, trimestrial si anual situaţiile financiar- contabile specifice;
q) intocmeste registrul de evidenta a documentelorintrate, respectiv ieşite din serviciul 
financiar-contabil;
r) asigura intocmirea, circulaţia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor in contabilitate;
s) verifica lunar activitatea fiecărui salariat din subordinea sa, in funcţie de atribuţiile ce 
revin fiecăruia, conform fisei postului in urma careia vizeaza pentru verificarea balanţei 
analitice si sintetice;
t) împreuna cu salariaţii ce răspund de evidenta analitica a conturilor, analizeaza lunar 
componenta soldurilor, propunând in scris masurile ce se impun;
u) îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii;
Art. - 111. -  Biroul financiar -  contabil, are, in principal, următoarele atribuţii:
a) organizează contabilitatea, conform prevederilor legale si asigura efectuarea corecta si la 
timp a înregistrărilor;
b) organizează analiza periodica a utilizării bunurilor materiale si ia masurile necesare * 
împreuna cu celelalte birouri si servicii din unitate, in ceea ce priveşte stocurile disponibile 
supranormative, fara mişcare (sau cu mişcare lenta) sau pentru prevenirea oricăror alte 
imobilizări de fonduri;
c) asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispoziţiile legale a situaţiilor contabile;
d) exercita controlul financiar preventiv in conformitate cu dispoziţiile legale;
e) participa la organizarea sistemului informaţional al unitatii, urmărind folosirea cat mai 
eficient a datelor contabilităţii;
f) asigura intocmirea, circulaţia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor in contabilitate;
g) organizează evidenta tehnico-operativa si gestionare -  asigura tinerea lor corecte si la zi;
h) organizează inventarierea periodica a mijloacelor materiale si regularizează diferentele
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j) asigura masurile de păstrare, manipulare si folosire a formelor cu regim special;
k) exercita controlul operativ curent in conformitate cu dispoziţiile in vigoare;
l) organizează acţiuni de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru salariaţii din serviciu;
m) intocmirea studiilor privind imbunatatirea activitatii economice din unitate si propune 
masuri corespunzătoare;
n) intocmirea studiilor privind posturi comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, 
pat efectiv ocupat, bolnavi, etc., comparativ pe secţiile din unitate, analiza cauzelor care 
determina diferente si propunerea eliminării celor subiective;
o) analizeaza si pregăteşte din punct de vedere financiar evaluarea eficientei utilizării 
mijloacelor materiale si băneşti, puse la dispoziţia unitatii, ia masurile necesare pentru 
evitarea cheltuielilor neeconomice si inoportune;
p) intocmeste proiectele planurilor de venituri si de cheltuieli bugetare si extrabugetare;
q) asigura efectuarea corecta si in conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de 
incasari si plaţi in numerar;
r) asigura creditele necesare corespunzător comenzilor si contractelor emise, in limita 
creditelor aprobate;
s) intocmeste instrumentarul de protocol si documentele de acceptare sau refuz a plaţii;
t) verifica documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului si 
legalităţii operaţiunii;
u) intocmeste propunerile de plan-casa pentru plaţi in numerar;
v) ia masurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului si pentru recuperarea 
pagubelor produse;
w) intocmeste formele de recuperare a sumelor care, eventual, au fost greşit plătite.
Lista documentelor
Art. 112. -  Lista documentelor folosite in Biroul financiar -  contabil este următoarea:
1) note contabile;
2) centralizatoare de consumul materialelor si medicamentelor;
3) centralizatoare de repartizarea in serviciu a mijloacelor fixe si obiectelor de mica valoare 
sau scurta durata;
4) procese-verbale de casare-valoric;
5) balanţa de verificare la conturile sintetice, de materiale, alimente, obiecte de inventar si 
mijloace fixe;
6) situaţia stocurilor de materiale in concordanta cu coeficienţii de stoc tranzitoriu stabiliţi de 
Ministerul Finanţelor Publice;
7) procese verbale de predarea-primirea gestionarilor; »
8) procese verbale pentru lipsuri in gestiune, degradări sau distrugeri de bunuri sau privitoare 
la calculul perisabilitatilor legale;
9) dările de seama contabile;
10) situaţia planificării creditelor de medicamente pe secţii, policlinici;
11) note de serviciu privitoare la consumul de credite pentru medicamente;
12) situaţii statistice si studii privitoare la realizarea indicatorilor si indicilor statistici medicali 
in colaborare cu Biroul financiar;
13) CEC-uri in numerar;
14) dispoziţii de plata;
15) dispoziţii de incasare;
16) deconturi de cheltuieli;
17) dare de seama lunara a execuţiei bugetare, a planului de cheltui* ~
18) planul de venituri si cheltuieli bugetare;
19) planul de venituri si cheltuieli al asigurărilor sociale
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20) planul de casa pentru plaţi in numerar;
21) balanţele de verificare la fondurile debitori, creditori, furnizori si cheltuieli efective;
22) cereri de finanţare a contului curent al instituţiei;
23) decizii pentru numirea gestionarilor de bunuri materiale;
24) actele de garanţii pentru gestionari;
25) borderou de reţinerea garanţiilor materiale;
26) borderou pentru plăţile efectuate conform extraselor de cont pe subdiviziunile clasificatiei 
bugetare;
27) cereri de modificări de credite către D.S.P./A.S.S;
28) situaţia debitorilor din pagube;
Fisele posturilor
Art. 113. -  Fisele posturilor care se întocmesc pentru Biroul Financiar Contabilitate sunt 
întocmite conform modelului unic pe unitate.

Biroul R.U.N.O.S.
Art. 114. - Atribuţiile generale ale Biroului resurse umane, normare, organizare, salarizare, 
perfecţionare,coordonate de şeful Biroului, s im t:
a) intocmeste statul de funcţiuni si schema nominala pe secţii, compartimente, servicii, 
birouri, pe categorii de personal, in concordanta cu structura organizatorica, stabilita de 
D.S.P./A.S.S. si de numărul maxim de posturi aprobate;
b) intocmeste statul nominal al personalului superior sanitar;
c) asigura aplicarea corecta a elementelor sistemului de salarizare, conform legislaţiei in 
vigoare pentru personalul unitatii, propuneri pentru acordare de gradaţii, categorii, sporuri, 
premii, etc.
d) asigura incadrarea personalului de execuţie de toate categoriile potrivit statului de 
funcţiuni cu respectarea nomenclatoarelor si criteriilor de încadrare;
e) colaborează la intocmirea Regulamentului de organizare si funcţionare al unitatii si la 
Regulamentul de ordine interioara;
f) efectuează controlul prestării muncii, atat in cadrul programului de munca, cat si in afara 
acestuia (gărzi, plata cu ora, ore suplimentare, ore sambata si duminica, sărbători legale);
g) asigura utilizarea fondului de salarii repartizat si de intocmirea statelor de plata;
h) urmăreşte aplicarea masurilor de imbunatatire continua a organizării activitatii pe ture, 
secţii si policlinici si de utilizarea raţionala a forţei de munca;
i) intocmeste si tine la zi registrul de evidenta al salariatilor(REVISAL);
j) intocmeste si inainteaza dosarele de pensionare, conform legislaţiei in vigoare; *
k) intocmeste graficul de gărzi lunar pe baza propunerilor din secţii;
l) intocmeste programările de concedii pe baza propunerilor din secţii si urmăreşte 
respectarea acestora;
m) intocmeste deciziile de sancţionare pe baza propunerilor şefilor de secţie;
n) elaborează si urmăreşte pe baza datelor furnizate de secţii, programul de invatamant anual 
-  perfecţionează specializarea;
o) asigura intocmirea situaţiilor statistice;
p) asigura intocmirea evidentei militare si de aparare civila.
Art. 115 -  Lista documentelor folosite in Biroul R.U.N.O.S.:
1) stat de salarizare (cu elementele componente ale salariilor brute);
2) desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite in contul asigurărilor sociale de stat;
3) lista de indemnizaţii pentru concediu de odihna;
4) fisa de evidenta a salariilor;
5) documente pentru eliberarea salariilor;
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Art. 118. -  Biroul tehnico-administrativ are următoarele atribuţii:
1) răspunde de intocmirea proiectului planului de achiziţii si caietului de sarcini pentru
prestări servicii: hrana, colectare deşeuri menajere si infectioase, servicii de
telefonie,amenajare si arhivare, servicii de mentenanta pentru echipamente IT(calculatoare, 
imprimante, fax-uri,copiatoare etc.) telefonie, paza, program informatic(Extramed);
2) vizeaza in privinţa realitatii, legalităţii si oportunitarii achiziţionării serviciilor menţionate 
maisus, documentele justificative urmând a fi predate Compartimentului Achiziţiilor publice;
3) răspunde de manipularea si depozitarea bunurilor unitatii din ambulatoriu;
4) răspunde de depozitarea si ridicarea deşeurilor de orice natura din spital;
5) intocmeste documentaţia de casare si de obţinere a aprobărilor necesare conform 
legislaţiei in vigoare;
6) răspunde de colectarea si valorificarea deşeurilor feroase, neferoase, ambalaje, 
hartie/carton rezultate din casare;
7) răspunde de intretinerea spatiilor din spital, auxiliare PSI, anexe, poduri, spatii arhiva, 
spatii verzi;
8) răspunde de calculul si încadrarea in baremul prevăzut de legislaţia in vigoare a 
convorbirilor telefonice, fax, carburanţi;
9) răspunde de gestionarea/functionarea si service-ul parcului auto(autosanitare) 
preocupandu-se de buna funcţionare a acestora;
10) răspunde de intocmirea foilor de parcurs si tine evidenta curselor efectuate si a 
consumului lunar de carburant;
11) răspunde de intocmirea planurilor de masuri PSI;
12) răspunde de primirea si receptionarea la depozitele din spital si cele de la unităţile anexe, a 
tuturor valorilor materiale, inclusiv ambalajele, prin măsurare, cântărire, numărare, sub 
aspectul calitativ si a sortului inscris in document;
13) răspunde de eliberarea din depozite a valorilor materiale de orice natura, in cantiatea, 
calitatea si sortimentele specificate in documentele de eliberare, aprobate si văzute, pentru 
controlul preventiv de către persoanele competente si autorizate pentru aceasta;
14) efectuează înregistrările in fisele depozitelor, in foile de răspândiri, pe fiecare loc de 
munca, precum si in subinventarele gestionarilor, valorile materiale de orice natura, 
mijloacele fixe si obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata, intrate si ieşite;
15) atribuie numere de inventar si se înregistrează toate mijoacele fixe si obiectele de inventar
de mica valoare sau scurta durata, achiziţionate, primite prin transfer sau rezultate prin 
prelucaraea materialelor in atelierul propriu de lenjerie cu ajutorul registrului numerelor de 
inventar; *
16) verifica, prin sondaj, mijloacele fixe si obiectele de inventar date in folosinţa gestionarilor, 
urmărind totodată pastrarea, conservarea, manipularea lor in serviciu si, in special, a acelora 
care nu se utilizează, lunand masuri de redistribuirea lor, prin evitarea creării de stocuri 
supranormative;
17) face propuneri pentru casarea si declanşarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar 
uzate si depăşite ca termen de folosinţa;
18) ia parte la acţiunea de inventariere anuala si la intocmirea documentaţiei respective;
19) asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ -  gospodăresc in 
condiţii de eficienta maxima;
20) realizează masurile de protecţia muncii si aduce la cunostiinta întregului personal a 
normelor de igiena si de protecţia muncii;
21) ia masurile necesare pentru imbunatatirea condiţiilor de confort si de alirnep 
bolnavilor;
22) asigura receptionarea, manipularea si depozitarea corespuns ' -* ^
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23) asigura funcţionarea in bune condiţii a spălătoriei si a garderobei, ritmul de schimbare a 
lenjeriei se realizează conform Procedurii de gestionare a lenjeriei respectiv la 3 zile 
calendaristice şi la externarea pacientului; în secţiile cu risc epidemiologie crescut lenjeria se 
schimbă zilnic în funcţie de specificul secţiei;
24) asigura intretinerea clădirilor, instalaţiilor si inventarului unitatii;
25) asigura intretinerea curăţeniei;
26) asigura si organizează primirea, circuitul, pastrarea si evidenta corespondentei;
27) asigura pastrarea arhivei unitatii, conform normelor legale.

Lista documentelor
Art. 119 -  Lista documentelor folosite in Biroul tehnico-administrativ sînt următoarele:
1) desfasurarea pentru distribuirea bunurilor si materialelor;
2) registrul pentru evidenta transporturilor;
3) situaţii (fise) pentru evidenta ambalajelor intrate si nerestituite;
4) grafice privitoare la situaţia micului instrumentar date la reparat, ascutit sau nichelat;
5) registrul unic de control;
6) indicatorul termenelor de păstrare a documentelor;
7) nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor, potrivit actelor normative;
8) tabele cu planificarea concediilor de odihna a personalului;
9) orarul de lucru saptamanal al brancardierilor, mecanicilor de serviciu;
10) planul de munca lunar;
11) registrul de evidenta ieşirilor pe teren;
12) registrul de evidenta angajaţilor care lucrează după orele de program;
13) programul orar al amfiteatrului;
14) registrul de reclamaţii si sesizări;
15) referate de necesitate pentru lucrări de intretinere, reparaţii aparatura, utilaje, mobilier;
16) planul privind pregătirile de iama;
17) haremurile pentru dotarea cu inventar moale si cazarmament;
18) fisele de inventar pe locuri de folosinţa pentru evitarea bunurilor;
19) bonuri colective de materiale;
20) procese verbale de casare;
21) bonuri de mişcare;
22) tabelul normelor medii lunare pentru consumuri materiale de curăţenie si rechizite birou;
23) propuneri privind cheltuielile administrativ -  gospodăreşti;
24) fisa de aparatura medicala si evidenta prestaţiilor;
25) fise de evidenta imobilelor; »
26) planul de control ierarhic operativ curent;
27) fisele de caracterizare ale personalului din compartiment;
28) tabel cu planificarea medicilor care asista la distribuirea alimentelor;
29) planul P.S.I.;
30) planul de dotare cu materiale P.S.I.;
31) fisele de protecţia muncii pentru personalul blocul central de lenjerie si echipament;
32) planul de calamitate;
33) planul de evacuare al spitalului -  in colaborare cu serviciul R.U.NO.S.;
34) registrul de intrare si ieşire a corespondentei;
35) borderoul recomandatelor;
36) condica de corespondenta;
37) fisa pentru urmărirea corespondentei;
38) registrul pentru evidenta hotărârilor, ordinelor, 
conducerea unitatii;
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39) registru de inventar;
Art. 120. -  Fisele posturilor care se intocmesc pentru biroul administrativ se intocmesc 
conform modelului unic pe spital si sunt pentru funcţiile:
- sef birou;
- funcţionar;
- magazioneri;
- arhivar;
- garderobier;
- croitoreasa;
- spalatoreasa;
- muncitori necalificati;
COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE
Art.121 -  Compartimentul Achiziţii Publice este subordonat Directorului Financiar -  
Contabil şi are următoarele atribuţii:
a) planificarea achiziţiilor
b) iniţierea şi lansarea procedurii
c) derularea procedurii
d) finalizarea procedurii
e) administrarea contractului.
f) planificarea pe tipuri de proceduri
g) elaborarea documentaţiei de atribuire
h) desfasurarea procedurilor de atribuire
i) incheierea contractului de achiziţie publica si urmărirea executării lui.
j) intocmirea dosarului achiziţiei publice
k) analizează nivelul curent al preţurilor pentru produsele identificate (nivelul calitativ al 
acestora face parte din cercetarea de piaţă) prin consultarea bazei de date la nivelul autorităţii 
contractante şi/sau prin realizarea de cercetări de piaţă.
l) capacitatea companiilor ce activează pe piaţa produsului/lucrărilor/serviciilor din 
categoria celor ce prezintă interes pentru autoritatea contractantă.
m) estimează valoarea contractului pentru nevoile identificate şi considerate priorităţi
n) compara aceste valori cu pragurile valorice prevăzute în lege pentru natura contractului
respectiv si elaborează nota estimativa si nota justificativa privind alegerea procedurii, 
conform principiului asumării răspunderii obţine aprobările pentru declanşarea procedurii 
având în vedere prevederile Legii finanţelor publice şi ale normelor metodologice de aplicare 
a acesteia. *
o) stabileşte calendarul procedurii in funcţie de succesiunea activităţilor în cadrul procedurii 
utilizate pentru atribuirea contractelor şi evidenţiază termenele avute în vedere în procesul de 
planificare
p) supraveghează sistematic derularea contractului pentru a permite crearea unui mecanism 
adecvat pentru coordonarea şi diseminarea informaţiilor aferente derulării contractului
q) asigura realizarea contractului la standardele stabilite prin Documentaţia de atribuire
r) urmăreşte derularea contractului în conformitate cu prevederile clauzelor contractuale
s) evidenţiază cronologic şi într-o succesiune logică documentele aferente derulării 
contractului.
t) propune numirea unui responsabil de contract din cadrul compartimentului, care să 
asigure atât relaţia cu contractantul cât şi supervizarea modului de administrare a contractului
u) intocmeste un opis al documentelor contractului, în ordine cronologică, cu actualizare., 
sistematică
v) transmite garanţiile de bună execuţie direcţiei financiar-contabile pe:
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acestora în contabilitatea autorităţii contractante
w) estimează fondurile necesare pe perioada derulării contractului pe baza graficului de 
livrare a produselor, a graficului de realizare a lucrărilor sau graficului de realizare/prestare a 
serviciului ,aşa cum sunt acestea anexate la contract sau prevăzute in documentaţia de 
atribuire şi în baza clauzelor contractuale referitoare la plăţi. Estimează fluxului financiar 
aferent derulării fiecărui contract care trebuie să se regăsească în deschiderile de credite si 
răspunde din punct de vedere juridic de incheierea contractelor subsecvente care depasesc 
termenul, cantitatea mexima si suma angajata.
x) monitorizează modul de derulare a contractului (planificat -  realizat) şi urmăreşte modul 
de îndeplinire a clauzelor contractuale
y) monitorizeaza/transmite documentele ce privesc derularea contractelor (de ex: procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor /de recepţie finală sau rapoarte de monitorizare, 
rapoartul anual al achiziţiilor, etc)
z) indeplineste orice alte sarcini trasate de şefii ierarhici superiori conform funcţiilor 
deţinute.
aa) elaborareaza şi, după caz, actualizeaza, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 
compartimente ale autorităţii contractante si a achiziţiilor de urgenta din anul precedent, 
programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică 
procesul de achiziţie;
bb) asigura intocmirea si desfasurarea procedurilor de achiziţii publice in conformitate cum 
legislaţia in vigoare si răspunde din punct de vedere juridic pentru daunele sau prejudiciile 
produse unităţii prin întocmirea si/sau desfasurarea greşită a acestora 
Art.122 Lista documentelor folosite in biroul achiziţii publice este următoarea:
a) planul anual al achiziţiilor publice pentru: materiale, inventar moale, echipament protecţie, 
mijloace fixe si obiecte de mica valoare sau scurta durata (aparatura, instrumentar, etc.) 
oxigen, combustibili lichizi si solizi, piese de schimb, reactivi, chimicale, sticlărie laborator, 
medicamente, imprimate tipizate, rechizite;
b) note justificative privind alegerea unor proceduri de achiziţie;
c) note justificative privind estimarea valorii achiziţiei;
d) documentaţii de atribuire;
e) contracte de achiziţie publica/acorduri-cadru,dupa caz;
f) contracte de inchiriere;
g) note de comanda;
h) angajamente bugetare;
i) desfasurarea pentru distribuirea bunurilor si materialelor; *
j) planuri pe termen lung (perspectiva) pentru dotarea cu aparatura din fond centralizat;
k) grafice, fise, nomenclatoare pentru evidenta realizării proceselor de aprovizionare;
l) raportul anual al contractelor de achiziţie publica/acordurilor cadru atribuite;
m) registrul de evidenta a contractelor si modul lor de realizare;
n) tabele cu planificarea concediilor de odihna a personalului;
o) condica de prezenta;
p) fise individuale de protecţia muncii;
q) bonuri colective de materiale;
r) registrul de intrare/iesire a corespondentei;
Art.123 -  Compartimentul Tehnic, coordonat de Sef atelier, are ca atribuţii principale:
a) coordonarea activitatii Atelierului de reparaţii si intretinere aflat in subordine;
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oxigen, gaze medicinale, combustibil, materiale de intretinere si reparaţii, pe care are obligaţia 
de a le inainta Biroului Achiziţii Publice, in vederea intocmirii planului anual al achiziţiilor 
publice;
c) elaborarea propunerilor, pe baza necesarului lunar estimat, pentru achiziţionarea de 
servicii de furnizare utilitati(apa, energie electrica, gaze), service si mentenanta pentru 
aparatura medicala si instalaţii;
d) acordarea vizei in privinţa realitatii, legalităţii si oportunitarii achiziţionării bunurilor si 
serviciilor menţionate maisus, documentele justificative urmând a fi predate Biroului 
Achiziţiilor publice;
e) obţinerea avizului/autorizatiei de mediu in baza’Planului de Mediu”  intocmit conform 

legislaţiei in vigoare;
f) buna gospodărire a bunurilor si a patrimoniului incredintat;
g) organizarea si realizarea graficelor si revizuire tehnica a tuturor lucrărilor care asigura 
buna funcţionare a unitatii;
h) respectarea normelor de igiena, normelor de protecţia muncii si PSI din cadrul serviciului;
i) urmărirea si verificarea instalaţiilor electrice si de gaze in termenele stabilite de 
normativele in vigoare;
j) asigurarea păstrării cărţilor tehnice sia instrucţiunilor de folosinţa a fiecărui aparat, de 
orice natura, achiziţionat de spital;
k) asigurarea respectării parametrilor legali privind funcţionarea lifturilor,centralelor termice, 
stafiei de oxigen, instalaţii, rezervor motorina, etc.;
Fisele posturilor.
Art. 124. -  In cadrul compartimentului tehnic si a atelierului de intretinere si reparaţii direct 
subordonat se întocmesc fise pentru următoarele posturi:
a) inginer; 

tehnician; 
instalatori; 
electricieni; 
lăcătuşi; 
zugravi; 
zidari; 
tâmplari 
fochisti; 
muncitori;

Art. 125 -  Lista documentelor folosite in cadrul compartimentului tehnic si a atelierului de 
intretinere si reparaţii direct subordonat este următoarea:
a) graficul de munca lunar si anual al compartimentului si atelierului; 

planul de reparaţii curente al spitalului si celorlalte unitati din teritoriu; 
teme de proiectare pentru investiţii, reparaţii capitale si reparaţii curente; 
planul de masuri de protecţia muncii si planul P.S.I. pentru compartiment; 
planul de intretinere utilaje si aparatura;
situaţii privitoare la consumul periodic al combustibililor lichizi, gaze lichefiate, oxigen, 

protoxid de azot;
g) proiectul planului de aprovizionare cu combustibili lichizi si solizi;

Planul de Mediu;
graficul de revizuire tehnica a lucrărilor care asigura buna functif 
graficul de revizie a instalaţiilor aferente imobilelor din d o ţa rg to ^  
referate pentru prezentarea documentaţiilor la Comisi; fpentru autorizaţii de

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

b)
c)
d)
e)
f)

h)
i)
j)
k)
construcţii si deschiderea finanţării lucrărilor de invi
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l) documentaţii de reparaţii si întreţinere pentru lucrările ce se efectuează la nivelul 
atelierului;
m) planuri de schite pentru diferite lucrări de reparaţii si amenajari;
n) planul de dezvoltare al sistemului energetic al unitatii si planul de masuri pentru 
economisirea energiei electrice si termice;
o) dispoziţii de şantier pentru reparaţii curente si reparaţii capitale;
p) bonuri de materiale si fisa de prezenta;
q) planul de aprovizionare pentru materialele de intretinere si reparaţii (in colaborare cu 
serviciul achiziţii);
r) lista de materiale intretinere, piese de schimb;
s) diferite acte de justificare a materialelor utilizate;
t) lista cu mecanicii de serviciu, fochisti, liftieri, portari pe cele 3 ture si pe timpul 

sărbătorilor legale;
u) fisa de protecţia muncii;
v) fisele de evidenta reparaţiilor la utilaje si aparatura de masurat;
w) actele de constatare pentru lucrările de reparaţii si intretinere cu organele de proiectare si 
unităţile de reparaţii;
x) registre cu evidenta lucrărilor de reparaţii curente si lucrările de intretinere efectuate la 
atelierul spitalului;
y) registre de verificare si control;
z) procese verbale de predare-primire a lucrărilor de reparaţii si montării aparatelor si 
utilajelor, potrivit actelor normative in vigoare;
aa) referate de necesitate pentru lucrările de reparaţii;
bb) procese-verbale de recepţie definitiva a lucrărilor de reparaţii curente, reparaţii capitale 
conform deciziilor interne emise de conducerea unitatii; 
cc) condica de prezenta a muncitorilor.

COMPARTIMENTUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECŢIE
Art.126- La nivelul spitalului organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată
prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie si desemnarea de lucratori cu atribuţii
specifice.

COMPARTIMENTUL JURIDIC
Art.127 -  1) Personalul compartimentului juridic este subordonat din punct de Şedere 
administrativ managerului unitatii la care este încadrat si din punct de vedere tehnic, şefului 
biroului RUNOS.

- 2) Activitatea consilierului juridic este coordonata direct de managerul unitatii la care 
este încadrat;

- 3) Consilierul juridic are in principal următoarele sarcini:
a) asigura îndeplinirea sarcinilor privind asistenta necesara Spitalului conform legislaţiei in 
vigoare si regulamentului de organizare si funcţionare al unitatii;
b) avizeaza din punct de vedere juridic actele ce se întocmesc in unitate care angajeaza 
răspunderea materila a unitatii, care privesc drepturile personalului angajat pe baza vizei de 
legalitate acordată referatelor de necesitate, realizate de compartimentelor din unitate;
c) la cererea managerului unitatii, avizeaza cu privire la interpretarea corecta a unor acte 
normative;
d) desfasoara activitatea pe baza si cu stricta respectare a prevederilor legah^k

W
VA.! '
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e) isi perfecţionează pregătirea profesionala insusindu-si cunoştinţele specifice formelor de 
activitate din unitate privitor la care acorda asistenta juridica;

f) contribuie prin intreaga activitate la respectarea legalităţii si apararea proprietăţii;
g) avizeaza asupra legalităţii masurilor care angajeaza cheltuielile materiale si băneşti ale 
unităţilor de care se ocupa;
h) colaborează la intocmirea proiectelor de acte normative, regulamentului de ordine 
interioara, actelor normative cu caracter financiar contabil, deciziilor, etc;
i) examinează si avizeaza sub aspectul respectării concordantei cu dispoziţiilor legale ale 
fundamentării, proiectelor de hotarari ale organelor de conducere;
j) avizeaza la cererea medicului director asupra legalităţii masurilor pentru asigurarea bunei 
desfăşurări a actuivitatii in cadrul activităţilor carora le acorda asistenta juridica;
k) avizeaza asupra legalităţii operaţiunilor si actelor privind valori sau bunuri din patrimoniul 
unităţilor, precum si a altor documente care sunt pot angaja răspunderea patrimoniala a 
acestora (decizii de transfer a mijloacelor fixe, documentaţiile privind trecerea pe seama 
cheltuielilor);
l) avizeaza incheierea contractelor de orice fel;
m) avizeaza Documentaţiile de atribuire si notele justificative intocmite de Biroului achiziţii 
publice;
n) intocmeste cereri de sesizare a organelor de jurisdicţie precum si a celor privind 
exercitarea cailor de atac pe care le supune spre aprobare medicului director al unitatii parte in 
proces;
o) la propunerea managerului intocmeste dosarele pentru instantantele judecătoreşti pe baza 
documentaţiei primite si de la compartimentele de resort;
p) reprezintă, asigura, reprezentarea intereselor unitatii in fata organelor jdecatoresti, ori in 
fata oricăror organe ale puterii sau administraţiei de stat; redactează, inainteaza, susţine orice 
acţiuni, cai de atac in interesul unitatii, in limita competentelor si in baza delegaţiei;
q) primeşte de la comp. financiar contabil (inclusiv documentaţia necesara) in legătură cu 
reclamatiile neacceptate de furnizori, precum si achitarea cu intarziere a facturilor emise de 
unitate;
r) colaborează cu compartimentul financiar contabil in vederea punerii in executare a 
titlurilor obţinute si a achitării debitelor;
s) analizeaza impreuna cu contabilul sef, creanţele reprezentate, despăgubiri pentru care 
organele de jurisdicţie au anuntat hotararea definitiva pentru a se putea trece la întreruperi pe 
baza aprobării medicului director;
t) participa la intocmirea programelor de instruire a personalului in vederea cunoaşterii si 
insusirii reglementarilor in vigoare de către salariaţii unitatii potrivit specificului de munca;
u) organizează impreuna cu conducătorii compartimentelor de munca acţiuni pentru 
cunoaşterea si insusirea dispoziţiilor legale in vigoare;
v) indruma si controlează la compartimentul din unităţile in care sunt respectate actele 
normative, specifice fiecărui compartiment si sesizează medicul director orice aspect de 
incalcare a dispoziţiilor actelor normative in vigoare, precum si masurile propuse pentru 
restabilirea legalităţii;
w) răspunde de popularizarea actelor normative in cadrul unităţilor carora le asigura asistenta 
juridica;
x) urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu 
şefilor de compartimente sarcinile ce i
y) îndeplineşte orice alte atribuţii del

caracter normativ, semnalează conducerii spitaJjfiuTsi 
•evin unitatii potrivite acestor dispoziţii; 
egate conform competenţei consiligj

71



SPITALUL MUNICIPAL MOTRU Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

COMPARTIMENTE AUXILIARE 
A. - Atelierul de intretinere si reparaţii
Art. 128. -  Atelierul de intretinere si reparaţii asigura activitatea de intretinere si reparaţii a 
aparaturii, instalaţiilor, utilajelor, clădirilor si mijloacelor de transport din unitatea sanitara in 
care este organizat.
Art. 129. -  Atelierul de intretinere si reparaţii are, in principal, următoarele atribuţii:
a) asigura activitatea de intretinere si reparaţii a aparaturii, instalaţiilor, utilajelor, clădirilor, 
etc.;
b) asigura lucrările de intretinere si reparaţii curente;
c) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale si de investiţii in conformitate cu Legea 
10/1995, conform graficului, verificând cantitativ si calitativ lucrările executate de 
constructor;
d) asigura alimentarea cu combstibil, energie, apa in scopul funcţionarii continue a spitalului 
in colaborare cu biroul achiziţii publice;
e) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiei instalaţiilor sau utilajelor si 
propune masuri corespunzătoare;
f) stabileşte necesarul de materiale de intretinere, de construcţii, instalaţii, etc.;
g) controlează sistematic utilizarea raţionala a utilităţilor si ia maşini pentru imbunatatirea 
normelor de consum;
h) elaborează planurile anuale si operative de intretinere si reparaţii, răspunde de respectarea 
cu strictete a acestora;
i) asigura aplicarea stricta a dispoziţiilor legale privind instalaţiilor sub presiune, mijloace de 
ridicat si aparatele de măsură si control;
j) ia masuri de remediere a deficientelor din sistemele de alimentare cu combustibili, 
energie, apa, oxigen si Stabileşte masuri de eliminarea a acestora;
k) urmăreşte reducerea pierderilor si eliminarea risipei;
l) tine la zi documentaţia tehnica a instalaţiilor, aparaturii si utilajelor, precum si evidenta 
reparaţiilor planificate;
m) ia masuri in caz de pericol iminent pentru oprirea instalaţiilor a căror funcţionare prezintă 
pericol de avarii, incendii sau din punct de vedere al securităţii personalului.
Art. 130. -  1) Atelierul de reparaţii si intretinere este direct subordonat Compartimentului 
Tehnic si asigura organizarea si desfasurarea activitatii de intretinere si reparaţii, precum si 
alimentarea cu combustibil, energie, apa, oxigen in scopul funcţionarii continue, sigure si 
eficiente a clădirilor cu utilajele si instalaţiile respective.
2) Atelierul de reparaţii si intretinere are următoarea structura organizatorica: *
a) formaţia de intretinere si reparaţii, instalaţii sanitare;
b) formaţia de intretinere centrale termice;
c) formaţia de intretinere si reparaţii clădiri;
d) formaţia de intretinere si exploatare utilaje.
Art. 131. -  Atelierul de reparaţii si intretinere are atribuţii si răspunderi in 
următoarele domenii:
a) activitatea de intretinere si reparaţii a unitarii;
b) dezvoltarea unitarii, investirii si reparaţii capitale;
c) gospodărirea combustibilor si energiei;
d) protecţia muncii si P.S.I.;
e) îndrumarea si supravegherea activitatii de reparaţii.
Art. 132- Pe linia dezvoltării unitarii, a lucrărilor de investirii si reparaţii capitale:
a) efectuează propuneri pentru investiţii si reparaţii capitale;
b) urmăreşte încheierea contractelor de proiectare pentru investigaţii si î ' '* 1
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c) urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnico-economice, corelat cu datele inscrise in 
graficele de esalopare a investigaţiilor;
d) analizeaza periodic cu antreprenorul si proiectantul general stadiul lucrărilor de şantier si 
sprijină activitatea acestora, urmărind punerea in funcţiune a obiectivelor pe măsură terminării 
acestora;
e) urmăreşte efectuarea probelor tehnologice si atingerea parametrilor de funcţionare, 
conform documentaţiei aprobate;
f) organizează si asigura supravegherea tehnica conform legii 10/1995 in realizarea 
obiectivelor de investiţii si reparaţii capitale;
g) intocmeste formele pentru receptionarea lucrărilor in funcţie de categoria de lucrări;
h) intocmeste rapoartele privind activitatea de investirii necentralizate si de reparaţii capitale;
i) raportează periodic conducerii imitării realizările fizice obţinute in cadrul sarcinilor si 
graficelor de executare, propunând masuri pentru recuperarea rămânerilor in urma;
Art. 133 - Pe linia gospodăririi combustibilului si a energiei:
a) asigura aplicarea masurilor necesare pentru creşterea eficientei la instalaţiile consumatoare 
de energie si combustibil;
b) analizeaza deficientele din sistemele de alimentare cu combustibil, energie, apa, si oxigen 
si stabileşte masurile de eliminare a acestora -  asigura si urmăreşte aplicarea lor;
c) organizează supravegherea permanenta a statiei de oxigen cu personalul necesar;
d) reinstruirea personalului ce supraveghează statia de oxigen cu normele de protecţia 
muncii;
e) asigura valorificarea resurselor energetice secundare, reducerea pierderilor si eliminarea 
risipei;
f) propune si urmăreşte includerea in planul de investirii necentralizate sau reparaţii capitale 
a lucrărilor de eficientizare a energiei si de recuperare a resurselor energetice;
Art. 134 -  Pe linia protecţiei muncii si a pazei contra incendiilor.
a) controlează la toate locurile de munca aplicarea cu strictete a normelor privind protecţia 
muncii;
b) asigura masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si ale îmbolnăvirilor 
profesionale;
c) intocmeste, împreuna cu celelalte compartimente din structura unitarii, planul de masuri 
pentru protecţia muncii, urmăreşte si răspunde de realizarea masurilor prevăzute, precum si de 
eficienta lucrărilor efectuate;
d) răspunde de instruirea si examinarea cadrelor ce au munca cu caracter tehnic in unitate;
e) informează operativ conducerea unitarii si ITM conform Legii 316/2006 asupra » 
accidentelor de munca
f) participa la cercetarea cauzelor accidentale de munca in unitate;
g) sesizează conducerea unitarii asupra necesităţii sistării activităţii la locurile de munca ce 
prezintă pericol eminent de producerea unor accidente;
h) controlează la toate locurile de munca ale serviciului tehnic aplicarea cu strictete a 
prescripţiilor, privind paza si securitatea incendiilor;
Art. 135. -  Pe linia activitatii de reparaţii:
a) urmăreşte întocmirea documentaţiilor de investirii, reparaţii capitale si curente la unităţile;
b) urmăreşte si asigura asistenta tehnica din punct de vedere al soluţiilor pentru lucrările de
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COMPARTIMENTUL CENTRAL DE LENJERIE SI ECHIPAMENT
Art. 136 - Compartimentul central de lenjerie si echipament din spital, coordonat direct de
către serviciul administrativ, are următoarea organizare:
a) punctul de colectare si trierea rufariei murdare;
b) bazinul de dezinfectie a rufarie ;
c) spălătorie;
d) camere de storcătoare;
e) uscatorie;
f) calcatorie mecanica (camera de calandre);
g) calcatorie manuala;
h) punctul (depozitul) de păstrare si distribuire a obiectelor curate;
i) punctul de reparare a rufariei;
j) punctul de depozitare a inventarului moale scos din uz.
Art. 137 - Compartimentul central de lenjerie si echipament are următoarele atribuţii:
a) asigurarea integrităţii bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care sa răspundă 
de corecta conservare si manipulare a intregului inventar;
b) administrarea si gospodărirea obiectelor de echipament de inventar moale si gospodăresc 
primite in dotare de la magazia spitalului;
c) primirea din secţii, laboratoare, policlinici si compartimentele de lucru ale spitalului, a 
echipamentului si cazarmamentului folosit (murdar);
d) eliberarea -  in schimbul obiectelor murdare -  a unei cantitati egale cu cea predata de 
obiecte curate si in buna stare;
e) efectuarea dezinfectiei, spălării, reparării, călcării si păstrării intregului echipament si 
cazarmament al spitalului;
f) trierea inventarului moale in vederea casarii celui uzat, cu condiţia incadrarii in cotele 
maxime de inlocuire;
g) depozitarea inventarului moale, propus casarii, pana la scoaterea lor efectiva din uz;
h) asigurarea circulaţiei obiectelor de inventar moale, echipament si uz gospodăresc: secţii, 
policlinici si compartimentul de lenjerie si echipament din punctul de colectare al obiectelor 
murdare si punctul de distribuire a celor curate;
i) organizarea unei evidente judicioase a obiectelor de inventar moale, printr-un control 
periodic (cel puţin o data pe luna), pentru a se determina situaţia faptica;
j) asigurarea funcţionalităţii maşinilor de spalat, storcătoarelor si uscatoarelor, semnalând
serviciului administrativ si atelierului de reparatii-intretinere, eventualele deficiente survenite 
in funcţionarea lor; »
k) trierea si asigurarea reparaţii inventarului moale, la atelierul de lenjerie al spitalului;'
l) asigurarea aprovizionării cu materiale necesare spălatului rufariei, conform normelor de 
consum stabilite de unitate;
m) asigurarea intretinerii stării igienico-sanitare a spatiilor de munca si a utilajelor;
n) respectarea normelor P.S.I.;
o) asigurarea efectuării instructajului de protecţia muncii.
Lista documentelor
Art. 138. -  In cadrul compartimentului central lenjerie si echipament se intocmesc 
următoarele documente:

a) bonuri predare -  transfer -  restituire;
b) bonuri consum pentru completarea baremului scos din uz;
c) registrul de evidenta consumului de
d) proces verbal de transformare;
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e) registrul de evidenta reparaţiilor si confecţiilor efectuate in cadrul atelierului de 
lenjerie..

Fisele posturilor
Art. 139. -  In cadrul compartimentului central de lenjerie se întocmesc fise pentru 
următoarele posturi:
a) spalatoreasa coordonatoare;
b) spălătorese;

CENTRALA TELEFONICA
Art. 140. -  Spitalul Municipal Motru este deservit de o centrala telefonica automată, de 
funcţionarea careia răspunde Compartimentul Tehnico- Administrativ.
ARHIVA
Art. 141_— Arhiva spitalului este subordonată şefului Biroului RUNOS prin activitatea unui 
arhivar numit prin decizia managerului spitalului şi funcţionează după următorul program 
zilnic : 7:30 -  15:30; întreaga activitate a Arhivei este reglementată prin Procedura 
operaţională de arhivare.
GARDEROBA
Art. 142 Este organizată la nivelul spitalului avînd funcţionare de luni-vineri (program 7,00 -  
15,00), la nevoie fiind deservită şi de personalul din camera de gardă.

CAPITOLUL XI 
DREPTURILE PACIENŢILOR

Art. 143 -1) Conform prevedrilor Legii nr. 46/2003 pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale 
de cea mai înaltă calitate.
2) Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
3) Pacientul are dreptul la informaţia medicală:
a) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum 
şi la modul de a le utiliza.
b) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al 
furnizorilor de servicii de sănătate.
c) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care 
trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
d) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor 
medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la 
procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor 
medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
e) Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care 
informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
f) Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă 
persoană care să fie informată în locul său.
g) Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
h) Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al 
investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
i) Pacientul/ aparţinătorii şi vizitatorii au dreptul si accesul neîngrădit la registrul de sugestii, 
reclamaţii şi sesizări si vor fi informaţi la solicitare despre locul unde acesta se afla.
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scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale 
trebuie explicate pacientului.
b) In cazul in care pacientul necesita o intervenţie medicala de urgenta, consimţământul 
reprezentantului legal nu mai este necesar.
c) Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor 
produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a 
tratamentului ca care acesta este de acord.
d) Consimţământul pacientului este obligatoriu in cazul participării sale in invatamantul 
medical clinic si la cercetarea ştiinţifica.
e) Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul 
său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi 
evitării suspectării unei culpe medicale.
5) . Pacientul are dreptul la confidenţialitatea si anonimatul informaţiilor şi viaţa privată a 
pacientului
a. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, 
prognosticul, tratamentul, datele personale simt confidenţiale si anonime chiar şi după decesul 
acestuia.
b. Informaţiile cu caracter confidenţial si anonim pot fi furnizate numai în cazul în care 
pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
c. Pacientul are acces la datele medicale personale.
d. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în 
care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi 
numai cu consimţământul pacientului.
6) . Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
a. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi 
de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
b. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat 
din afara spitalului.
c. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de 
sănătate sau până la vindecare.
d. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă 
stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.
7) . Drepturile pacientului cu privire la deplasarea în spital:
a) ieşirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;
b) să nu paraseasca salonul in timpul vizitei de dimineaţa si a contravizitei din cursul după
amiezii;
c) iau notă de libertatea de deplasarea nerestricţionată temporal, excepţie fiind doar 
perioadele de vizită medicală, carantine, in cazul in care sunt imobilizaţi sau/si starea de 
sanatate nu impune alte interdicţii de deplasare;
d) sa se deplaseze la investigaţii numai insotit de personal auxiliar din secţie;
Art.144 - 1) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care 
includ si neglijenta, imprudenta sau cunoştinţe medicale insuficiente in exercitarea 
profesiunii, prin acte individuale in cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament.
(3) Personalul medical răspunde civil si pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea 
reglementarilor privind confidenţialitatea si anonimatul, consimţământul in form at si
obligativitatea acordării asistentei medicale.
(4) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse in jj. 
atunci când isi depăşeşte limitele competentei, cu excepţia cazurilo; 
disponibil personal medical ce are competenta necesara.

....  profesiei si
'a in care nu este
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(5) Răspunderea civila nu inlatura angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat 
prejudiciul constituie infracţiune conform legii.

CAPITOLUL XII 
DISPOZIŢII FINALE

Art. 145
(1) Prevederile Regulamentului de organizare si Funcţionare sunt obligatorii pentru toate 
categoriile de personal din cadrul spitalului.
(2) Şefii de secţii, birouri sau compartimente medicale sau funcţionale au obligaţia de a aduce 
la cunoştinţă salariaţilor din subordine prevederile prezentului regulament, incheind in acest 
sens un proves - verbal sub semnătură.
(3) Pentru personalul incadrat după intrarea in vigoare a Regulamentului de organizare si 
funcţionare, prelucrarea se va face de către Biroul RUNOS, confirmarea anexandu-se la 
contractul de munca.
Art. 146 Nerespectarea dispoziţiilor legale incidente activităţii Spitalului Municipal Motru şi 
ale prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se sancţionează, după caz, 
disciplinar, administrativ, material sau penal.
Art. 147 Prezentul regulament va fi completat şi/sau modificat în conformitate cu 
evenimentele legislative ce vizează actele normative care reglementează materia de referinţă. 
Art.148 Harta zonelor de risc ale Spitalului Municipal Motru este:
In evaluarea riscului infectios s-a avut in vedere: condiţiile de spitalizare, gradul de 
contaminare, tratamentele antiinfectioase, purtătorii sanatosi printre personalul medical.

• zone cu srad minim de risc
1. Hol intrarea principală
2. Zone administrative, birouri
3. Zone care nu comunica cu spatiile de cazare-tratament al pacienţilor
• zone cu srad mediu de risc
1. Medicina interna
2. Ecografia
3. Radiologia
4. Laborator recuperare medicina fizica si balneologie
5. Depozit de rufe curate / murdare
6. Biroul intemari/extemari
7. Holuri pe unde trec pacienţi, se aduc materiale sanitare, lenjeria »
•  zone cu srad crescut de risc
1. Secţii chirurgicale
2. Farmacia
3. Obstetrica -  Ginecologie
4. Neonatologia
5. Camere garda
6. Laborator analize medicale
7. Oficii alimentare/Bloc alimentar
8. Dispensar TBC
9. Ambulatoriul de specialitate
• zone cu erad foarte mare de risc
1. Orice spaţiu unde se îngrijesc pacienţi imunodei
2. A. I I.
3. Sterilizarea centrala
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4. Blocul operator
5. Sala naşteri
6. UTS

In funcţie de zona de risc in care se incadreaza, controalele privind starea igienico-sanitara 
si respectarea protocoalelor specifice va fi făcută după cum urmeaza:

• zone cu srad minim de risc verificări trimestriale
• zone cu srad mediu de risc verificări lunare
• zone cu srad crescut de risc verificări saptamanale

Recoltarea de probe pentru efectuarea autocontrolului va fi efectuata după cum urmeaza:
• zone cu srad minim de risc prelevări probe semestrial
• zone cu srad mediu de risc prelevări probe trimestrial
• zone cu srad crescut de risc prelevări probe lunar

Aeromicroflora, teste de sanitatie, teste de sterilitate, apa sterila -  la fiecare control 
organizat cu laboratorul propriu sau al DSP
Verificarea calitatii apei potabile: robinet si îmbuteliata - frecventa stabilita in funcţie de 
sursa de apa si de recomandările normelor legislative
Probe din calceea sodica, lichid de barbotare a oxigenului - frecventa stabilita in funcţie de 
sursa de apa si de recomandările normelor legislative
Grupa de risc privind contaminarea cu agenţi patogeni din produse biologice a personalului, 
se regăseşte in grupa de risc specifica secţiei deservite.
întreg personalul trebuie sa cunoască si sa respecte Protocolul privind masurile post expunere 
la produse biologice.
De asemenea, personalul va purta echipamentul personal de protecţie corespunzător in funcţie 
de gradul de risc in care este încadrat locul de munca si in acord cu prevederile Precautiunilor 
Universale.

In funcţie de zona de risc in care se incadreaza, curăţenia curentă şi dezinfecţia 
spaţiilor vor fi făcute după cum urmeaza:

• zone cu srad minim de risc -  de 2 ori pe zi (dimineaţa şi seara)
• zone cu srad mediu de risc - de 3 ori pe zi
• zone cu srad crescut de risc -  de 5 ori pe zi

înregistrarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie curentă se înregistrează în grafice.

MANAGER,

DR. TEODOR CODRIN ZAVATE

DIRECTOR MEDICAL,

DR. EFRIM ALIN CRISTIAN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, 

EC. SABINA LĂPĂDAT

ŞEF BIROU R.U.N.O.S. - CONSILIER JURIDIC 

JR. SIDONIA GEORGETA CRUCERU
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PREŞEDINTE SANITAS - SPITALUL MUNICIPAL MOTRU,

AS. VALERIU FOTESCU

PREŞEDINTE SĂNĂTATEA - SPITALUL MUNICIPAL MOTRU. 

AS. SORIN GIUBELAN
l
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Str. Carol Davilla, nr.4, Motru, Judeţul Gorj 
Telefon:0253/410003; Fax: 0253/410078; CF:5632555 
WEB:www.spitalmotru.ro; email:spitalmotru(5 yahoo.com; 
Cont:R083TREZ33821F330800XXXX deschis la Trezoreria Motru

. SMMC270514 
SR EN ISO 14001:2005 

SMMM270514 
SR EN ISO 18001:2008 

SMMS270514

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 97/24.12.2014
privind aprobarea regulamentului intern şi a regulamentului de organizare şi funcţionare

(R1 şi ROF) al Spitalului Mun. Motru

MANAGER -  DR.ZAVATE TEODOR CODRIN 

Având în vedere:
Necesitatea desfăşurării activităţii la Spitalul Mun. Motru după reguli şi conduite 

• cunoscute la toţi salariaţii, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu specificul 
unităţii
Prevederile Legii nr. 95/2006 -  reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi 
completată

- Legea 53/2003 -  Codul muncii, republicat

în  baza: Dispoziţiilor nr. 512/19.09.2013 emisă de Primăria municipiului Motru

D I S P U N :

Art.l. începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul intern şi Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Spitalului Mun. Motru , anexă la prezenta decizie.

Art.2. Atribuţiile prevăzute in prezentele reglementari vor fi duse la îndeplinire de către 
persoanele descrise la capitolul Domeniul de aplicare.

Art.3. Prezenta decizie va fi comunicată personalului Spitalului municipal Motru prin 
grija personalului prevăzut la art.2, prin grija angajaţilor din cadrul Biroului RUNOS, 
conform Procedurii de Comunicare interna.

Art.4. Prezenta decizie va fi gestionata de către angajaţii din cadrul Biroului RUNOS, 
conform Procedurii Decizii.

http://www.spitalmotru.ro
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