
 

 1 

         APROBAT 

         PRIMAR 

        SABO MARIUS CALIN  

REGULAMENT 

 

DE 

 

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

 

A SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA 

 

TITLUL I 

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1 - Spitalul Municipal Gherla este unitate sanitara cu paturi de utilitate 

publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale si functioneaza cu 

sectii si compartimente care asigura asistenta medicala de specialitate, de 

urgenta, curativa, preventiva si de recuperare a bolnavilor internati si din 

ambulatoriul integrat. 

Art. 2 -  Spitalul Municipal Gherla s-a înfiinţat în baza Deciziei nr.355 din 12 iulie 

1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judetean Cluj - Directia Sanitara 

ca unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea Directiei de Sănătate 

Publică a Judetului CLUJ. 
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Art. 3 - În raport cu obiectivele, volumul de activitate şi dotare tehnică, 

Spitalul Municipal Gherla este ierarhizat ca unitate sanitară de categoria a 

IV-a potrivit criteriilor OMS nr. 744/2011 având în structura sa un număr de 

90 de  paturi. 

Art. 4- Spitalul Municipal Gherla este subordonat Primariei Municipiului Gherla si in 

exercitarea atributiilor sale, colaboreaza cu Casa de Asigurari de Sanatate Cluj, 

Directia de sanatate Publica a judetului Cluj , DMPS, Agentia Nationala de 

Protectia Copilului, Politia, conducerile unitatilor si alte organe interesate in 

ocrotirea sanatatii populatiei. 

Art. 5 - Prin sistemul functional unic Spitalul Municipal Gherla asigura: 

 -accesul populatiei la toate formele de asistenta medicala,  

 -unitatea de actiune in rezolvarea problemelor de sanatate din teritoriu arondat  

 -continuitatea asistentei medicale in toate stadiile de evolutie a bolii, prin 

cooperare permanenta a medicilor din aceeasi unitate, sau din alte unitati 

sanitare diferite,  

 -participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei. Are obligatia de a 

desfasura activitatea de educatie medicala continua (EMC) si cercetare pentru 

medici, asistenti medicali si alt personal, costurile sunt suportate de personalul 

beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri in limitele bugetului alocat.  

 -spitalul are obligatia pastrarii confidentialitatii asupra tuturor informatiilor 

decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor  

 -are obligatia acordarii serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor  

 -are obligatia respectarii dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii 

medicale in situatiile de trimitere la consulturi interdisciplinare  

 -impune reguli privitoare la neutilizarea materialelor si instrumentelor a caror 

conditie de sterilizare nu este sigura  
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 -obligativitatea completarii prescriptiilor medicale conexe serviciului medical 

atunci cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice  

 -impreuna cu reprezentantii CMR, OAMMR si a sindicatului, elaboreaza un 

plan de pregatire profesionala continua a personalului medical  

Art. 6 - In raport cu atributiile ce-i revin in asistenta medicala, spitalul asigura : 

 -prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice si 
degenerative,  

 -acorda servicii medicale preventive, curative, de recuperare si paleative si 

cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale 

si/sau chirurgicale, ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare 

si masa, asigura conditiile de investigatii medicale, tratament, igiena alimentelor si 

de prevenire a infectiilor nosocomiale ( conform Ordinelor MSP) si raspunde de 

asigurarea lor si imbunatatirea serviciilor hoteliere si medicale, 

 -controlul medical si supravegherea unor categorii de bolnavi,  

 -asistenta medicala a mamei, copiilor si tineretului, precum si a varstnicilor,  

 -Spitalul Municipal Gherla respectiv Camera de garda (permanenta) asigura 

ingrijirea pacientului critic - primul ajutor calificat - pentru stabilizarea functiilor 

vitale si asigura transferul bolnavului in sectia care va asigura tratamentul 

corespunzator sau la unitatea de primiri urgenta a Spitalului Judetean Cluj;  

 -CPU asigura primirea, trierea, investigarea de baza, stabilizarea si 

aplicarea tratamentului de urgenta majoritatii pacientilor sositi cu ambulantele sa 

cu mijloacele proprii de transport, fiind necesara organizarea tansferului unor 

pacienti care necesita investigatii complexe si tratament definitiv de urgenta la un 

spital de categorie superioara din judet sau din alt judet;  

-primul ajutor calificat si asistenta medicala de urgenta se acorda fara nici o 

discriminare legata (dar nu limitata la) venituri, sex, varsta, etnie, religie, cetatenie, 

apartenenta politica, indiferent daca pacientul are sau nu asigurare medicala ;  
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 -respecta protocolul de transfer interclinic elaborat prin ordin al MSP ;  

 -respecta criteriile de internare de urgenta a pacientilor consultati/ asistati la 

CPU si criteriile de transfer de urgenta catre alte spitale - stabilite prin norme de -

aplicare ;  

 -serviciile de urgenta colaboreaza cu Politia Municipiului Gherla, 

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta - in situatii de accidente colecticve , 

calamitati si dezastre ;  

 -personalul serviciilor de urgenta spitaliceasca nu poate participa la greve sau 

alte actiuni revendicative - ce pot scadea capacitatea de interventie sau calitatea 

actului medical ;  

 -are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta de urgenta oricarei 

persoane aflate in stare critica, iar dupa stabilizare asigura transportul medicalizat 

la o alta unitate de profil ;  

 -are obligatie de a asigura un plan de actiune pentru asistenta medicala in 

caz de razboi, dezastre,  atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii critice ;  

 -stabilirea factorilor de risc din mediul de viata si de munca si a influentei 

acestora asupra starii de sanatate a populatiei,  

 -informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii si obtinerea 

consimtamantului acestuia pentru efectuarea tratamentelor,  

 -prevenirea şi combaterea infectiilor nosocomiale;  

 -efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri 
medicale bolnavilor spitalizaţi;  

 -stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii 
spitalizaţi;  

 -aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;  
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 -aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie;  

 -aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atat 
din punct de vedere calitativ cat şi cantitativ, respectand alocaţia de hrană alocată 
conform legislaţiei în vigoare;  

 -asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incit sa fie prevenita 
aparitia de infectii nosocomiale.  

 -realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia 
muncii şi paza contra incendiilor conform normelor în vigoare.  

- Circuitul vizitatorilor si insotitorilor in incinta spitalului este foarte important 
deoarece pot reprezenta un potential epidemiologic crescut prin frecventa 
purtatorilor de germeni si prin echipamentul lor posibil contaminat. 

-Vizitarea bolnavilor se va face numai in orele stabilite: luni-vineri:15-20; 

sambata-duminica:10-20 , in conformitate cu prevederile legale. 

-In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade 
bine determinate, la recomandarea D.S.P. 

-In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protectie primit la intrarea 
in sectie/compartiment si care va fi indepartat la iesire. 

-Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor. Circulatia insotitorilor 
se limiteaza la necesitate. 

-Se interzice accesul vizitatorilor si apartinatorilor in Blocurile operatorii, 
Serviciul de sterilizare, Bucatarie, Laboratorul de analize medicale, laboratorul 
de radiologie. 

 -in perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in spital, iar in 
unele sectii, de ex. nou nascuti, interzice vizitarea pe sectie, (aceasta fiind permisa 
numai pe holuri) ;  

Spitalul asigura: 

 -pachetul de servicii de baza suportat din fondul CAS ,  

 -pachet de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;  
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 -pachet minimal de servicii - pentru neasigurati (urgente, cu potential 
endemo epidemic, imunizari, sarcina si lauzie, planing);  

 -coplata (diferenta intre tariful decontat de CNAS din Fondul Unic National 
de Asigurari de Sanatate si tariful maximal admis MSP;  

 -cardul de asigurat - asigurat de fond (in sistem unic informatic integrat);  

 -incheie contracte de servicii medicale cu alte unitati;  

 -in cazul unor activitati medicale sau farmaceutice pentru care spitalul nu 
are specialisti competenti in astfel de activitati sau manopere medicale, se poate 
incheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau 
farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii 
farmaceutice ori cu o alta unitate medicala publica sau privata acreditata. Spitalul 
poate incheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare, necesare 
functionarii spitalului.  

CAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI 

Art. 7 - Spitalul municipal Gherla are in structura sectii si compartimente distincte 
pentru tratamentul si ingrijirea bolnavilor cu afectiuni acute si cronice, avand un 
regim de spitalizare continua, spitalizare de zi si cuprinde intr-un sistem 
organizatoric si functional unic urmatoarele activitati: 

A.- Structura activitatii medicale. 

B.- Structura activitatii auxiliare. 

C.- Structura functionala. 

A.- Structura acitivatii medicale cuprinde: 

1.Sectiile si compartimente cu paturi, 

2.Ambulatoriul integrat al spitalului 

3.Laboratoare medicale 

4.Supravegherea, Prevenirea şi Combaterea Infecţiilor  

5.Biroul Calităţii Actului Medical  
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B.- Structura activitatii auxiliare cuprinde: 

1.Bloc alimentar, 

2.Bloc central de lenjerie si echipament, 

3.Atelierul de intretinere si reparatii. 

C.- Structura functionala cuprinde: 

1. RUNOS  

2. Financiar-contabilitate  

3. Aprovizionare, transport, administrativ  

4. Achiziţii publice, contracte  

5. Compartiment juridic  

6. Compartiment tehnic  

7. Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă  

8. Compartimentul de informatică  

 

CAPITOLUL III 

FUNCTIILE SPITALULUI 

Art.8 - Spitalul Municipal Gherla prin unitatile din structura indeplineste urmatoarele 
functii: 

 -Functia de asistenta medicala,  

 -Functia de indrumare tehnica si medicala a activitatii,  

 -Functia de promovare a activiatii stiintifice,  

 -Functia economica, de gospodarire si administrativa,  

 -Functia de personal.  
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FUNCTIA DE ASISTENTA MEDICALA 

 

Art. 9 - Functia de asistenta medicala se relizeaza potrivit atributiilor fiecarei 

unitati din structura, urmarindu-se relizarea dezideratelor optime privind asistenta 

medicala si a programelor de sanatate nationala. 

 

FUNCTIA DE INDRUMARE TEHNICA SI METODOLOGICA 

 

Art. 10 - Aceasta functie se realizeaza prin: 

 -indrumarile metodologice realizate in structura spitalului,  

 -indrumare, sprijin si control concret al modului de acordare a asistentei 

medicale in ambulatoriu,  

 -urmarirea ridicarii continue a calitatii actului medical,  

 -asigurarea ridicarii nivelului tehnic profesional al personalului medico-
sanitar,  

 -analiza periodica a starii de sanatate a populatiei, a calitatii asistentei 

medicale, concordantele de diagnostic, a cazurilor nevalidate, respectarea 

tratamentului si alte aspecte.  

 

FUNCTIA DE PROMOVARE A ACTIVITATII STIINTIFICE 

 

Art. 11 - Realizarea acestei functii este atributul tuturor unitatilor din structura 

medicala si se materializeaza in: 
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 -obligativitatea intregului personal medico-sanitar de a se informa si de a-si 

insusi noutatile stiintifice si tehnice din domeniul medical,  

 -participarea la cursuri postuniversitare si de perfectionare profesionala a 
cadrelor medii.  

 

FUNCTIA ECONOMICA, DE GOSPODARIRE SI ADMINISTRATIVA 

 

Art. 12 - Functia economica, de gospodarire si administrativa asigura 

ansamblul activitatii destinate obtinerii si folosirii mijloacelor financiare si materiale 

necesare bunei functionari a spitalului, inregistrarii evidentei si pastrarii mijloacelor 

financiare si a bunurilor din dotare si urmaririi rezultatelor economice. 

Activitatile aferente functiei se realizeaza prin compartimentele functionale din 
structura. 

 

FUNCTIA DE PERSONAL 

 

Art. 13 - Functia de personal cuprinde activitatile prin desfasurarea carora se 

rezolva raporturile de munca, recrutarea, selectarea cadrelor, se asigura necesarul 

resurselor umane si utilizarea lor rationala in vederea realizarii obiectivelor unitatii, 

planificarea cursurilor de perfectionare, specializare, EMC, de promovare 

profesionala. 

Activitatile aferente functiei se realizeaza atat prin compartimentele din structura 

medicala, cat si cea administrativa. 

Art. 14 - Functia de statistica informatica, se realizeaza prin analiza tuturor 

datelor statistice centralizate in vederea imbunatatirii performantelor profesionale si 

indicatorilor de eficienta. 
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Activitatile aferente functiei se realizeaza prin compartimentele din structura 
medicala si biroul statistica informatica. 

 

TITLUL II 

 

CONDUCEREA SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA 

 

SECTUNEA I-a 

PRINCIPII GENERALE 

Art. 15 - Activitatea de conducere a spitalului urmareste aplicarea in practica a 

principiilor managementului: luarea unor decizii pe baza celor doua elemente 

esentiale - calitatea si actul medical. 

Spitalul se structureaza, functioneaza si se conduce distinct, pe urmatoarele 
activitati: 

 a) management.  

 b) ingrijire a bolnavului,  

 c) diagnostic si terapie,  

Art. 16- Conducerea spitalului are menirea de a introduce metodele noi chiar si in 

structura organizatorica actuala, de eficientizare a utilizarii resurselor cum ar fi: 

 -centrarea ingrijirilor pe pacient,  

 -ameliorarea continua a calitatii actului medical,  

 -folosirea corecta a tehnologiilor,  

 -cresterea competentei profesionale a medicilor,  

 -formarea unui numar adecvat de cadre,  

 -eliminarea polipragmaziei,  
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 -centralizarea ingrijirii unor afectiuni,  

 informatizarea spitalului.  

Art. 17 - CONDUCEREA SPITALULUI este asigurata de: 

-Manager,  

-Director medical,  

-Director financiar contabil,  

Art. 18- Conducerea spitalului se face de catre:MANAGER 

Art. 19 - Managerul este persoana fizica , numit manager interimar in baza 

Dispozitiei nr.802 din 03.09.2014 a Primarului Municipiului Gherla. 

 

Atributiile managerului sunt stabilite in contractul de management. 

Art. 20 - (1) Obligatiile managerului in domeniul politicii de personal si al 

structurii organizatorice sunt urmatoarele: 

1. stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in 

functie de normativul de personal in vigoare si pe baza propunerilor sefilor de sectii 

si de servicii;  

2. aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si 

elibereaza din functie personalul spitalului; 

3. repartizeaza personalul din subordine pe locuri de munca;  

4. aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal, pentru 

personalul aflat in subordine;  

5.organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director;  

6.numeste si revoca, in conditiile legii, membrii comitetului director;  
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7.incheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au 

ocupat postul prin concurs organizat in conditiile legii, pe o perioada de maximum 

3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati;  

8.prelungeste, la incetarea mandatului, contractele de administrare incheiate, in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare;  

9.inceteaza contractele de administrare incheiate, inainte de termen, in cazul 

neindeplinirii obligatiilor prevazute in acestea;  

10.stabileste, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care 

ocupa functii de conducere specifice comitetului director si are contractul individual 

de munca suspendat, programul de lucru al acestuia in situatia in care desfasoara 

activitate medicala in unitatea sanitara respectiva, in conditiile legii;  

11.numeste in functie sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical care au 

promovat concursul sau examenul organizat in conditiile legii si incheie cu acestia, in 

termen de maximum 30 de zile de la data numirii in functie, contract de administrare 

cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta 

asumati;  

12.solicita consiliului de administratie constituirea comisiei de mediere, in conditiile 

legii, in cazul in care contractul de administrare prevazut la pct. 11 nu se incheie in 

termen de 7 zile de la data stabilita in conditiile mentionate;  

13.deleaga unei alte persoane functia de sef de sectie, de laborator si de serviciu 

medical, pe o perioada de pana la 6 luni, in cazul in care la concursul organizat, in 

conditiile legii, pentru ocuparea acestor functii nu se prezinta niciun candidat in 

termenul legal;  

14.repeta procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru 

ocuparea functiilor de sefi de sectie, de laborator si de serviciu medical ocupate in 

conditiile prevazute la pct. 13;  

15.aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru 

personalul angajat;  

16.infiinteaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul 

spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia 
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medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., al caror 

mod de organizare si functionare este prevazut in regulamentul de organizare si 

functionare a spitalului;  

17.realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in 

directa subordonare, potrivit structurii organizatorice, si, dupa caz, solutioneaza 

contestatiile formulate cu privire la rezultatele evaluarii performantelor profesionale 

efectuate de alte persoane, in conformitate cu prevederile legale;  

18.aproba planul de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu 

legislatia in vigoare;  

19.negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital, cu exceptia spitalelor 

din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, carora li se 

aplica reglementarile specifice in domeniu;  

20. raspunde de incheierea asigurarii de raspundere civila in domeniul medical atat 

pentru spital, in calitate de furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar 

angajat, precum si de reinnoirea acesteia ori de cate ori situatia o impune; 

21.raspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si 
conflictul de interese de catre personalul din subordine, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare;  

22.propune, ca urmare a analizei in cadrul comitetului director, structura 

organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii, in 

vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea 

sanitara proprie sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice locale, in 

conditiile legii;  

23.in situatia in care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul 

angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare 

structurii organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia contracte de 

prestari servicii pentru asigurarea acestora;  

24. dispune masurile necesare pentru ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, 

cheltuielile aferente drepturilor de personal sa nu depaseasca maximum 70% din 

sumele decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de 
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asigurari sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din 

sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie; 

25. analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai 

consiliului medical si consiliului etic si dispune masurile necesare in vederea 

imbunatatirii activitatii spitalului; 

26. raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de educatie medicala 

continua (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal, in conditiile legii 

27.raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, 
conform legii.  

(2) Obligatiile managerului in domeniul managementului serviciilor medicale 

sunt urmatoarele:  

1.elaboreaza, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona deservita, 

planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor 

consiliului medical, si il supune aprobarii consiliului de administratie al spitalului;  

2.aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza 

propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;  

3.aproba planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 
propunerea consiliului medical;  

4.aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii 

spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;  

5.elaboreaza si pune la dispozitie consiliului de administratie rapoarte privind 

activitatea spitalului; aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar 

ale Ministerului Sanatatii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru 

populatia deservita; in cazul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, 

aplica strategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical;  

6.indruma si coordoneaza activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale;  

7.dispune masurile necesare in vederea realizarii indicatorilor de performanta a 

activitatii asumati prin prezentul contract;  
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8.desemneaza, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor 

nationale de sanatate derulate la nivelul spitalului; 

9.raspunde de implementarea si raportarea indicatorilor 

programelor/subprogramelor nationale de sanatate derulate la nivelul spitalului, in 

conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sanatatii; 

10. raspunde de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte 

medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital; 

11. raspunde de implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul 

spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical; 

12. urmareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale 

oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si 

al celui stiintific 

13.negociaza si incheie, in numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare 

si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii 

calitatii serviciilor medicale;  

14.raspunde, impreuna cu comitetul director, de asigurarea conditiilor de 

investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a 

infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului 

sanatatii;  

15.negociaza si incheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de 

asigurari de sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru privind conditiile 

acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; 

16. poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari 

de sanatate private; 

17.poate incheia contracte cu directiile de sanatate publica judetene sau a 

municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea derularii programelor nationale de 

sanatate si desfasurarii unor activitati specifice, in conformitate cu structura 

organizatorica a acestora;  
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18.poate incheia contract cu institutul de medicina legala din centrul medical 

universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale 

personalului care isi desfasoara activitatea in cabinetele de medicina legala din 

structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor 

necesare pentru functionarea acestor cabinete;  

19.raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile 

pacientului si dispune masurile necesare atunci cand se constata incalcarea 

acestora;  

20.raspunde de asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri 

teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate 

resursele la inlaturarea efectelor acestora;  

21.raspunde de asigurarea acordarii primului ajutor si asistentei medicale de 

urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii 

persoanei este critica, precum si de asigurarea, dupa caz, a transportului 

obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil, dupa stabilizarea 

functiilor vitale ale acesteia;  

22.raspunde de asigurarea, in conditiile legii, a calitatii actului medical, a 

respectarii conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor 

nosocomiale, precum si de acoperirea, de catre spital, a prejudiciilor cauzate 

pacientilor.  

(3) Obligatiile managerului in domeniul managementului economico-financiar 

sunt urmatoarele:  

1. raspunde de organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si 

cheltuieli propriu, elaborat de catre comitetul director pe baza propunerilor 

fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura 

spitalului, pe care il supune aprobarii ordonatorului de credite ierarhic superior, 

dupa avizarea acestuia de catre consiliul de administratie, in conditiile legii;  

2. raspunde de asigurarea realizarii veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor in 
raport cu actiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, 
conform clasificatiei bugetare;  
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3. raspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe 
sectiile si compartimentele din structura acestuia si de cuprinderea sumelor 
repartizate in contractele de administrare incheiate in conditiile legii;  

4. raspunde de monitorizarea lunara de catre sefii sectiilor si compartimentelor 

din structura spitalului a executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si 

compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 

sanatatii;  

5. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si 

cheltuieli unitatilor deconcentrate cu personalitate juridica ale Ministerului 

Sanatatii si, respectiv, ministerului sau institutiei cu retea sanitara proprie, in 

functie de subordonare, precum si de publicarea acesteia pe site-ul 

Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate, pe cel al autoritatii de 

sanatate publica ori pe site-urile ministerelor si institutiilor sanitare cu retele 

sanitare proprii;  

6. raspunde de raportarea lunara si trimestriala a executiei bugetului de venituri si 

cheltuieli consiliului local si/sau judetean, dupa caz, daca beneficiaza de 

finantare din bugetele locale;  

7. aproba si raspunde de realizarea programului anual de achizitii publice;  
 

8. aproba lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care 
urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, la 
propunerea comitetului director;  

 

9. raspunde, impreuna cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei 
economico-financiare la nivelul sectiilor, compartimentelor si serviciilor din 
cadrul spitalului;  

 

10. identifica, impreuna cu consiliul de administratie, surse suplimentare pentru 
cresterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;  

11. indeplineste toate atributiile care decurg din calitatea de ordonator tertiar de 

credite, conform legii;  
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12. raspunde de respectarea si aplicarea corecta a legislatiei din domeniu.  

 

(4) Obligatiile managerului in domeniul managementului administrativ sunt 

urmatoarele: 

1.aproba si raspunde de respectarea regulamentului de organizare si functionare, 

dupa avizarea prealabila de catre Primaria municipiului Gherla;  

2.reprezinta spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;  
 

3.incheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;  

4.raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune 
masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;  

5.incheie contracte de colaborare cu institutiile de invatamant superior medical, 
respectiv unitatile de invatamant medical, in conformitate cu metodologia elaborata 
de Ministerul Sanatatii, in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru 
desfasurarea activitatilor de invatamant;  

6.incheie, in numele spitalului, contracte de cercetare cu finantatorul cercetarii, 

pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica medicala, in conformitate cu 

prevederile legale;  

7.raspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea 

secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, 

informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;  

8.raspunde de obtinerea si mentinerea valabilitatii autorizatiei de functionare, 

potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;  

9.pune la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, 

in conditiile legii, informatii privind activitatea spitalului;  

10.transmite directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti, 

directiei medicale sau structurii similare din ministerele si institutiile cu retea 

sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, dupa caz, informari trimestriale si 
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anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii 

medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;  

11. raspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securitatii 

documentelor prevazute de lege, in format scris si electronic; 

12.raspunde de inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor 

legate de activitatea sa, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al 

ministrului sanatatii;  

13.aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de 
cercetare medicala, in conditiile legii;  

14.raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, 
sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;  

15.conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementarile in 
vigoare;  

16.propune spre aprobare Primariei municipiului Gherla, un inlocuitor de drept 
pentru perioadele de absenta motivata din spital, in conditiile legii;  

17.informeaza Primaria Municipiului Gherla cu privire la starea de incapacitate 
temporara de munca, in termen de maximum 24 de ore de la aparitia acesteia;  

18.raspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice activitatii medicale, 

economico- financiare, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire si control, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;  

19.respecta masurile dispuse de catre conducatorul ministerelor si institutiilor cu 
retea sanitara proprie sau primarul unitatii administrativ-teritoriale, primarul general 
al municipiului Bucuresti ori presedintele consiliului judetean, dupa caz, in situatia 
in care se constata disfunctionalitati in activitatea spitalului public;  

20.raspunde de depunerea solicitarii pentru obtinerea acreditarii spitalului, in 
conditiile legii, in termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, 
standardelor si metodologiei de acreditare;  

21.raspunde de solicitarea reacreditarii, in conditiile legii, cu cel putin 6 luni inainte 
de incetarea valabilitatii acreditarii;  
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22.respecta Strategia nationala de rationalizare a spitalelor, aprobata prin hotarare 

a Guvernului;  
 

23.elaboreaza, impreuna cu comitetul director, planul de actiune pentru situatii 

speciale si coordoneaza asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri 

teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, conform dispozitiilor legale in 

vigoare;  

24.raspunde de respectarea si aplicarea corecta de catre spital a prevederilor 
actelor normative care reglementeaza activitatea acestuia;  

25.asigura si raspunde de organizarea activitatilor de invatamant si cercetare astfel 
incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor 
pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;  

26.avizeaza numirea, in conditiile legii, a sefilor de sectie, sefilor de laborator si a 
sefilor de serviciu medical din cadrul sectiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale 
clinice si o supune autoritatilor administratiei publice locale.  

(5) Obligatiile managerului in domeniul incompatibilitatilor si al conflictului 

de interese sunt urmatoarele: 

1. depune o declaratie de interese, precum si o declaratie cu privire la 

incompatibilitatile prevazute de lege si de prezentul contract, in termen de 15 zile 

de la numirea in functie; 
 

2. actualizeaza declaratia prevazuta la pct. 1 ori de cate ori intervin modificari 
fata de situatia initiala, in termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei 
modificarii, precum si a incetarii functiilor sau activitatilor; 

 

3. raspunde de afisarea declaratiilor prevazute de lege pe site-ul spitalului;  
 

4. depune declaratie de avere in conditiile prevazute la pct. 1 si 2.  

Art. 21. - Constituie conflict de interese: 

a) detinerea de catre manager persoana fizica, manager persoana juridica ori 

reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la 
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societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii 

comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa 

exercite functia de manager;  

b) detinerea, de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ale 

managerului persoana fizica, managerului persoana juridica ori ale 

reprezentantului persoanei juridice, de parti sociale, actiuni sau interese la 

societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii 

comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa 

exercite functia de manager.  

 

Art. 22. - (1) Incompatibilitatile si conflictul de interese sunt aplicabile atat 

persoanei fizice, cat si reprezentantului desemnat al persoanei juridice care 

exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager de spital. 

(2) Daca managerul se afla in stare de incompatibilitate sau in conflict de 

interese, acesta este obligat sa inlature motivele de incompatibilitate ori de conflict 

de interese in termen de 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, 

contractul de management este reziliat de plin drept.  

(3)Daca motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese se mentin peste 

termenul prevazut la alin. (2), Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, ministerul, 

institutia publica sau primarul unitatii administrativ-teritoriale, primarul general al 

municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, semnatare 

ale contractului de management, este indreptatit sa pretinda managerului 

despagubiri, conform clauzelor prezentului contract de management.  
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SECTIUNEA II-a 

 

ORGANELE DE CONDUCERE 

ale SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA 

 

COMITETUL DIRECTOR 

 

Art.23 - Conducerea executiva a spitalului este asigurata de Comitetul director. 

Din Comitetul director al unitatii , fac parte: 

a) Managerul spitalului  

b) Directorul medical  

c) Director financiar contabil  

Ocuparea functiilor specifice Comitetului Director se face prin concurs organizat 

de managerul spitalului. 

Comitetul director al spitalului public are urmatoarele atributii: 

1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza 

propunerilor scrise ale consiliului medical;  

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

de servicii medicale al spitalului;  

3. propune managerului, in vederea aprobarii:  

a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de 
reglementarile in vigoare;  

b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu 

sindicatele, conform legii;  
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4. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si 

organigrama spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;  

5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri 

organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, 

igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, 

conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;  

6.elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza 

centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor 

fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura 

spitalului, pe care il supune aprobarii managerului; 

7.urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si 

cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si 

compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;  

8..analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de 

dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;  

9.asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, 

financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire si control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei 

stabilite;  

10.analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si 

imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale 

ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de 

practica medicale;  

11.elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in 

caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza; 
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12.la propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre 

aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a 

lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un 

exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;  

13.analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a 

obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire 

a activitatii spitalului;  

14.intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia 

bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le 

prezinta autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, 

precum si Ministerului Sanatatii Publice, respectiv ministerelor cu retea sanitara 

proprie, la solicitarea acestora; 

15.negociaza, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, 

contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate;  

16.se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii 

membrilor sai ori a managerului spitalului public, si ia decizii in prezenta a cel putin 

doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor 

prezenti;  

17.face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, 

schimbarea sediului si a denumirii spitalului;  

18.negociaza cu seful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului 

indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ 

serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al 

sectiei/laboratorului;  

19.raspunde in fata managerului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;  
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20.analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si 

elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului.  

21.Atributii de prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale:  

 -solicita si aproba planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul 

infectiilor nosocomiale;  

 -organizarea si functionarea serviciului de supraveghere si control al infectiilor 

nosocomiale si/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare 

prevenirii si controlului infectiilor nosocomiale;  

 -asigura conditiile de implementare in activitate a prevederilor planului anual de 

activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;  

 -asigura analiza anuala a indeplinirii obiectivelor planului de activitate, 

rezultatele obtinute, eficienta economica a masurilor si investitiilor finantate;  

 -verifica si aproba alocarea bugetului aferent derularii activitatilor fundamentate 

prin planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor 

nosocomiale si imbunatatirea continua a conditiilor de desfasurare a 

activitatilor si a dotarii tehnico-materiale necesare evitarii sau diminuarii riscului 

pentru infectie nosocomiala;  

 -derularea legala a achizitiilor si aprovizionarea tehnico-materiala, prevazute in 

planul de activitate sau impuse de situatia epidemiologica din unitate, in 

vederea diminuarii ori evitarii situatiilor de risc sau combaterii infectiilor 

nosocomiale;  

 -comitetul director al spitalului va asigura conditiile de igiena, privind cazarea si 

alimentatia pacientilor;  

 -delibereaza si decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania sau ca 

urmare a sesizarii asistatilor in privinta responsabilitatii institutionale ori 

individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situatii care au 
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dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sanatate a asistatilor prin 

infectie nosocomiala depistata si declarata;  

 -asigura dotarea necesara organizarii si functionarii sistemului informational 

pentru inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind 

infectiile nosocomiale.  

Comitetul director al unitatii sanitare este abilitat sa stabileasca masurile 

administrative corespunzatoare in cazul unei izbucniri epidemice. 

 

DIRECTORUL MEDICAL 

Art. 24 

- Directorul medical are urmatoarele atributii specifice: 

1. in calitate de presedinte al consiliului medical, coordoneaza si raspunde de 

elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, 

planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;  

2. monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, 

inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaboreaza, impreuna cu sefii 

de sectii, propuneri de imbunatatire a activitatii medicale;  

3. aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza 

procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la 

nivelul intregului spital;  

4. raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la 

nivelul sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii 

internati;  

5. coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;  
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6.intocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la 

propunerea sefilor de sectii si laboratoare;  

7.avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de 

cercetare medicala, in conditiile legii;  

8.asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la 

nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;  

9.raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea 

activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;  

10.analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de 

exemplu, cazuri foarte complicate, care necesita o durata de spitalizare mult 

prelungita, morti subite etc.);  

11.participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de 

dezastre, epidemii si in alte situatii speciale;  

12.stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si 

materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a 

fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;  

13.supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia 

medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, 

constituirea arhivei spitalului.  

14. Atributii de prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale:  

 -utilizarea in activitatea curenta, la toate componentele activitatilor medicale de 

preventie, diagnostic, tratament si recuperare, a procedurilor si tehnicilor 

prevazute in protocoalele unitatii, a standardelor de sterilizare si sterilitate, 

asepsie si antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentatia si 

conditiile de igiena oferite pe perioada ingrijirilor acordate;  
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 -pentru spitalele care nu indeplinesc conditiile legale de a avea director de 

ingrijiri, functia acestuia este preluata de directorul adjunct medical, care va 

avea aceleasi responsabilitati ca acesta.  

 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

 

Art.25 - Director financiar contabil are urmatoarele atributii: 

 -are în subordine biroul financiar şi contabilitate.  

 - răspunde de întocmirea, conform legislaţiei în vigoare, a tuturor actelor sub 

forma cărora se materializează raporturile de muncă ale salariaţilor din unitatea 

respectivă: decizii de încadrare, statele de plata, tuturor drepturilor de salarizare, 

carnetele de muncă, condicile de prezenţă, fişele individuale de salarii etc;  

-urmăreşte corelarea planului de aprovizionare cu creditele bugetare acordate 
unităţii;  

-participă la inventarierea bunurilor materiale;  

- aprobă documentele legate de gestionarea bunurilor (mişcarea mijloacelor fixe în 

unitate, eliberarea de bunuri înafara unităţii etc.)  

-aprobă actele de cheltuieli potrivit competenţelor ce i se delega în condiţiile legii şi 

semnează cu prima semnătură documentele bancare;  

-răspunde de compartimentele în subordine; este responsabil in ceea ce priveste 
structura si managementul datelor cu caracter contabil ; 

 -împreună cu directorul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind 

optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de 

prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectare a normelor privind 

disciplina de plan, contractuală şi financiară, în scopul administrării cu eficienţă 

maximă a patrimoniului unităţii şi creditelor alocate pentru ocrotirea sănătăţii.  
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 -executia BVC se urmareste pe sectii si compartimente fiind un indicator al 

contractului incheiat intre manager si sefii sectiilor si compartimentelor din 

structura spitalului. Abaterile fata de indicatorii din contractul cu managerul se 

analizeaza si se solutioneaza de conducerea spitalului cu conducerile structurilor 

in cauza.  

 -Executia BVC se raporteaza lunar, respectiv trimestrial Primaria 
municipiului Gherla;  

 -exercită control financiar preventiv potrivit prevederilor legale în materie.  

Atributii de prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale: 

- planificarea bugetara in conformitate cu planul de activitate aprobat;  

 derularea achizitiilor si platilor in conformitate cu legislatia;  

 evaluarea prin bilantul contabil al eficientei indicatorilor specifici.  

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

COMPONENŢĂ 

 

– în conf. cu prev. art. 186 din Legea nr. 95/2006 cu odificările şi completările 

ulterioare 

Art.26 

a) 2 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii sau ai directiilor de sanatate publica 

judetene sau a municipiului Bucuresti, iar in cazul spitalelor clinice un reprezentant 

al Ministerului Sanatatii sau al directiilor de sanatate publica judetene sau a 

municipiului Bucuresti; 
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b) 2 reprezentanti numiti de consiliul judetean ori consiliul local, dupa caz, 

respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care unul sa fie 

economist;  

c)  un reprezentant numit de primar sau de presedintele consiliului judetean, dupa 
caz;  

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

statut de invitat;  

e)  un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali 

Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.  

f ) Managerul participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot. 

g ) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat 

federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de 

ramura sanitara, participa ca invitat permanent la sedintele consiliului de 

administratie. 

Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act 

administrativ de catre autorităţile administraţiei publice locale. 

Sedintele consiliului de administratie sunt conduse de un presedinte de sedinta, 

ales cu majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 

luni. 

Art.27 

Atributii : 

a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile 

financiare trimestriale si anuale;  

b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza 

regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii nr.1082/30.07.2010;  
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c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu 

nevoile de servicii medicale ale populatiei;  

d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;  

e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului 

director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea 

activitatii;  

f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai 

comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la 

art. 180 alin. (1) si la art. 1833 alin. (1).  

Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de catre ori este nevoie, la 

solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului, 

si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. 

Membrii consiliului de administratie al spitalului pot beneficia de o indemnizatie 

lunara de maximum 1% din salariul managerului. 

Dispozitiile referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului 

de administratie. 

 

SECTIUNEA III-a 

 

FINANTAREA SPITALULUI 

 

Art.28 

1. Spitalul este institutie publica finantata integral din venituri proprii si functioneaza 

pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele incasate 
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pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum 

si alte surse, conform legii.  

2. Autonomia financiara este:  

a) Organizarea activitatii spitalului pe baza BVC aprobat de conducerea 

unitatii si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;  

b) Elaborarea BVC pe baza evaluarii veniturilor proprii din anul bugetar si a 

repartizarii cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale sectiilor si 

compartimentelor din structura spitalului;  

3. Spitalul are obligatia de asigura realizarea veniturilor si de a fundamenta 

cheltuielile in raport cu actiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri articole si 

aliniate, conform clasificatiei bugetare. 

Art.29 

1. Contractul de furnizare de servicii medicale cu CAS reprezinta sursa principala a 

veniturilor din cadrul BVC si cheltuielile se negociaza de catre manager cu 

conducerea CAS, in functie de indicatorii stabiliti in contractul cadru de 

furnizare de servicii medicale.  

2. In cazul refuzului uneia dintre parti de a semna contratul de servicii medicale se 

constituie o comisie de medieire formata din reprezentantii Primariei Gherla 

precum si ai CAS, care in termen de maxim 10 zile solutioneaza divergentele.  

3. Spitalul poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale si cu CAS 
private.  

Art.30 

1. Spitalul primeste, in completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele 

locale, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate, 

dupa cum urmeaza: 
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a) De la bugetul de stat prin bugetul MSP. 

b) De la bugetele locale. 

2. De la bugetul de stat se asigura: 

a) desfasurarea activitatii cuprinse in programele nationale de sanatate,  

b) dotarea cu echipamente medicale, in conditiile legii,  

c) invenstitii legate de construirea de noi spitale inclusiv pentru finalizarea celor 

aflate in executie.  

d) expertizarea, transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de 

seisme si de alte cazuri de forta majora,  

e) modernizarea, tranformarea si extinderea contructiilor existente precum si 

efectuarea de reparatii capitale,  

f) activitati specifice unitatii  

g) alte cheltuieli curente si de capital.  

3.Bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de intretiunere gospodarire, 

reparatii, consolidare, extindere si modernizare, a unitatii in limita creditelor 

bugetare aprobate cu aceasta destinatie cu bugetele locale,  

4.Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:  

a) donatii si sponsorizari, 

b) asocieri investitionale in domenii medicale ori de cercetare medicala si 
farmaceutica, 

c) inchirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparatura medicala de 

catre alti furnizori de servicii medicale, in condiutiile legii, 
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d) contracte privind furnizarea de servicii medic ale incheiate cu CAS private sau 

agenti economici, 

e)editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical,  

f)servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cerea unor terti,  

g)servicii de asistenta medicala la domiciliul furnizate la cererea pacientilor,  

h)contracte de cercetare si alte surse,  

i)alte surse, conform legii.  

 

Art.31 

Fondul de dezvoltare 

(1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din urmatoarele surse: 

a) cota-parte din amortizarea calculata lunar si cuprinsa in bugetul de venituri si 

cheltuieli al spitalului, cu pastrarea echilibrului financiar;  

b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum si din cele casate 

cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;  

c) sponsorizari cu destinatia "dezvoltare";  

d) o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli inregistrat la 

finele exercitiului financiar;  

e) sume rezultate din inchirieri, in conditiile legii.  

(2) Fondul de dezvoltare se utilizeaza pentru dotarea spitalului.  

(3) Soldul fondului de dezvoltare ramas la finele anului se reporteaza in anul 

urmator, fiind utilizat potrivit destinatiei prevazute la alin. (2).  

 

 



 

 35 

SECTIUNEA IV-a 

 

DISPOZITII FINALE 

 

Art. 32 - Pentru analiza unor probleme complexe care intereseaza activitatea 

Spitalului Municipal Gherla si unele sectoare ale sale, se instituie urmatoarele 

comisii, in componenta nominala de la anexa 1 

Consiliul medical este compus din medicii responsabili de compartiment, 
laboratoare ale spitalului. 

(2) Atribuţiile Consiliului Medical sunt cele reglementate prin ordinul M.S. nr. 863 
din 16.07.2004. 

(3) ATRIBUTIILE CONSILIULUI MEDICAL sunt:  

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

face propuneri pentru elaborarea:  

 -planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;  

 -planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;  

 -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:  
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 -evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului 

sau în ambulatoriul acestuia;  

 -monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;  

 -prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.  

Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG 

şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul 

spitalului; 

5.  stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică 

medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;  

6. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale 

furnizate de spital, pe care 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;  
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13. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din 

străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale 

de ultimă oră;  

14. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală 

la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;  

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

activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare;  

16. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite 

(de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare 

mult prelungită,morţi subite etc.);  

17. participă, alături de 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 datelor medicale, 

constituirea arhivei spitalului;  

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

cercetare medicală, în condiţiile legii;  

21. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor 

trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;  

22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.  
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Art. 33 NUCLEUL DE CALITATE 

 

Atribuţiile Nucleului de calitate 

 

1.implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii 

actului medical, a condiţiilorde cazare, igienă şi alimentaţie 

2.desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei 
activităţilor medicale desfăşurate în spital 

3.analizează sugestiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a 
spitalului 

4.analiza cazuisticii abordate 
 

5.analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de secţii si pe întreg spitalul 

6.analiza ratei de morbiditate 

7.analiza duratei medii de spitalizare 

8.analiza numărului de urgente din totalul pacienţilor prezentaţi 

9.analiza corectitudinii completării documentelor medicale justificative cerute de 

lege si existenta lor 

10.evaluarea gradului de satisfacţie al pacienţilor 

11.analiza numărului de infecţii nozocomiale si frecventa infecţiilor nozocomiale 
si evaluează factorii de risc 

12.Nucleul de calitate se ocupa cu implementarea si dezvoltarea mecanismului de 

monitorizare a calităţii îngrijirilor medicale in raport cu indicatorii activităţii clinice si 

financiari. 

13.identifica, clasifica si determina indicatorii de calitate; 
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14.dezvolta sistemele care asigura furnizarea serviciilor in sensul 

satisfacerii cerinţelor pacienţilor; 

15.asigura calitatea cu scopul ca serviciile sa îndeplinească sau sa 
depăşească aşteptările pacienţilor; 

16.desfăşoară activităţile prevăzute in planul calităţii aprobat de către Comitetul 
Director si se încadrează in cheltuielile aprobate pentru implementarea 

sistemului de management al calităţii;  

17.coordonează activităţile de analiza a neconformitatilor constatate si propune 

Managerului/ Comitetului Director, acţiunile corective; 

 

Art.34 CONSILIUL ETIC 

 

-Se constituie consiliul etic, pentru o perioada de 3 ani, avand urmatoarea 
componenta:  

a) decanul de varsta al medicilor din spital;  

b) un reprezentant al consiliului local ori judetean sau, dupa caz, consilierul juridic;  

c) directorul de ingrijiri sau, dupa caz, asistenta-sefa din sectia cu cel mai mare 
numar de paturi;  

d) un reprezentant al autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului 
Bucuresti;  

e) un secretar, fara drept de vot.  

Desemnarea nominala a membrilor consiliului etic s-a facut de catre comitetul 

director al spitalului, iar numirea membrilor consiliului etic s-a facut prin decizie 

interna a managerului. 

Consiliul etic este condus de decanul de varsta al medicilor. 

Consiliul etic se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la sesizarea unui 

pacient/apartinator al acestuia, a unui cadru medical sau a oricarei persoane 
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careia i-au fost incalcate drepturile recunoscute de lege in domeniul acordarii 

asistentei medicale. 

Atributiile consiliului etic sunt urmatoarele: 

a) analizeaza cazurile de incalcare a normelor de conduita in relatia pacient-

medic-asistenta, a normelor de comportament, a disciplinei in unitatea 

sanitara;  

b) verifica daca, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar incalca 

drepturile pacientilor prevazute de legislatia in vigoare;  

c) sesizeaza organele abilitate ale statului in situatiile in care constata incalcari 

ale codului de deontologie medicala, ale drepturilor pacientilor, precum si ale 

normelor de conduita profesionala aprobate potrivit legii;  

d) analizeaza sesizarile ce privesc plati informale ale pacientilor catre personalul 

medico-sanitar ori auxiliar sau conditionarea exercitarii actului medical de 

obtinerea unor foloase;propune, in functie de caz, masuri de intrare in 

legalitate;  

e) vegheaza pentru respectarea, in cazurile terminale, a demnitatii umane si 

propune masuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor ingrijirilor 

medicale.  

Analizarea fiecarui caz se va consemna intr-un proces-verbal care va cuprinde 

toate aspectele, atat cele sesizate, cat si masurile propuse a fi luate de catre 

managerul spitalului. 

Procesul-verbal va fi intocmit numai dupa ce consiliul etic a efectuat o cercetare a 

cazului, cu ascultarea partilor implicate, inclusiv, daca este cazul, a unor terte 

persoane care pot aduce lamuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea partilor 

trebuie consemnata in scris si semnata de catre acestea. 
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Procesul-verbal va fi inaintat managerului spitalului in vederea luarii masurilor ce 

se impun in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 

Art. 35 COMISIA de PRESCRIERE a MEDICAMENTELOR şi 
FARMACOVIGILENŢĂ 

 

Principalele atributii ale acestei comisii sunt (în conf. cu Legea nr.95/2006 şi 

cu Ordinul MS nr.454/2006): 

● analizeaza periodic, o data pe luna, prin sondaj, cate 5 foi de observatie din 
fiecare sectie a spitalului, de preferinta de la fiecare medic din sectie, atat in 
internarea continua cat si in internarea de zi;  

● analizeaza justificarea tratamentului din FOCG alese si sesizeaza conducerea 
spitalului asupra situatiilor de polipragmazie, recomandarea abuziva a unui 
medicament;  
 

● in situatia in care se constata un consum abuziv de medicamente, solicita 
medicului curant justificarea acestuia si analizeaza aceste justificari;  

● redacteaza un proces verbal de sentinta in care consemneaza rezultatele 
activitatii;  

● participa la introducerea ghidurilor de practica medicala si a protocoalelor 
terapeutice; raspunde de orice solicitare a conducerii spitalului.  

● la solicitarea conducerii spitalului, Comisia medicamentului poate fi consultata in 
urmatoarele domenii:  

● elaborarea unei strategii de reducere a consumului de medicamente;  

● analizarea consumului de medicamente pe fiecare sectie, trimestrial si in 
dinamica, cu prezentarea rezultatului in sedinta cu medicii din spital;  

● analizarea justificarii consumului de medicamente de catre sectiile in care s-au 
constatat cresteri substantiale.  
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Art.36 COMISIA pentru NUTRIŢIE 

Atribuţii: 

● Sa informeze conducerea spitalului despre schimbarile legislative in domeniul 
asigurarii hranei in spital, achizitiilor de alimente etc.  

● Sa supervizeze respectarea PROCEDURILOR de achizitii de alimente, 
referatele de necesitate, propunerile specialistilor  

● Sa participe activ alaturi de firma de consultanta la elaborarea Manualului 
Calitatii pentru obtinerea certificarii ISO 9001/2008 in spital  

● Sa participe activ alaturi de firma de consultanta la elaborarea documentatiei 
pentru obtinerea certificarii ISO in domeniul protectiei mediului si 
alsecuritatii in munca  

●     Sa participe la elaborarea planului anual de necesar de alimente  

● Se participe la elaborarea planului anual de achizitii publice pentru 
alimente Sa participe alaturi de comisia de receptie, la receptia 
alimentelor  

● Sa elaboreze meniurile zilnice, pe luni, utilizand necesarul de calorii si alocatia 
de hrana legala. 

 

Art.37 COMITETUL de SĂNĂTATE şi SECURITATE în MUNCĂ 

 

Comitetul are scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi 

aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii şi are următoarele atribuţii: 

 -aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;  

 -urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor 

necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al 

îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;  
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 -urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă regelementările 

legale privind securitate şi sănătatea în muncă;  

 -analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, 

existenţi la locurile de muncă;  

 -analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de 

muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de muncă;  

 -efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi 
îmbolnăvirilor profesionale;  

 -efectează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de 

securitate şi sănătate în muncă;  

 -informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei 

muncii în propria unitate;  

 -realizează cadrul de perticipare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care 

vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, 

tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc), cu implicaţii în domeniul 

protecţiei muncii;  

 -dezbate raportul, scris, prezentat COMITETULUI DE SECURITATE ŞI 

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe 

an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au 

fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul 

de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport 

trebuie orezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;  

 -verifică aplicarea normativului cadru de acordare şi utilizare a 

echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc 

identificaţi;  
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 -verifică reintegrarea sau menţinerea îăn mucă a salaraţilor care au suferit 

accidente de muncă ce au avuta ca efect diminuarea capacităţii de 

muncă;  

 -comitetul de securitate şi sănătate în muncă, asisgură implicarea 

salariaţilor la elaborarea şi implicare deciziilor în domeniul protecţiei 

muncii;  

 COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul 

activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni;  

 -în situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitae şi 

sănătate în muncă, atriibuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de 

responmsabilil cu protecţia muncii numit de angajator;  

 -componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de 

securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin Ordin al 

Ministrului muncii şi solidarităţii solciale;  

 

Art.38 COMISIA de ANALIZĂ a DECESELOR INTRASPITALICEŞTI 

Atribuţii: 

a) analizează, de cate ori este nevoie, numarul deceselor inregistrate in activitatea 
spitalului, astfel : 

● Numarul deceselor in totalitate  

● Numarul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului  

● Numarul deceselor intraoperatorii  

●  Numarul deceselor la 48 de ore de la interventia operatorie  
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b) analizeaza motivele medicale care au dus la decesul pacientilor, cuprinse in 

FOCG si Certificatul de deces  

c) In situatia in care se constata un deces survenit ca urmare a actiunii 

personalului medical (malpraxis) prezinta cazul conducerii spitalului in 

vederea luarii de masuri necesare  

d) Redacteaza un proces verbal de sedinta in care consemneaza rezultatele 

activitatii  

e) membrii comisiei deceselor intraspitalicesti sunt obligati sa participe la 

efectuarea necropsiei pacientului decedat in prezenta medicului curant si a 

sefului de sectie din care face parte medicul curant (sau inlocuitorul acestuia)  

f) In urma autopsiei se va recolta material bioptic care va fi insotit obligatoiru de 

FISA DE INSOTIRE tip, semnata si parafata de medicul ce solicita 

examinarea  

g) Poate solicita medicului curant justificarea actiunilor medicale in cazul 

pacientului decedat  

h) raspunde la orice solicitare a conducerii spitalului  

 

Art.39 CONSILIUL ETIC 

Atribuţii: 

- analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient – medic 

– asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară; 

-verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar încalcă 

drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;  
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-sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale 

codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor 

de conduită profesională aprobate potrivit legii;  

-analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul 

medico-sanitar ori auxiliar sanitar sau condiţionarea exercitării actului medical de 

obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri în funcţie de legalitate;  

-veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi 

propune măsuri cu caracter funcţional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale;  

 

 

Art.40 COMISIA de IMPLEMENTARE, ANALIZĂ şi CONTROL a sistemului DRG 

Atribuţii: 

 

-evaluarea cazurilor invalidate de SNSPMS in baza regulilor de validare din grupa 
B pentru care se solicita revalidarea  

-solicitarea Comisiei CAS CLuj, sa participe la sedinta de revalidare a cazurilor 
invalidate  

  - aprobarea validarii cazurilor in baza regulamentului de revalidare  

-  Trimestrial, in perioada 15-19 a lunii urmatoare trimestrului incheiat, spitalele vor 
transmite in format electronic cazurile invalidate pentru care se solicita 
revalidarea, precum si cazurile neraportate din lunile anterioare  

-analizarea cazurilor invalidate in baza regulilor de validare din grupa A si initierea 
de masuri de corectie  

-solicitarea de justificare pentru cazurile invalidate medicului curant sau 
operatorului ce a transcris electronic FOCG  

 

Art.41 COMISIA pentru SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA şi 
CONTROLUL 
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INFECŢIILOR NOSOCOMIALE 

Atribuţii: 

 

-elaborează şi înaintează spre aprobarea Comitetului director planul anual de 

activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;  

-monitorizează condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual 

de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;  

-urmăreşte îndeplinirea obiectivelor planului de activitate, urmăreşte rezultatele 

obţinute, eficienţa economică a măsurilor;  

-face propuneri privind necesarul de dezinfectante şi materiale de 

curăţenie/sanitare, necesar derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de 

activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea 

continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale 

necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţii nosocomiale ; 

-urmăreşte asigurarea condiţiilor de igienă, privind cazarea şi alimentaţia 
pacienţilor;  

-urmăreşte organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional pentru 

înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile 

nosocomiale;  

-înaintează propunerile de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii 

pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale Managerului/Comitetului 

director;  

-urmăreşte respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru 

supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor 
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din unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu 

medicii şefi de secţie;  

-verifică şi urmăreşte evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor 

ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, 

depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de control al focarului 

de infecţie nosocomială din unitate; 

-propune Managerului/Comitetului director, expertize şi investigaţii externe, 

consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie 

nosocomială;  

-urmăreşte si asigura 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;  

-urmăreşte asigurarea aplicării Precauţiunilor universale şi izolare specială a 
bolnavilor;  

-evaluează şi monitorizează respectarea comportamentului igienic al personalului 

din spital, a respectării regulilor de tehnică aseptică de către acestea ;  

-monitorizează circulaţia germenilor în spital, menţine legătura cu laboratorul de 

microbiologie şi sesizând orice modificare;  

-monitorizează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de 
specific;  

-monitorizează respectarea stării de curăţenie din secţie, de respectarea normelor 

de igienă şi antiepidemice;  

-înaintează propuneri Comitetului director cu privire la planificarea aprovizionării cu 

materiale necesare prevenirii infecţiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igienă;  
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-monitorizează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;  

-monitorizează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitarăa 
acestora;  

-instruieşte personalul din spitalului asupra ţinutei şi comportamentului igienic, 

precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică  

-urmăreşte frecvenţa infecţiilor nosocomiale şi evaluează factorii de risc  

-evaluează/urmăreşte/instruieşte personalul privind utilizarea obligatorie 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, cu respectarea normelor tehnice privind 

curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare conform O.M.S. nr. 

261/2007;  

 

 

Art.42   COMISIA de ANALIZĂ şi SOLUŢIONARE a CAZURILOR de DISCIPLINĂ 

 

Atribuţii: 

●analizeaza referatele cu propunere de sanctionare a oricarui membru al 

personalului angajat asigurand conducerea unitatii de respectarrea legislatiei in 

vigoare  
 

●solutioneaza cazurile de nerespectare a obligaţiilor de serviciu, a normelor de 
comportare si a regulilor de disciplină la solicitarea conducerii sau la reclamatia 
unei persoane neutre  
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TITLUL III 

 

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR STRUCTURALE 

STRUCTURA ACTIVITATII MEDICALE 

 

CAPITOLUL I – CAMERA DE GARDA 

 

Art.43 – CAMERA DE GARDA - asigura triajul, evaluarea, tratamentul de urgenta 

al pacientilor care se prezinta spontan la spitalul local sau care sunt transportati de 

ambulanta; 

-echipa de prim ajutor a Camerei de garda va avea dotarea specifica, inclusiv 

defibrilator semiatomat . Poate fi dotat cu mijloc propriu de transport avand dotarea 

necesara, inclusiv defibrilat semiautomat si pot asigura transportul intre sectii;  

-primul ajutor calificat si asistenta medicala de urgenta se acorda fara nici o 

discriminare legata (dar nu limitata la) venituri, sex, varsta, etnie, religie, cetatenie, 

apartenenta politica, indiferent daca pacientul are sau nu asigurare medicala ;  

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

-criteriile de internare de urgenta a pacientilor consultati/ asistati la Camera de 

garda si criteriile de transfer de urgenta catre alte spitale - se stabilesc prin norme 

de aplicare ;  
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-serviciile de urgenta sunt cuprinse in fortele planificate sub comanda inspectorului 

sef al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta - in situatii de accidente 

colecticve calamitati si dezastre ;  

 

-personalul serviciilor de urgenta spitaliceasca nu poate participa la greve sau alte 

actiuni revendicative - ce pot scadea capacitatea de interventie sau calitatea 

actului medical ;  

-are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta de urgenta oricarei persoane 

aflate in stare critica, iar dupa stabilizare asigura transportul medicalizat la o alta 

unitate de profil ;  

-are obligatie de a asigura un plan de actiune pentru asistenta medicala in caz de 

razboi dezastre atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii critice ;  

 

Art.44 - ATRIBUTII CAMERA DE GARDA : 

1. Triajul urgentelor la prezentarea la spital ;  

2. Primirea, stabilizarea si tratamentul initial al tuturor urgentelor cu prioritate, 
urgentele majore ;  

3. Asigurarea asistentei medicale de urgenta pentru urgentele majore in echipele 

mobile de interventie ( consult, stabilizare, monitorizare, tratament, transport)  

4. Investigatii clinice si paraclinice necesare stabilirii diagnosticului si inceperii 

tratamentului initial;  

5. Consultul de specialitate in echipa cu medicii de garda din spital, pentru 

stabilirea sectiei in care urmeaza sa se interneze pacientii;  

6. Monitorizare, tratament si reevaluare pentru pacientii care necesita internare;  

7. Tratament, stabilizare si reevaluare pentru pacientii care nu necesita internare;  
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8. Inregistrarea, stocarea, prelucrarea si raportarea adecvata a informatiei 
medicale,  

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

10. Formarea continua a personalului propriu si formarea in medicina de urgenta a 

altor categorii de personal medical;  

Art.45 - RELATII FUNCTIONALE: 

 Conducerea Spitalului este obligata sa asigure relatii functionale ale Camerei 

de garda cu sectiile,laboratoarele si celelalte compartimente din structura sa, in 

vederea asigurarii si imbunatatirii continue a calitatii actului medical si cresterii 

satisfactiei pacientilor, precum si cu alte unitati sau servicii medicale si 

nemedicale;  

 Medicii de garda vor raspunde promt la solicitari, pentru stabilirea 

diagnosticului si rezolvarea cazului.  

MEDIC COORDONATOR CAMERA DE GARDA: 

Art.46 - ATRIBUTII: 

1. Asigura si raspunde de indeplinirea promta si corecta a sarcinilor de munca;  

2. Asigura si respunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul aflat in 
subordine, de respectarea de catre acestea a normelor de protectie a muncii, 
precum si a normelor etice si deontologice 

3. Asigura respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului cat si a 

regulamentului de functionare;  

4. Exercitarea profesiei de medic in mod responsabil si conform pregatirii 
profesionale;  

5. Coordoneaza, controleaza si asigura primirea bolnavului in camera de 

stabilizare sau la intrare in Camera de garda si decizia introducerea acestuia in 

camera de stabilizare sau in alt sector, coordonarea intregii activitati din 

camera de stabilizare chiar in conditiile in care in acest sector exista mai multi 
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pacienti in investigatii si tratament, evaluarea primara si secundara, efectuarea 

manevrelor terapeutice de urgenta, sau continuarea acestora, investigarea 

bolnavului, anuntarea specialistilor in timp, supravegherea bolnavului pana la 

stabilizarea lui mutarea lui in camnera de stabilizare sau internarea acestuia. 

Asigura delegarea unui medic competent pentru insotirea pacientilor pana la 

sectia unde au fost internati sau la investigatii specifice.  

6. Asigura supravegherea evaluarea, recomanda investigatiile si tratamentul, 

asigura anuntarea specailistilor, delega medici din subordine pentru efectuarea 

menevrelor de investigatie si terapeutice cu conditia de a fi informat permanet 

despre starea pacientului. Hotareste retinerea bolnavului sub observatie, 

recomanda internarea in alte sectii.  

7. Asigura comunicarea si comunica permanent cu bolnavul si apartinatorii 

acestuia, anuntandu-I despre manevrele ce se efectueaza, precum si despre 

starea acestuia.  

 

8. Asigura completarea impreuna cu restul medicilor de garda, a fiselor pacientilor 

aflati in Camera de garda, a formularelor necesare in scris, sau pe calculator;  

9. Coordoneaza si asigura consultanta la Camera de garda, indica conduitele de 

prim ajutor inclusiv echipajelor aflate in teren in cazul in care este solicitat sau 

in cazul in care nu exista medic cu echipajul aflat la un pacient critic. In cazul in 

care este indisponibil este obligat sa delege un alt medic din cadrul Camerei de 

garda care sa asigure aceasta sarcina.  

10. Respecta regulamentul de functionare al Camerei de garda si asigura 

respectarea acestuia de restul personalului de garda;  

11. Poarta permanent telefonul mobil sau orice alt mijloc de comunicatie alocat 

pastrandu-l in stare de functionare.  
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12. Este informat in permanenta despre starea de disponibilitate a personalului din 
subordine;  

13. Se asigura ca mobilizarea perosnalului din subordine se face conform 

planurilor stabilite, la locurile prestabilite, in maxim 20 minute in caz de alarma 

generala, iar in caz de chemare prin pager pentru alte motive in interes de 

motive este obligat sa comunice telefonic in maximum 15 minute de la primirea 

apelului.  

14. Asigura si respecta drepturile pacientului conform prevederilor OMS;  

15. Asigura respectarea si respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de 

locul de munca indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului 

prin desfacere de contract de munca, transfer, detasare sau demisie, orice 

declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila;  

16. Organizeaza si conduce sedintele (raport) de lucru cu tot personalul aflat in 
subordine;  

17. Aproba programarea turelor si a garzilor personalului din compartiment;  

18. Numeste adjuncti care sa raspunda de diferite activitati din cadrul Camerei de 
garda;  

19. Controleaza efectuarea investigatiilor prescrise, asigura si urmareste stabilirea 

diagnosticului, aplicarea coresta a indicatiilor terapeutice;  

20. Organizeaza si raspunde de acordarea asistentei de urgenta a pacientilor sositi 

la compartiment;  

21. Colaboreaza si asigura colaborarea cu medicii altor sectii si laboratoare in 

vederea stabilirii diagnosticului si aplicarii tratamentului corespunzator;  

22. Propune protocoale de colaborare cu alte sectii si laboratoare si asigura 
respectarea acestora;  
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23. Asigura colaborarea cu alte institutii medicale si nemedicale, implicate in 

asistenta medicala de urgenta si semneaza protocoalele de colaborare cu 

acestea;  

24. Stabileste in comun acord cu personalul din subordine si urmareste aplicarea 

protocoalelor de tratament conform standardelor acceptate;  

25. In cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux mexiv de victime la 

Camera de garda), va coordona personal impreuna cu alte servicii de 

specialitate operatiile de salvare si de tratament chiar si inafara orelor de 

program. In cazul in care lipseste are obligativitatea de a delega o persoana 

responsabila in preluarea acestor sarcini;  

26. Raspunde de ridicarea continua a nivelului profesional a personalului aflat in 
subordine;  

27. Raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii din dotare, a 

instrumentarului si a intregului inventar al compartimentului si face propuneri 

de dotare corespunzatoare necesitatilor;  

28. Controleaza si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor, 

raspunde de pastrarea, prescrierea si evidenta substantelor stupefiante, 

conform legislatiei in vigoare;  

29. Organizeaza si raspunde de activitatea stiintifica desfasurata in Camera de 
garda;  

30. Controleaza permanent tinuta corecta, folosirea echipamentului de protectie si 

comportamentul personalului din subordine;  

31. Informeaza conducerea spitalului asupra activitatii compartimentului;  

32. Intocmeste fisele anuale de apreciere a activitatii intregului personal din 
subordine;  

33. Indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.  
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Art.47 - CONDITIILE POSTULUI: 

 -Program conform graficului de  garzi si program suplimentar in caz de alarme 

generale sau in caz de influenta mare de pacienti careia echipa de garda este 

in imposibilitate de ai face fata, in caz de calamitati;  

 -Se abtine de la consumul de bauturi alcoolice de orice fel cu cel putin 8 ore 

inaintea intrarii in garda. Medicul coordonator sau loctiitorul acestuia are 

dreptul de a cere testarea persoanei cu fiola sau alte modalitati.  

  - Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca 

indiferent de natura acestora iar in cazul parasirii serviciului prin desfarea de 

contract de munca, transfer, detasare, sau demisie, orice declaratie publica cu 

referire la fostul loc de munca este atacabila.  

 -Orice nelamurile cu privire la programul de functionare interioara nu se va 
discuta in public. 

 

MEDIC SPECIALIST: 

 

Art.48 - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: 

1. Raspunde de indeplinirea promta si corecta a sarcinilor de munca;  

2. Raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul aflat in subordine, 

de respectarea de catre acestea a normelor de protectie a muncii, precum si a 

normelor etice si deontologice;  

3. Raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa de post cat si a 

regulamentului de functionare;  
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4. Raspunde de informarea corecta si promta a medicului coordonator, sau 

loctiitorul acesteia asupra tuturor problemelor ivite in cursul garzii si care au 

influenta asupra derularii normale a activitatii, inclusiv cele legate de personal, 

indiferent daca aceste probleme au fost rezolvate sau nu;  

5. Exercitarea profesiei de medic in mod responsabil si conform pregatirii 
profesionale;  

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

acestuia in acordarea ingrijirilor medicale si in supravegherea bolnavului pana 

la stabilizarea lui, mutarea lui din carmera de stabilizare sau internarea acetuia, 

insotirea pacientului pana la sectia unde se va investiga sau interna la indicatia 

medicului coordonator sau sef de garda;  

7. Primeste pacientii in celelalte sectoare CPU, ii evalueaza recomanda 

investigatiile si tratamentul, asigura anuntarea specialistilor, delega medici din 

subordine, pentru efectuarea manevrelor investigative si terapeutice cu 

conditia de a fi informat permanent pentru starea pacientului.  

Decizia medicului de specialitate poate fi contramandata de medicul sef de garda 

sau loctiitorul acestuia. 

8. Efectueaza impreuna cu medicul sef de garda vizita periodica la intervale de 

maximum 2 ore la toti pacientii , reevalueaza starea lor si adapteaza conduita 

terapeutica conform indicatiilor medicului sef de garda si a specialistilor din 

spital;  

9. Comunica permanent cu bolnavul si apartinatorii acestuia anuntandu-l despre 

manevrele ce se efectueaza, precum si despre starea acestuia;  

10. completeaza, impreuna cu restul medicilor de garda fisele pacientilor,  

completeaza toate formularele necesare in scris sau pe calculator;  

11. Asigura consultanta la dispeceratul comun de urgenta, ajuta la primirea si 

triajul apelurilor si indica conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate in 
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teren in cazul in care este solicitat sau in cazul nu exista medic cu echipajul 

aflat la un pacient critic;  

12. Respecta regulamentul de functionare si asigura respectarea acestuia de 

restul personalului de garda;  

13. Respecta deciziile luate in cadrul serviciului de catre medicul coordonator sau 

loctiitorul acestuia si asigura indeplinirea acestora de catre restul personalului 

de garda aflat in subordine;  

14. Poarta permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat 

pastrandu-l in stare de functionare;  

15. Anunta in permanenta starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea 

personalului inim cu 24 de ore inainte (exceptie situatiile deosebite ivite cum ar 

fi un deces in familie, imbolnaviri etc);  

16. Se deplaseaza conform planurilor la locurile prestabilite in maximum 20 de 

minute in caz de alarma generala, iar in caz de chemare prin pager (sau SMS), 

pentru alte motive in interes de serviciu este obligat sa comunice telefonic de la 

primirea apelului;  

17. Respecta drepturile pacientului conform prevederilor OMS;  

18. Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca 

indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin defacerea 

contractului de munca transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica 

cu referire la fostul loc de munca este atacabila din punct de vedere juridic.  

Art.49 - CONDITIILE POSTULUI: 

-Program conform graficului de  garzi si la nevoie program suplimentar in caz de 

alarme generale sau in caz de afluenta mare de pacienti careia echipa de garda 

este in imposibilitate de ai face fata;  
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-Munca in echipa prezentarea la garda cu 20 minuit inaintea orei inceperii oficiale a 

garzii in vederea preluarii garzii, iar in cazul in care medicul este de garda, acesta 

va ramane cel putin 20 de minute dupa programul garzii in vederea predarii garzii 

la noul schimb;  

-Se abtine de la consumul de bauturi alcoolice de orice fel cu cel putin 8 ore 

inaintea intrarii in garda. Medicul coordonator sau loctiitorul acestuia are dreptul de 

a cere testarea persoanei cu fiola sau alte modalitati;  

-Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent 

de natura cestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de contract de 

munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul 

loc de munca este atacabila;  

NOTA: Orice nelamurile cu privire la programul de functionare interioara, nu 

se va discuta public. Se va lua legatura cu asistenta sefa pentru lamurirea 
problemelor. 

 

MEDICUL DE GARDA 

Art.50 - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: 

1. Primirea bolnavului in Camera de garda si decizia introducerii acestuia in 

camera de stabilizare, coordonarea intregii activitatii de camera de 

stabilizare, chiar in conditiile in care in acest sectoe exista mai multi pacienti 

sub investigatii si tratament, evaluarea primara si secundara, efectuarea 

manevrelor terapeutice de urgenta si continuarea acestora, investigarea 

bolnavului, anuntarea specailistilor in timp, supravegherea bolnavului pana 

la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de stabilizare, sau internarea 

acestuia. Insotirea pacientului pana la sectia unde se va investiga sau 

interna sau delegarea unui alt medic competent pentru acest lucru;  
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2. Primeste pacientii din celelalte sectoare , ii evalueaza, recomanda 

investigatiile si tratamentul, asigura anuntarea specialistilor, delega medici 

din subordine pentru efectuarea menevrelor investigative si terapeutice cu 

conditia de a fi informat permanent despre starea pacientului. Hotareste 

retinerea bolnavului sub observatie, recomanda internarea in alte sectii si 

este unica persoana care da acordul final de externare la domiciliu sau de 

transfer la alte institutii; Pentru medicii din linia de gardă medicală şi 

chirurgicală garda începe la ora 15.00 şi se termină în ziua următoare la 

ora 8.00. Pentru medicii care efectuează gardă în ziua în care-şi 

desfăşoară activitatea în Ambulatoriu integrat garda începe la ora 15.00. 

Medicul de gardă este aşteptat de medicul şef de secţie sau medicul de 

serviciu pe secţie, care predă cazurile problemă, locurile libere din secţie 

sau face alte comunicări.  

3. Se asigură la intrarea în gardă de prezenţa la serviciu a personalului 

sanitar mediu şi auxiliar, de existenţa mijloacelor necesare asigurarii 

asistenţei medicale CURENTE şi de URGENŢĂ conform specialităţii.  

4. Preia cazurile grave de la medicii secţiei sub supravegherea medicului şef 
sau înlocuitorului acestuia.  

5. Supraveghează desfăşurarea în bune condiţii a schimbului de tură din 

secţie şi va anunţa de îndată asistenta şefă, medicul şef sau conducerea 

spitalului despre neregulile survenite atunci când este cazul.  

6. Supreveghează buna funcţionare a secţiei şi aplicarea dispoziţiilor 
prevăzute în “ Regulamentul de Ordine Interioară,, precum şi a sarcinilor 
dispuse de managerul Spitalului. 

7. Supreveghează modul de desfăsurare a asistenţei medicale efectuată 

de către cadrele medii şi îngrijirile acordate de cadrele auxiliare şi 

notează în raportul de gardă problemele constatate.  

8. Supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul 

gărzii: acestea vor fi menţionate în ,,Registrul rapoarte de gardă”.  
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9. Înscrie în ,,Registrul Unic de Consultaţii” orice bolnav prezentat la 

camera de gardă completând toate rubricile, semnează şi parafează în 

registru pentru fiecare bolnav.  

10. Internează cazurile de urgenţă precum şi bolnavii prezentaţi cu bilet de 

trimitere de la medicul de specialitate sau medicul de familie. Răspunde 

de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, şi apelează, 

la nevoie la ajutorul oricărui specialist din cadrul Spitalului Municipal 

Gherla.  

11. Răspunde cu promptitudine la solicitările care necesită prezenţa sa pentru 

consultaţii de specialitate , în  secţiile spitalului şi rezolvă pe loc sau prin 

transfer către alte spitale cazurile care ţin de specialitatea sa, dar care 

depăşesc nivelul său de competenţă sau de specialitate, completând şi 

semnând epicriza şi/sau biletul de externare/trimitere. Orice consult medical 

trebuie consemnat după caz în F.O., în registrul unic de consultaţii aflat la 

Camera de garda pentru pacienţii care s-au prezentat de urgenţă sau în 

registrul de agravări aflat pe secţiile sau compartimentele spitalului pentru 

pacienţii internaţi, bilet de trimitere, datat şi parafat.  

12. În cazul trensferului/trimiterii în alte spitale, anunţă telefonic medical de 

gardă din spitalul respectiv. Completează foaia de transport conform 

normativelor, menţionând numele medicului care a aprobat primirea 

transferului, completând formularul la toate rubricile.  

13. Se consultă cu medicul şef de secţie sau cu înlocuitorul acestuia 

asupra cazurilor problemă sau în situaţia în care se pune în discuţie 

transferul pacientului într-un alt serviciu.  

14. Întocmeşte, semnează şi parafează foaia de observaţie precum şi fişa de 

circuit a bolnavului, la toate cazurile internate, consemnează starea şi 

evoluţia bolnavilor internaţi care ridică probleme în timpul gărzii, precum şi 

medicaţia de urgenţă pe care a recomandat-o să fie administrată. Solicită 

consimţământul informat al bolnavului, sub semnătura acestuia sau a 

aparţinătorilor, după caz.  
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15. Acordă asistenţa medicală bolnavilor care nu necesită internarea şi se 

asigură de internarea înalte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi pe 

loc, după acordarea primului ajutor, dacă este cazul.  

16.  Anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale Directorului medical al Spitalului 

şi dacă este cazul Poliţia la 112. 

17.  In situaţi în care survine un deces în timpul gărzii are obligaţia de a întocmi 

foaia de observaţie pentru decedatul respectiv.  

18. Constată decesul şi consemnează data şi ora decesului în foaia de 
observaţie cu semnătura şi parafa. Medicul de gardă care a constatat 
decesul scrie epicriza de deces, menţionând data completării acesteia, 
semnează şi parafează. După 2 ore de la deces întocmeşte procesul verbal 
de predare- primie a cadavrului conform protocolului şi verifică dacă 
decedatului i s-a aplicat pe antebraţ o brăţară de identificare ce conţine: 
numele, prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, data şi ora 
decesului, nr. F.O.( HGR 451/2004, Norme metodologice de aplicare a 
Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea 
ţesuturilor şi organelor de la cadavre în vederea transportului) conform 
procedurii aprobată de conducerea spitalului.  

19. anunţarea aparţinătorilor sau a reprezentantului legal despre survenirea 
decesului se face după două ore de la constatarea acestuia de către un 
reprezentant al spitalului, special desemnat; anuntul se face telefonic, 
telegrafic, etc. şi se consemneaza in Registrul de note telefonice.  
Responsabilitatea anuntarii brancardierilor este a medicului curant sau, în 
lipsa acestuia, a medicului de garda; 

20. Controlează respectarea regimurilor bolnavilor internaţi şi calitatea 
mâncărurilor pregătite înainte de servirea meselor, refuză servirea felurilor 
de mâncare necorespunzătoare, consemnând motivele în condica de la 
blocul alimentar şi în raportul de gardă.  

21. efectueaza examenul organoleptic al alimentelor distribuite la bolnavi si le 
indeparteaza pe cele necorespunzatoare,situatie pe care o aduce la 
cunostinta medicului sef de sectie; 

22. Respectă normele de protecţia muncii şi cele de prevenire şi stingere a 
incendiilor.  
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23. Nu permite accesul persoanelor străine în saloane sau secţii cu circuit 
închis.  

24. Nu părăseşte secţia în timpul gărzii, iar la sfârşitul acesteia nu pleacă decât 
după predarea gărzii la medicul care urmează. În caz că acesta nu apare, 
se anunţă medicul sef de secţie sau pe înlocuitorul acestuia şi pe directorul 
medical al spitalului.  

25. Anunţă telefonic prin centrala spitalului şeful de secţie, directorul medical, 
managerul spitalului sau serviciul 112 sau alte autorităţi competente în caz 
de incendiu, calamnităţi naturale, sau orice alte incidente care pot pune în 
pericol situaţia pacienţilor, personalului sau vizitatorilor. Coordonează 
activitatea de primă intervenţie pentru a proteja bolnavii, personalul, 
vizitatorii şi mijloacele tehnice din dotare. Supraveghează evacuarea  

pacienţilor în zone de siguranţă. Foloseşte toate mijloacele pe care le are la 
îndemână pentru a limita efectele calamnităţilor.  

26. Comunică cu aparţinătorii pacienţilor pe care îi consultă şi îi tratează sau 
care sunt internaţi în secţie, privind starea acestora.    

27. In vederea implicarii apartinatorilor la ingrijirea unor categorii de bolnavi 
( inclusive copii cu varsta cuprinsa intre 0-16 ani) in cazul pacientilor in 
stare critica sau terminala, indiferent de sectia sau compartimentul in 
care acestia sunt internati, familia poate solicita prezenta permanenta 
langa pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului 
curant, daca sectia sau compartimentul respective permit acest lucru. 
In caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, 
asigurandu-se un spatiu adecvat de asteptare, in apropierea sectiei sau 
compartimentului. 
In cazul pacientilor internati cu un grad redus de mobilitate din cauza 

patologiei accesul unei persoane poate fi permanent, cu aprobarea sefului 
de sectie. 

 In cazul copiilor pana la 14 ani internati, se accepta prezenta unui 
apartinator permanent, daca se solicita acest lucru. 

 In cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani internati se poate 
accepta prezenta unui apartinator permanent, cu aprobarea sefului de sectie;                                            
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28. Răspunde conform legii solicitărilor reprezentanţilor mass-media acreditate, 
furnizându-le date medicale, care să nu lezeze însă siguranţa şi demnitatea 
pacientului. 

29. La terminarea lucrului întocmeşte Raportul de gardă pe care îl 
consemnează în registru destinat acestui scop. Raportul de gardă va 
conţine succint activitatea din spital pe durat gărzii ( prezentări, internări, 
transferări, decese etc.) măsurile luate , date despre bolnavii existenţi la 
care s-a modificat protocolul terapeutic în caz de evoluţie nefavorabilă sau 
apariţia unor complicţii, deficienţe constatate în activitatea medicală a 
personalului mediu şi auxiliar, probleme administrative şi orice alte 
observaţii considerate necesare, după caz.. Raportul de gardă este datat, 
semnat şi parafat de către medicul de gardă.  

30. Fiecare medic va semna de luare la cunoştinţă asupra graficului de gărzi 
din luna următoare la data de 26-28 ale lunii în curs, schimbul de gărzi se 
face doar cu aprobarea medicului şef de secţie şi a directorului medical.  

31. Participă la raportul de gardă pe spital, unde prezintă raportul de gardă la 
sfârşitul gărzii. Neparticiparea la serviciu sau la raportul de gardă pe spital 
reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare. 

32. Aplica protocolul de transfer a bolnavului critic, conform Ordinelor MSP.  

33. Îndeplineşte şi alte sarcini comunicate de către conducerea secţiei şi unităţii 
spitaliceşti. 

ASISTENTUL MEDICAL COORDONATOR DE ACTIVITATE CAMERA DE 
GARDA 

Art.51 - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: 

1. Exercitarea profesiei de asistenta medicala in mod responsabil si conform 
pregatirii profesionale; 

2. Stabileste sarcinile de serviciu ale intregului perosnal din subordine pe care 
le poate modifica informand medicul coordonator;  

3. Coordoneaza, controleaza si raspunde de indeplinirea promta si coresta a 
sarcinilor de munca;  
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4. Coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de 
personalul din subordine, de respectarea catre acestea a normelor de 
protectia muncii, precum si a normelor etice si deontologie;  

5. Raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa de post cat si a 
regulamtului de functionare de personalul aflat in subordine;  

6. Respecta si asigura respectarea deciziilor luate in cadrul serviciului de 
medicul coordonator sau loctiitorul acestuia de catre personalul aflat in 
subordine;  

7. Responsabilitatea asigurarii sei respectarii confidentialitatii ingrijirilor 
medicale, secretului profesional si un climat etic fata de bolnav;  

8. Coordoneaza, controleaza si asigura sarcinile personalului mediu in 
preluarea promta a bolnavilor de la camera de stabilizare si in celelalte 
camere ale compartimentului, monitorizarea acestora, ingrijirile medicale, 
organizeaza activitatiile de tratament, monitorizarea scriptica in fisele de 
observatie speciale ale bolnavilor;  

9. Asigura respectarea drepturilor pacientilor conform prevederilor OMS;  

10. Participa la predarea preluarea turei in tot compartimetul;  

11. Organizeaza si conduce sedintele (raport)de lucru ale asistentilor medicali, 
participa la raportul de garda cu medicii si raportul organizat de asistentul 
sef de unitate;  

12. Controleaza zilnic condica de prezenta si o contrasemneaza;  

13. Asigura functionalitatea aparaturii medicale;  

14. Asigura stocul de medicamente si materiale dispozabile si nedispozabile, 
precum si de aprovizionarea cu acestea;  

15. Controleaza modul in care medicamentele materiale si solutiile sunt 
preluate de la farmacie, pastrate, distribuite si administrate precum si 
corectitudinea decontarilor;  

16. Raspunde de aprovizionarea departamentului cu instrumentar, lenjerie, alte 
materiale sanitare necesare si de intretinerea si inlocuirea acestora conform 
normelor stabilite de unitate;  
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17. Realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei conform normelor 
stabilite si delega persoana care raspunde de acesta fata de administratia 
institutiei;  

18. Participa la intocmirea fiselor de apreciere a personalului aflat in subordine;  

19. Evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global, 
activitatea personalului din compartiment;  

20. Organizeaza impreuna cu medicul coordonator si cu consultarea 

reprezentantului OAMR, testari profesionale periodice si acorda 

calificativele anuale, pe baza calitatii activitatii si a rezultatelor obtinute la 

testare;  

21. Supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou 

incadrat in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului si al regulamentului 

de functionare;  

22. Controleaza activitatea de educatie, analizeaza si propune nevoile de 

perfectionare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica 

medicului coordonator si asistentului sef de unitatea sanitara;  

23. Organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din subordine prin 

respectarea normelor de protectia muncii;  

24. Coordoneaza organizarea si realizarea instruirii elevilor scolilor postliceale 

sanitare aflate in stagii practice ;  

25. Coordoneaza organizarea si realizarea instruirii voluntarilor; Intocmeste 

graficul de lucru, graficul concediilor de odihna, raspunde de respectarea 

acestora si asigura inlocuirea pe perioada concediului;  

26. Aduce la cunostinta medicului coordonator si asistentului sef de unitate 

absenta temporara a perosnalului in vederea suplinirii acestora potrivit 

reglemetarilor in vigoare;  
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27. Coordoneaza, controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor 

de prevenire si combaterea infectiilor nosocomiale;  

28. In cazuri deosebite propune spre aprobare impreuna cu medicul coordonator 

ore suplimentare conform reglemetarilor legale si informeaza asistentul sef 

se unitate;  

29. Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca 

indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului, prin desfacerea 

contractului de munca, transfer, detasare sau demisie orice delcaratie publica 

cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic; 

30. Participa la cursurile de perfectionare, la examenele finale si instruieste 

personalul subordonat, zilnic si cu ocazia cursurilor special organizate;  

31. Este informat in permanenta de starea de indisponibilitate a personalului din 
subordine;  

32. Poarta permanent pagerul/telefonul mobil sau orice alt mijloc de comunicatie 

alocat pastrandu-l in stare de functionare;  

33. Raspunde in timp util in cazul chemarii prin pager/SMS si imediat in cazul 

alarmei generale. Aduce la cunostinta responsabilului cu mobilizarea 

indisponibilitatea pe o perioada anume, minim cu 24 ore inainte (exceptie 

situatiile deosebite cum ar fi deces in familie, imbolnaviri etc.);  

34. Se deplaseaza conform planurilor la locurile prestabilite in maxim 2o de 

minute in caz de alarma generala, iar in caz de chemare prin pager/SMS in 

interes de serviciueste obligat sa comunice telefonic in maxim 15 minute de 

primirea apelului;  

35. Participa la efectuarea garzilor in cazul camerei de garda, respectand fisa 
postului asistentei sefe de tura;  



 

 68 

36. Controleaza permanent tinuta corecta, folosirea echipamentului de protectie 

si comportamentul personalului din subordine.  

 

Art.52 - CONDITIILE POSTULUI: 

 Program in ture de 12 ore si program suplimentar in caz de alarme generale, 

sau in caz de afluenta mare de pacienti careia echipa de garda este in 

imposibilitate de ai face fata;  

 Munca in echipa, prezentare la garda cu 20 de minute inaintea orei inceperii 

oficiale a garzii in vederea preluarii garzii, iar in cazul in care asistenta este de 

garda, aceasta va ramane cel putin 20 de minute dupa programul garzii in 

vederea predarii in noul schimb;  

 Deplasari: asistenta prespitaliceasca in caz de accidente colective, calamitati, 

dezastre si alte situatii in care se considera de catre medicul coordonator 

necesara deplasarea;  

 Se abtine de la consumul de bauturi alcoolice de orice fel cu cel putin 8 ore 

inaintea intrarii in garda. Medicul coordonator, loctiitorul acestuia are dreptul de 

a cere testarea persoanei cu fiola sau alte modalitati;  

 Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca 

indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacere de 

contract de munca transfer, detasare, sau demisie, orice declaratie publica cu 

referire la fostul loc de munca este atacabila juridic.  

 

ASISTENTUL MEDICAL 

Art.53 - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: 

1. Exercitarea profesiei de asistent medical in mod responsabil si conform 
pregatirii profesionale;  
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2. Raspunde de indeplinirea promta si corescta a sarcinilor de munca;  

3. Raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul aflat in subordine, 

de respectarea de catre acestea a normelor de protectia muncii precum si a 

normelor etice si deontologice;  

4. Raspunde de respectarea deviziilor, a prevederilor din fisa de port cat si a 

regulamentului de functionare;  

5. Respecta deciziile luate in cadrul serviciului de personalul caruia se 

subordoneaza si asigura indeplinirea acestora;  

6. Responsabilitatea pastrarii confidentialitatii ingrijirilor medicale;  

7. Preluarea bolnavului in camera de stabilizare si in celelalte camere ale 

compartimentului,monitorizarea acestuia, ajuta/ efectueaza manevrele invazive 

sau neinvazive pe care le cere medicul;  

8. Supravegherea continua a bolnavilor, efectuarea tratamentului si examenelor 

paraclinice prescrise de catre medic, anuntarea acestuia despre evolutia 

bolnavilor, precum si monitorizarea scriptica in fise de observatie speciale ale 

bolnavilor;  

9. Pregatirea psihica si fizica a bolnavilor pentru examinarile necesare, 

organizeaza transportul lor si insoteste in caz de nevoie;  

10. Respecta drepturile pacientilor conform prevederilor OMS;  

11. Participa la predarea preluarea turei in tot departamentul si participa cu 

medicul sef de tura la vizitele periodice;  

12. Raspunde de starea aparaturii medicale a materialelor dispozabile si 

nedispozabile cu care lucreaza;  
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13. Verificarea medicamentelor, materialelor, a starii de functionare a aparaturii 

medicale la preluarea turei, notarea acestora in condici speciale si informarea 

asistentei sefe cu privire la acest lucru;  

14. Cunoaste permanent rulajul pacientilor din cadrul camerei de supraveghere ca: 

orele de sosire si plecare, cazuistica, conduite terapeutica;  

15. Raspunde de predarea corecta a hainelor si valorilor pacientilor;  

16. Raspunde de pastrarea si predarea materialelor folositre in compartiment cum 

ar fi lenjeria de pat, paturi, etc.  

17. Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca 

indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea de 

contract de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu 

referire la fostul loc de munca este atacabila;  

18. Participarea la cursurile de perfectionare la examenele finale si instruieste 

personalul subordonat zilnic si cu ocazia cursurilor speciale organizate;  

19. Poarta permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat 

pastrandu-l in stare de functionare;  

20. Raspunde in timp util in cazul chemarii prin pager si imediat in cazul alarmei 

generale. Aduce la cunoastinta responsabilului cu mobilizarea 

indisponibilitatea pe o perioada anume;  

21. Se deplaseaza conform planurilor la locurile prestabilite in maximum 20 de 

minute in caz de alarma generala iar in caz de chemare prin pager in interes 

de serviciu este obligat sa comunice trelefonic in maximum 15 minute de la 

primirea apelului;  
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NOTA: Orice nelamurire cu privire la programul de functionare interioara nu se va 

discuta public. Se va lua legatura cu asistentul coordonator pentru lamurirea 

problemelor. 

Fiecare angajat va fi evaluat periodic dupa rezultate activitate depusa, 

relatiile cu personalul in cadrul serviciului relatiile cu pacientii si familiile 

acestora. In urma evaluarii persoana va primi un raport confidential cu 

rezultatele si recomandarile conducerii serviciului. 

 

ASISTENTUL MEDICAL SEF DE TURA 

Art.54 - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: 

1. Raspunde de folosirea si intretinerea corecta a materialelor specifice utilizate la 

cursurile de insturire in cadrul Camerei de garda si raporteaza imediat orice 

defectiune survenita la acestea;  

2. Raspunde de informarea corecta si promta a asistentei sefe sau a medicului 

coordonator asupra tuturor problemelor ivite in timpul garzii si care au influenta 

asupra derularii normale a activitatii, inclusiv cele legate de personal, indiferent 

daca aceste probleme au fost rezolvate sau nu;  

3. Raspunde de promtitudinea preluarii bolnavului in camera de stabilizare si in 

celelalte camere ale compartimentului de monitorizarea acestuia, de 

efectuarea manevrelor invazive si neinvazive pe care le cere medicul;  

4. Raspunde de supravegherea continua a bolnavilor si anuntarea medicului si 

apartinatorilor despre evolutia starii bolnavilor, precum si monitorizarea 

scriptica in fisa de observatie speciala a bolnavilor;  

5. Raspunde de efectuarea tratamentului si examinarile paracliunice prescrise de 
medic;  
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6. Participa la cursurile de prefectionare la examenel finale si instruieste 

personalul subordonat si cu ocazia cursurilor special organizate.  

 

INGRIJITOARE 

Art.55 - ATRIBUTII SI REPONSABILITATI: 

1. Curatenie riguros efectuata in toate spatiile aferente ;  

2. Curatenia va fi efectuata in timpul turei in fiecare incapere oridecate ori este 
nevoie;  

3. Schimbarea lenjeriei se face dupa fiecare pacient  

4. La manipularea lenjeriei curate, personalul va respecta codurile de procedura 
privind igiena personala si va purta echipamentul de protectie adecvat 

5. Transporta lenjeria murdara la spalatoria spitalului raspunzand de recuperarea 

acesteia integrala;  

6. Raspunde promt la solicitarile personalului medical in subordinea caruia se 
afla;  

7. Ajuta la efectuarea toaletei partiale a pacientilor;  

8. Raspunde de indeplinirea promta si corecta a sarcinilor de munca fara a le 
comenta;  

9. Raspunde de calitatea activitatii desfasurate, de respectarea normelor de 

protectia muncii, precum si a normelor etice si deontologice;  

10. Raspunde de starea aparaturii cu care lucreaza;  

11. Respecta regulamentul de functionare ;  

12. Respecta deciziile luate in cadrul serviciului de medicul coordonator loctiitorul 

acestuia sau de asistenta sefa si asigura indeplinirea acestora;  
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13. Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca 

indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea 

contractului de munca, transfer detasare sau demisie orice declaratie publica 

cu referire la fostul loc de munca este atacabila.  

NOTA: Orice nelamurire cu privire la programul de functionare interioara nu se va 

discuta public. Se va lua legatura cu asistenta sefa pentru lamurirea problemelor. 

Fiecare angajat va fi evaluat periodic dupa dupa rezultate activitate depusa, relatiile cu 

personalul in cadrul serviciului, relatiile cu pacientii si familiile acestora. In urma 

evaluarii persoana va primii un raport confidential cu rezultatele si recomandarile 

conducerii serviciului. 

 

 

 

CAPITOLUL II - SECTIA (COMPARTIMENTUL) CU PATURI 

SECTIUNEA I 

ORGANIZARE 

 

Art. 56 - Sectiile (compartimentele) cu paturi sunt organizate pe profile de 
specialitate. 

Art. 57 - Sectia cu paturi este condusa de un medic sef de sectie (compartiment) , 

sau in absenta lui de unul din medicii primari anume desemnati. 

Art. 58 - Medicul primar sef de sectie este ajutat de asistenta sefa (sau asistenta 

coordonatoare de activitate, în cazul compartimentelor). 
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Art. 59 - Din structura cu paturi a Spitalului Municipal Gherla fac parte un numar 

de 2 sectii si 2 compartimente. Denumirea sectiilor si numarul de paturi sunt 

prevazute in anexa 2. 

Art. 60 - Primirea bolnavilor se efectueaza prin serviciul de prelucrare - primire al 
spitalului. 

Art. 61 - Internarea bolnavilor se face pe baza biletului de internare emis de 

Ambulatoriul integrat al spitalului, a buletinului de identitate, a dovezii calitatii de 

asigurat sau altui act care atesta identitatea si pe baza recomandarii de internare a 

medicului de familie, fiind exceptate cazurile de urgenta. 

Internarea bolnavilor, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, se aproba de 

medicul primar sef de sectie. 

La 24 ore de la internare, seful de sectie va analiza oportunitatea necesitatii 

continuarii spitalizarii pentru toti bolnavii internati. 

Pentru internarile la cerere costul serviciilor medicale se suporta de catre solicitant, 
pe baza tarifelor pe zi de spitalizare stabilite de fiecare unitate furnizoare. 

In vederea implicarii apartinatorilor la ingrijirea unor categorii de bolnavi ( 
inclusive copii cu varsta cuprinsa intre 0-16 ani) in cazul pacientilor in stare 
critica sau terminala, indiferent de sectia sau compartimentul in care acestia 
sunt internati, familia poate solicita prezenta permanenta langa pacient a unui 
singur membru de familie, cu acordul medicului curant, daca sectia sau 
compartimentul respective permit acest lucru. In caz contrar, se va asigura 
accesul familiei periodic la pacient, asigurandu-se un spatiu adecvat de 
asteptare, in apropierea sectiei sau compartimentului. 

In cazul pacientilor internati cu un grad redus de mobilitate din cauza 
patologiei accesul unei persoane poate fi permanent, cu aprobarea sefului 
de sectie. 

 In cazul copiilor pana la 14 ani internati, se accepta prezenta unui 
apartinator permanent, daca se solicita acest lucru. 

 In cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani internati se poate 
accepta prezenta unui apartinator permanent, cu aprobarea sefului de sectie; 
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Art. 62- Repartizarea bolnavilor in sectie, pe saloane se face avandu-se in vedere 
natura si gravitatea bolii, sexul,iar in sectiile de pediatrie, pe grupe de afectiuni si 
grupe de varsta, cu asigurarea masurilor de profilaxie a infectiilor nosocomiale. 

Art. 63 - Insotitorii copiilor bolnavi in varsta de pana la 3 ani, precum si insotitorii 
copiilor cu handicap, beneficiaza de plata serviciilor hoteliere din partea caselor de 
asigurari de sanatate in conditiile in care au recomandarea medicului care 
ingrijeste copilul bolnav internat si mama care alapteaza. 

Art. 64 - Bolnavul poate fi transferat dintr-o sectie in alta, sau dintr-un spital in altul, 
asigurandu-i-se in prealabil in mod obligatoriu, locul si documentatia necesara si 
daca este cazul mijlocul de transport. 

Art. 65- In sectiile din specialitatile de baza se pot interna bolnavi cu afectiuni din 
specialitatile inrudite, in cazul cand nu exista sectii pe aceste profile, asigurandu-se 
asistenta medicala corespunzatoare afectiunii. 

Art. 66 - La terminrea tratamentului externarea bolnavilor se face pe baza biletului 
de iesire din spital, intocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de 
sectie, sau a medicului care asigura coordonarea de specialitate. 

La externare, biletul de iesire din spital se inmaneaza bolnavului, impreuna cu 
scrisoarea medicala; iar foaia de observatie se indosariaza. 

Art. 67 - Bolnavul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost 
incunostiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Aceasta se 
consemneaza sub semnatura bolnavului si a medicului, in foaia de observatie. 
Posibilitatea parasirii spitalului la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase 
transmisibile, a bolnavilor mintali periculosi. 

Art. 68 - Declararea la organele de stare civila a nou nascutilor si a decedatilor se 
face pe baza actelor de verificare a nasterilor si a deceselor, intocmite de medicii 
din sectiile respective. 

Art. 69 - Pentru copiii nascuti in spital si a caror nastere nu a fost inregistrata la 
starea civila din caz de forta majora, abandon, sau neglijenta celor obligati la 
aceasta, se va face declaratie de inregistrare a nasterii din oficiu. In acest sens 
seful de sectie delega o persoana (medic sau asistenta) care sa faca inregistrarea 
copilului la starea civila pe baza buletinului propriu si a actului constatator al 
nasterii, in termen de 15 zile, sau cu aprobarea primarului in termen de pana la un 
an de la nastere. 
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SECTIUNEA a II-a 

ATRIBUTIILE SECTIEI (COMPARTIMENTULUI) CU PATURI  

Art. 70 - Sectia cu paturi are urmatoarele atributii: 

 -Acordarea asistentei medicale.  

 -Indrumarea tehnica a asistentei medicale.  

 -De promovare a activitatii stiintifice.  

A. Cu privire la asistenta medicala: 

a) La primire (la serviciul primire al sectiilor, sau camera de garda): 

-examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor 
pentru internare,  

-acordarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si 

specializate, pana cand bolnavul ajunge in sectie,  

 -asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor MS,  

 -imbaierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor,  

 -asigurarea transportului bolnavilor in sectie,  

 -asigurarea transportului si tratamentului pe durata transportului, pentru 
bolnavii care se transfera in alte unitati sanitare,  

 -tinerea evidentei zilnice a miscarii bolnavilor si asigurarea comunicarii locurilor 
libere la Ambulatoriul de Specilitate.  

b) In sectie: 

-repartizarea bolnavilor in saloane, in conditiile aplicarii masurilor referitoare la 
combaterea infectiilor interioare,  

-asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime a bolnavilor in 
ziua internarii,  

-efectuarea in cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului,  
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-declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale, conform 
reglementarilor in vigoare,  

-asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), 
individualizat si diferentiat, in raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul 
evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si 
chirurgicale, indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, 
medicamentelor, agentilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, 
ergoterapiei, instrumentarului si aparaturii medicale,  

-asigurarea, ziua si noaptea, a ingrijirii medicale necesare pe toata durata 
internarii,  

-asigurarea trusei de urgenta, conform normelor MS,  

-asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea 
corecta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului,  

 

 

-asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale, precoce; 

-asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul 
evolutiv al bolii,  

-desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational 
de odihna si de servirea mesei, de igiena personala, de primirea vizitelor si 
pastrarea legaturii cu familia,  

-asigurarea securitatii copiilor contra accidentelor, in sectiile de Pediatrie si Nou 
Nascuti,  

-transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii 
externati, unitatilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale,  

- educatia sanitara a bolnavilor si apartinatorilor. 

B. Cu privire la indrumarea tehnica a activitatii de asistenta medicala. 

-indrumarea, sprijinirea si controlul concret al modului de acordare a asistentei 

medicale a populatiei in profilul respectiv, in Ambulatoriul integrat al spitalului;  
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-urmarirea ridicarii continue a calitatii ingrijirilor medicale,  

-asigurarea ridicarii nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar 
propriu si daca va fi cazul a instuirii personalului medico-sanitar aflat in stagii 
practice,  

-analiza periodica a starii de sanatate a populatiei a calitatii asistentei medicale 
(concordanta diagnosticului intre Ambulatoriul de Specialitate si Spital, respectarea 
tratamentului indicat).  

C. Cu privire la activitatea de promovare a activitatii stiintifice. 

-asigurarea conditiilor pentru instruirea practica a personalului medico-sanitar, 
daca va fi cazul,  

-asigurarea conditiilor de participare la cursuri postuniversitare si de perfectionare 

profesionala a cadrelor medii,  

-asigurarea conditiilor pentru intregul personal de a-si insusi noutatile din domeniul 
medical.  

  Programul de curatenie saloane/rezerve si a anexelor sanitare este 
urmatorul : 

        Compartimentul SSCIN elaboreaza  anual graficul de dezinsectie si graficul de 
deratizare , iar dezinsectia si deratizarea se efectueaza trimestrial de catre o firma 
autorizata, cu care untatea are incheiat de prestari servicii. 

         Compartimentul SSCIN elaboreaza anual, lunar planul de dezinfectie,  iar dezinfectia 
se efectueaza de catre infirmierul DDD. 

Asistentele sefe elaboreaza lunar planificarea dezinfectiei pe salon si celelalte spatii 
existente pe sectie. 

         Programul orar de curatenie a saloanelor/rezervelor si a anexelor sanitare ale 

acestora : compartimentul SSCIN elaboreaza graficul zilnic orar cuprinzand operatiuni de 

curatenie, dezinfectie si este afisat si condus pe fiecare salon si anexa sanitara. 

SECTIUNEA III-a 

SARCINILE PERSONALULUI din secţiile (compartimentele) cu paturi 

Art. 71 - Medicul sef de sectie (compartiment) are principal urmatoarele sarcini: 
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1. indruma si realizeaza activitatea de acordare a ingrijirilor medicale in 
cadrul sectiei respective si raspunde de calitatea actului medical;  

2. organizeaza si coordoneaza activitatea medicala din cadrul sectiei/laboratorului 
sau serviciului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de 
performanta ai sectiei/laboratorului sau serviciului medical, prevazuti in anexa 
la contractul de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical, 
prevazuti in anexa la prezentul contract de administrare;  

3. raspunde de crearea conditiilor necesare acordarii de asistenta medicala de 
calitate de catre personalul din sectie/laborator sau serviciul medical;  

4. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii 
medicale al sectiei/laboratorului sau serviciului medical si raspunde 
de realizarea planului aprobat;  

5. raspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de catre personalul 

medico-sanitar din cadrul sectiei/laboratorului sau serviciului medical;  

6. evalueaza necesarul anual de medicamente si materiale sanitare al 

sectiei/laboratorului sau serviciului medical, investitiile si lucrarile de reparatii 

curente si capitale necesare pentru desfasurarea activitatii in anul bugetar 

respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;  

7. angajeaza cheltuieli in limita bugetului repartizat;  

8. aplica strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de 

servicii medicale specifice sectiei/laboratorului sau serviciului medical;  

9. inainteaza comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri 

si cheltuieli al sectiei/laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu 

sprijinul compartimentului economico-financiar;  

10. inainteaza comitetului director propuneri de crestere a veniturilor proprii ale 

sectiei/laboratorului sau serviciului medical, conform reglementarilor legale, 

inclusiv din donatii, fonduri ale comunitatii locale ori alte surse;  
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11. intreprinde masurile necesare si urmareste realizarea indicatorilor specifici de 

performanta ai sectiei/laboratorului sau serviciului medical, prevazuti in anexa 

la prezentul contract de administrare;  

12. elaboreaza fisa postului pentru personalul aflat in subordine, pe care o 

supune aprobarii managerului spitalului;  

13. raspunde de respectarea la nivelul sectiei/laboratorului sau 

serviciului medical a regulamentului de organizare si functionare, a 

regulamentului intern al spitalului;  

14. stabileste atributiile care vor fi prevazute in fisa postului pentru personalul din 

subordine, pe care le inainteaza spre aprobare managerului, in conformitate 

cu reglementarile legale in vigoare;  

15. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii 

si locuri de munca, in functie de volumul de activitati, conform reglementarilor 

legale  

16. propune programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, 

pentru personalul aflat in subordine, in vederea aprobarii de catre manager;  

17. propune aplicarea de sanctiuni administrative pentru personalul aflat in 

subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de 

organizare si functionare, a regulamentului intern al spitalului;  

18. supervizeaza conduita terapeutica, avizeaza tratamentul, prescrierea 

investigatiilor paraclinice, a indicatiilor operatorii si programului operator 

pentru pacientii internati in cadrul sectiei; 

19. aproba internarea pacientilor in sectie, pe baza criteriilor de internare, cu 

exceptia internarilor de urgenta;  

20. hotaraste oportunitatea continuarii spitalizarii in primele 24 de ore de la 
internare; 
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21. avizeaza si raspunde de modul de completare si de intocmirea documentelor 
medicale eliberate in cadrul sectiei/laboratorului sau serviciului medical;  

22. evalueaza performantele profesionale ale personalului aflat in subordinea 

directa, conform structurii organizatorice si fisei postului;  

23. propune planul de formare si perfectionare a personalului aflat in subordine, in 

conformitate cu legislatia in vigoare, pe care il supune aprobarii managerului;  

24. coordoneaza activitatile de control al calitatii serviciilor acordate de personalul 

medicosanitar din cadrul sectiei/laboratorului sau serviciului medical;  

25. raspunde de asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igiena, alimentatie si de 

prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul sectiei/laboratorului sau serviciului 

medical, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;  

26. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, 

financiar-economici, precum si a altor date privind activitatea de 

supraveghere, prevenire si control din cadrul sectiei/laboratorului sau 

serviciului medical, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare; 

27. raspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului 

de catre personalul medical din subordine si ia masuri imediate cand se 

constata incalcarea acestora, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;  

28. asigura respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea 

secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, 

informatiilor si documentelor referitoare la activitatea sectiei/laboratorului sau 

serviciului medical;  

29. urmareste incheierea contractelor de asigurare de malpraxis de catre 

personalul medical din subordine;  

30. in domeniul financiar indeplineste atributiile conducatorului compartimentului 

de specialitate, conform normelor si procedurilor legale, si face propuneri de 
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angajare, lichidare si ordonantare a cheltuielilor, care se aproba de 

conducatorul spitalului;  

31. propune protocoale specifice de practica medicala, care urmeaza sa fie 

implementate la nivelul sectiei/laboratorului sau serviciului medical, cu 

aprobarea consiliului medical;  

32. raspunde de solutionarea sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare 

la activitatea sectiei/laboratorului sau serviciului medical;  

33. propune managerului un inlocuitor pentru perioada cand lipseste din spital.  

 

Art. 72 - Medicul primar de specialitate care nu indeplineste functia de sef de 

sectie, are atributii similare sefului de sectie in privinta asistentei medicale si cele 

pe care le primeste de la seful de sectie. 

Art. 73 - Medicul de specialitate are in principal urmatoarele sarcini: 

-examineaza bolnavii imediat la internare si completeaza foaia de observatie in 

primele 24 ore, iar in cazuri de urgenta, imediat; foloseste investigatiile paraclinice 

efectuate ambulator,  

-examineaza zilnic bolnavii si consemneaza in foaia de observatie evolutia, 

explorarile de laborator, alimentatia si tratamentul corespunzator; la sfarsitul 

internarii intocmeste epicriza,  

-prezinta medicului sef de sectie, situatia bolnavilor pe care ii are in ingrijire si 

solicita sprijinul acestuia ori de cate ori este necesar,  

-participa la consulturi cu medicii din alte specialitati si in cazurile deosebite la 

examenele paraclinice, precum si la expertizele medico-legale si expertiza 

capacitatii de munca,  
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-comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in grija si care 

necesita supraveghere deosebita;  

-intocmeste si semneaza condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii 
ingrijeste;  

-supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare 

sanitare, iar la nevoie le efectueaza personal,  

-recomanda si urmareste zilnic regimul alimentar al bolnavilor,  

-controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata 

de personalul mediu, auxiliar si elementar sanitar cu care lucreaza,  

-asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, 

precum si a normelor de protectia muncii in sectorul de activitate pe care il are in 

grija,  

-raporteaza cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispozitiilor in 
vigoare,  

-raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului din subordine si al 
bolnavilor pe care ii are in ingrijire,  

-asigura contravizita si garzile in sectie, potrivit graficului de munca stabilit de catre 
medicul sef de sectie sau, in situatii deosebite, din dispozitia acestuia,  

-intocmeste formele de externare ale bolnavilor si redacteaza orice act medical, 
aprobat de conducerea spitalului in legatura cu bolnavii pe care ii are, sau i-a avut, 
in ingrijire,  

-raspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consulturile din aceeasi 
sectie si alte sectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele din 
spital, in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor,  

-executa sarcini de indrumare si control tehnic, precum si consultatii de specialitate 
in ambulator, conform planului intocmit de medicul sef al sectiei,  

-se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie 
la ridicarea nivelului profesional al personalului in subordine,  
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-depune o activitate permanenta de educatie sanitara a bolnavilor si apartinatorilor,  

-constată decesul şi consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţie cu 
semnătura şi parafa. Medicul care a constatat decesul scrie epicriza de deces, 
menţionând data completării acesteia, semnează şi parafează. După 2 ore de la 
deces întocmeşte procesul verbal de predare- primie a cadavrului conform 
protocolului şi verifică dacă decedatului i s-a aplicat pe antebraţ o brăţară de 
identificare ce conţine: numele, prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, data 
şi ora decesului, nr. F.O.( HGR 451/2004, Norme metodologice de aplicare a Legii 
nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea ţesuturilor şi 
organelor de la cadavre în vederea transportului) conform procedurii aprobată de 
conducerea spitalului.  

-anunţarea aparţinătorilor sau a reprezentantului legal despre survenirea decesului 
se face după două ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al 
spitalului, special desemnat; anuntul se face telefonic, telegrafic, etc. şi se 
consemneaza in Registrul de note telefonice.  
-responsabilitatea anuntarii brancardierilor este a medicului curant sau, în lipsa 
acestuia, a medicului de garda; 

-raspunde de respectarea obligativitatii medicilor de a obtine, in scris, sub 
semnatura a “consimtamantului informat al pacientului", securizarea acestei fise 
prin capsare si mentionarea pe prima pagina "contine fisa cu consimtamantul 
informat semnata" 

- Aplica protocolul de transfer a bolnavului critic, conform Ordinelor MSP. 

Atributii de prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale: 

-protejarea propriilor lor pacienti de alti pacienti infectati sau de personalul care 
poate fi infectat;  

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

-obtinerea specimenelor microbiologice necesare atunci cand o infectie este 
prezenta sau suspecta;  

-raportarea cazurilor de infectii intraspitalicesti echipei si internarea pacientilor 
infectati;  



 

 85 

-consilierea pacientilor, vizitatorilor si personalului in legatura cu tehnicile de 
prevenire a transmiterii infectiilor;  

-instituirea tratamentului adecvat pentru infectiile pe care le au ei insisi si luarea de 
masuri pentru a preveni transmiterea acestor infectii altor persoane, in special 
pacientilor.  

Art. 74 - Medicul de specialitate din sectiile cu profil chirurgical are, inafara 
sarcinilor de mai sus si urmatoarele sarcini specifice: 

-raspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilire programului si a indicatiilor 
operatorii, pregatirea preoperatorie si tratamentul postoperator efectuat in sectia 
pe care o conduce,  

-asigura conditiile de organizare si functionare a blocurilor operatorii, blocurile de 
nasteri si a celorlalte masuri necesare desfasurarii activitatii in conditii optime.  

-face parte din echipa operatorie in interventiile chirurgicale care se efectueaza 
bolnavilor aflati sub ingrijirea lui, potrivit indicatiilor si programului stabilit de 
medicul sef de sectie,  

-raspunde de inscrierea protocolului operator in condica de interventii chirurgicale 
si in foaia de observatie a bolnavului,  

-informeaza organele locale ale parchetului sau ale politiei asupra cazurilor de 
vatamare corporala care ar putea fi rezultatul unui act criminal.  

Art. 75 - Medicul specialist anestezie-terapie intensiva mai are urmatoarele 
sarcini specifice: 

-participa la stabilirea planurilor operatorii ale sectiilor chirurgicale,  

-verifica impreuna cu colectivul medical al sectiei chirurgicale, cu ocazia sedintei 
de programare a operatiilor, modul in care este asigurata investigarea si pregatirea 
preoperatorie a bolnavilor,  

-asigura pentru bolnavii din sectia anestezie-terapie intensiva, pregatirea 
preoperatorie si supravegherea postoperatorie a acestor bolnavi pe o perioada 
necesara eliminarii efectelor anesteziei si restabilirii functiilor vitale ale 
organismului,  
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-da indicatii generale cu privire la pregatirea preoperatorie si supravegherea 
postoperatorie a bolnavilor din alte sectii,  

Art. 76 - Medicul de specialitate psihiatrie are, inafara sarcinilor prevazute si 
urmatoarele sarcini specifice: 

- controleaza respectarea normelor privind internarea bolnavilor psihici, atestand 
sau nu oportunitatea spitalizarii cazurilor internate ca urgenta in sectie. 

-se preocupa de integrarea tuturor bolnavilor in activitati psihoterapice individuale 
si de grup, in functie de aptitudinile si capacitatile restante de munca ale bolnavului  

-se preocupa de reinsertia familiala si sociala a bolnavului psihic, mentinand in 

permanenta legatura cu apartinatorii si cu locul de munca.  

Art. 77- Medicul rezident are, in principal, urmatoarele sarcini: 

-desfasoara activitate in cadrul sectiei, conform sarcinilor prevazute pentru medicul 

de specialitate,  

-participa la activitatea din spital - program in cursul diminetii, contravizita si garda 

- conform reglementarilor in vigoare,  

-se preocupa de ridicarea pregatirii sale profesionale in specialitate, sub 

conducerea medicului sef de sectie.  

 

Art. 78 - Asistenta sefa din sectie (compartiment), este cadrul responsabil de 

organizarea si functionarea sectiei, de gestionarea ingrijirilor, de animarea si 

incadrarea echipei de ingrijiri, conform politicii de ingrijiri. 

Asistenta sefa din sectie (compartiment) este subordonata medicului sef de 

sectie si are relatii functionale cu compartimentele din cadrul unitatii sanitare si de 

colaborare cu asistentii sefi din alte sectii ale spitalului. 

Are in principal urmatoarele atributii: 
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-organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire din secţie, 

asigură şi răspunde de calitatea acestora  

-stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din secţie aflat în subordine, 
pe care le poate modifica, informând medicul şef de secţie (sau medicul 
coordonator de activitate al compartimentului)  

-coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de 
personalul din subordine, în toate turele  

-evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual sau global, 
activitatea personalului din secţie, respectiv compartiment  

-organizează, cu consultarea reprezentantului OAMMR pe unitate, instruiri şi 
testări profesionale periodice şi acordă calificativele anuale, pe baza calităţii 
activităţii rezultatelor obţinute la testare  

-monitorizează, supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului 
nou încadrat, în vederea acomodării şi a respectării sarcinilor prevăzute în fişa 
postului  

-informează medicul şef de secţie (respectiv, medicul coordonator de activitate al 

compartimentului) despre evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor  

-informează medicul şef de secţie (respectiv, medicul coordonator de activitate al 

compartimentului) despre absenţa temporară a personalului, în vederea suplinirii 

acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare  

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

-răspunde de aprovizionarea secţiei (compartimentului) instrumentar, lenjerie, 
materiale sanitare şi de curăţenie necesare, şi de înlocuirea acestora conform 
normelor stabilite de unitate  

-asigură aprovizionarea cu medicamente pentru aparatul de urgenţă al secţiei 
(compartimentului), controlează modul în care medicaţia este preluată din 
farmacie, păstrată, distribuită şi administrată de către asistentele şi surorile 
medicale din secţie  
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-realizează autoinventarierea periodică a dotarii secţiei conform normelor stabilite 
in colaborare cu medicul şef de secţie (respectiv, medicul coordonator de activitate 
al compartimentului) si răspunde de acesta, fata de administraţia instituţiei; 

-controlează zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemnează;  

-răspunde de intocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor si asigura predarea 

acestora la biroul de internări;  

-analizează si propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de  

personal din subordine ;  

- organizează si participa zilnic  la raportul cu asistenţii medicali de 

serviciu, organizat de medicul şef de secţie (respectiv, medicul coordonator de 
activitate al compartimentului); 

-participa la vizita efectuata de medicul sef de secţie (respectiv, medicul 
coordonator de activitate al compartimentului);  

-organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin 
respectarea normelor de protecţie a muncii;  

-se preocupa de asigurarea unui climat  etic fata de bolnavi pentru personalul din 
subordine ;  

-asigura păstrarea secretului profesional si oferă informaţii aparţinătorilor, numai in 
interesul bolnavilor; 

-in cazuri deosebite propune spre. aprobare , împreuna cu medicul sef de 

secţie(respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului), ore 

suplimentare corform  reglementarilor  legale  si informează directorul 

medical; 

-in cazul constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine, în cadrul 
secţiei (compartimentului), decide asupra modului de rezolvare şi/sau sancţionare 
a personalului vinovat şi informează medicul şef al secţiei (compartimentului) şi 
comitetul director; 
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-întocmeşe graficul concedii lor de odihna, informează medicul sef de 
secţie(respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului), răspunde 
de respectarea acestuia si asigura inlocuirea personalului pe durata -concediului; 

-întocmeşte graficul de lucru pentru personalul din subordine;  

-întocmeşte pontajul lunar al personalului din subordine;  

-coordonează organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor 
postliceale sanitare insotiti de instructorul de practica, conform stagiilor stabilite de 
comun acord cu scoala; 

-împreună cu medicul şef de secţie, (respectiv, medicul coordonator de activitate al 
compartimentului) sunt responsabili de îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor 
la nivelul secţiei (compartimentului) unde îşi desfăşoară activitatea  

-isi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului sef de secţie (respectiv, 
medicul coordonator de activitate al compartimentului)  

 

Art. 79 - Asistenta (sefa) coordonatoare din compartimentele chirurgicale 

care au instalatie proprie de sterilizare, are inafara sarcinilor prevazute mai sus si 

urmatoarele sarcini specifice: 

- organizeaza si raspunde de calitatea si controlul activitatii de pregatire, sterilizare 
si utilizare a materialelor si instrumentarului folosit in sectie, 

- organizeaza, controleaza si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de 

asepsie si antisepsie stabilite pentru blocurile operatorii si blocurile de nasteri, 

salile de pansamente si saloanele bolnavilor. 

Art. 80 - Asistenta medicala care lucreaza in sectiile cu paturi are atributii ce 

decurg din competentele certificate de actele de studii obtinute, ca urmare a 

parcurgerii unei forme de invatamant de specialitatea recunoscut de lege. 
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In exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse 

in cadrul activitatiilor ce decurg din rolul autonom si delegat. 

In sectiile cu paturi lucreaza asistenti medicali din urmatoarele specialitati: asistent 

medical de pediatrie, asistent medical de obstetrica-ginecologie, asistent medical 

generalist. 

1. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor 

profesionale si cerintelor postului.  

2. Respecta regulamentul de ordine interioara.  

3. Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), 

verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza la salon.  

4. Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii 

respectarii regulamentului de ordine interioara (care va fi afisat in salon).  

5. Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul.  

6. Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon.  

7. Indentifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, 

elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele 

obtinute, pe tot parcursul internarii.  

8. Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra 

starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii.  

9. Observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in dosarul de 

ingrijire si informeaza medicul.  

10.Pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de 

investigatii si tratament. 
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11.Pregateste bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigatii speciale sau 

interventii chirurgicale, organizeaza transportul bolnavului si la nevoie 

supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului. 

12.Recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator, conform 
prescriptiei medicului. 

13.Raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de 

catre infirmiera a toaeletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearii conditiilor 

pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarii pozitiei bolnavului. 

14.Observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor 

dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in 

foaia de observatie. 

15.Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele imunizarile, 

testarile biologice, etc., conform prescriptiei medicale 

16.Asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale. 

17.Pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar 
interventiilor. 

18.Asigura pregatirea preoperatorie a pacientului. 

19.Asigura ingrijirile postoperator. 

20.Semnaleaza medicului orice modificari depistate (de exemplu: auz, vedere, 
imperforatii anale, etc). 

21.Verifica existenta benzii/semnului de indentificare a pacientului. 

22.Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii. 

23.Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, 

precum si a medicamentelor cu regim special. 
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24.Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de 

consiliere, lectii educative si demonstratii practice, pentru pacienti, apartinatori si 

diferite categorii profesionale aflate in formare. 

25.Participa la acordarea ingrijirilor paleative si instuieste familia sau apartinatorii 

pentru acordarea acestora. 

26.Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a 

stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza. 

27.Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor, conform 

regulamentului de ordine interioara. 

28.Efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului 

in cadrul raportului de tura. 

29.Pregateste pacientul pentru externare. 

30.In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza 

transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului. 

31.Utilizeaza si pastreza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din 

dotare, supravegheza colectarea materialelor si instrumentarul de unica folosinta 

utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii. 

32.Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine 

interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei 

si a aspectului estetic personal. 

33.Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlului si 

combaterea infectiilor nosocomiale. 

34.Respecta secretul profesional si codul de etica al astistentului medical. 

35.Respecta si apara drepturile pacientului. 
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36.Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual 

sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului. 

37.Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali. 

38.Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din 
subordine. 

39.Participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor 

pentru sanatate. 

40.Atributii de prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale: 

-implementeaza practicile de ingrijire a pacientilor in vederea controlului infectiilor;  

-se familiarizeaza cu practicile de prevenire a aparitiei si raspandirii infectiilor si 

aplicarea practicilor adecvate pe toata durata internarii pacientilor;  

-mentine igiena, conform politicilor spitalului si practicilor de ingrijire adecvate din 
salon;  

-monitorizeaza tehnicile aseptice, inclusiv spalarea pe maini si utilizarea izolarii;  

-informeaza cu promptitudine medicul de garda in legatura cu aparitia semnelor de 

infectie la unul dintre pacientii aflati in ingrijirea sa;  

-initiaza izolarea pacientului si comanda obtinerea specimenelor de la toti pacientii 

care prezinta semne ale unei boli transmisibile, atunci cand medicul nu este 

momentan disponibil;  

-limiteaza expunerea pacientului la infectii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alti pacienti sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

-mentine o rezerva asigurata si adecvata de materiale pentru salonul respectiv, 

medicamente si alte materiale necesare ingrijirii pacientului;  
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-identifica infectiile nosocomiale;  

-investigheaza tipul de infectie si agentul patogen, impreuna cu medicul curant;  

-participa la pregatirea personalului;  

-participa la investigarea epidemiilor;  

-asigura comunicarea cu institutiile de sanatate publica si cu alte autoritati, unde 
este cazul.  

Art. 81 - COMPETENTELE ASISTENTULUI MEDICAL DIN SECTIILE CU 
PATURI 

1. Stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;  

2. Efectueaza urmatoarele tehnici:  

-tratamente parenterale;  

-transfuzii;  

-punctii arterio-venoase;  

-vitaminizari;  

 -imunizari;  

 -testari biologice;  

 -probe de compatibilitate;  

 -recolteaza probe de laborator;  

 -sondaje si spalaturi intracavitare;  

 -pansamente si bandaje;  

 -tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;  

 -clisme in scop terapeutic si evacuator;  

 -interventii pentru mobilizarea (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibratie, 

tapotari, frectii, etc.);  
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 -intubeaza bolnavul, in situatii de urgenta;  

 -oxigenoterapie;  

 -resuscitarea cardio-respiratorie;  

 -aspiratia traheobronsica;  

 -instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua;  

 -ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica;  

 -bai medicamentoase, prisnite si cataplasme; 

 -mobilizarea pacientului;  

 -masurarea functiilor vitale;  

 -pregatirea pacientului pentru explorari functionale;  

 -pregatirea pacientului pentru investigatii specifice;  

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

 -prevenirea si combaterea escarelor;  

 -monteaza sonda vezicala iar la barbati numai dupa ce sondajul initial a fost 
efectuat de medic;  

 -calmarea si tratarea durerii;  

 -urmareste si calculeaza bilantul hidric;  

 -supravegheaza nou-nascutul aflat in incubator;  

 -stimuleaza tactil nou-nascutul, etc.;  

 -masuratori antropometrice;  

 -verifica si raspunde de existenta benzii de identificare a pacientului.  
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Art. 82- ASISTENTA MEDICALA DE LA BLOCUL OPERATOR, are in principal 

urmatoarele sarcini: 

-pregateste instrumentarul pentru interventii chirurgicale; asista bolnavul pre- si 

intraoperator putand participa la interventii in caz de nevoie deosebita;  

-pregateste si sterilizeaza materialele si instrumentarul, in cazul in care nu exista 

sterilizare centrala;  

-raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa;  

 

Art. 83- ASISTENTA MEDICALA DE OBSTETRICA GINECOLOGIE, sau 

ASISTENTA (MOASA) DE LA SALA DE NASTERI, inafara sarcinilor prevazute la 

art.80, mai are si urmatoarele sarcini specifice: 

-urmareste evolutia travaliului, sesizand medicului toate incidentele aparute;  

-asista toate nasterile fiziologice sub supravegherea medicului de sectie sau de 
garda;  

- acorda primele ingrijiri nou nascutilor si raspunde de identificarea lor. 

 

Art. 84 - ASISTENTA DIN SECTIA DE ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVA, care 

lucreaza la blocul operator are urmatoarele sarcini specifice: 

-participa sub indrumarea medicului anestezist-terapeut intensiv, la 

pregatirea bolnavului pentru anestezie;  

-supravegheza bolnavul si administreaza dupa indicatiile si sub supravegherea 

medicului tratamentul intraoperator;  

-urmareste evolutia postoperatorie, pana la transportarea bolnavului in sectie, in 

pat, unde acesta este preluat de asistenta din sectie;  
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Art. 85- ASISTENTA MEDICALA DE PEDIATRIE, indeplineste inafara sarcinilor 

prevazute la art.80 si urmatoarele sarcini specifice: 

IN COMPARTIMENTUL NEONATOLOGIE: 

-verifica identitatea nou nascutilor veniti in salon, aspectul lor si starea cordonului 
ombilical;  

-supravegheaza in mod deosebit nou nascutul in primele 24 de ore de la nastere, 
conform indicatiilor medicului si anunta medicul de garda ori de cate ori starea nou 
nascutului impune aceasta; 

-supravegheaza in deaproape alaptarea nou nascutului;  

-se ingrijeste de colectarea laptelului de mama.  

 

IN COMPARTIMENTUL PEDIATRIE 

-izoleaza copiii suspecti de boli infectioase;  

-efectueaza si asigrura igiena personala a copiilor;  

-urmareste dezvoltarea psihomotorie a copiilor si consemneaza zilnic greutatea, 

aspectul scaunelor si alte date clinice de evolutie;  

-prepara alimentatia dietetica pentru sugari; administreaza sau supravegheaza 

alimentarea copiilor;  

-supravegheaza indeaproape copiii pentru evitarea incidentelor si accidentelor;  

-administreaza medicamentele per-os luand masuri pentru evitarea patrunderii 

acestora in caile respiratorii;  

-organizeaza actiuni instructiv educative multilaterale, la copiii scolari si prescolari 

cu spitalizare prelungita;  
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-se preocupa de regimul de viata al mamelor insotitoare, urmarind comportarea lor 
in timpul spitalizarii si le face educatia sanitara; 

 

Art.86 - ASISTENTA SOCIALA, are urmatoarele sarcini specifice: 

-sesizeaza in termen de 24 de ore, telefonic sau in scris, asistentii sociali 

desemnati de DGASPC, cu privire la existenta oricarei situatii de risc de abandon 

al copilului,  

-mentin permanent legatura cu asistentii sociali desemnati de DGASPC,  

-efectueaza sesizarile prevazute de Legea 272/2004, privind cazurile de copii care 

prezinta risc de abandon,  

-participa la consilierea gravidei/mamei inainte si dupa actul nasterii, asigurand 

informarea acesteia cu privire la drepturile si obligatiile care ii revin conform legii,  

-sprijina mama in vederea realizarii demersurilor legate de intocmirea actului de 

nastere a copilului,  

-asigura intocmirea documentatiei necesare in scopul preluarii copilului in regim de 

urgenta in sistemul de protectie a copilului, in termenul prevazut de Legea 

272/2004,  

-in vederea prevenirii abandonului, se vor stabili anumite masuri in cazul mamelor 

considerate cu risc de abandon, cum ar fi: informatii despre domiciliu, xerocopii 

dupa actele de identitate, fotografia mamei, consilierea si sprijinul acesteia in 

vederea intocmirii certificatului de nastere,  

Art. 87- ASISTENTA MEDICALĂ DE LA STATIA SI BLOCUL DE STERILIZARE, 

are in principal urmatoarele sarcini: 

-verifica modul de pregatire si impachetare a materialelor trimise pentru sterilizare 

si respinge trusele necorespunzatoare;  
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-efectueaza sterilizarea, respectand normele tehnice de sterilizare si instructiunile 

de sterilizare a fiecarui aparat;  

-anunta imediat personalul tehnic de intretinere si pe asistenta sefa, asupra 

oricarei defectiuni care survine la aparatele de sterilizare;  

-raspunde de igiena incaperilor in care se face sterilizarea si de fluxul materialelor 

inainte si dupa sterilizare ;  

-banderoleaza si eticheteaza trusele si pachetele cu materiale sterilizate, tine 

evidenta activitatii de sterilizare pe aparate si sarje;  

-efectueaza teste de control a sterilizarii si tine evidenta rezultatelor.  

Art.88- ATRIBUTIUNILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LABORATOR: 

Atributiile asistentilor medicali decurg din competentele certificate de actele de 

studii obtinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate 

recunoscuta de lege. 

In exercitarea, profesiei asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse 

in cadrul activitatii ce decurg din rolul autonom si delegat. 

1. Pregateste fizic si psihic pacientul in vederea recoltarii, dupa caz.  

2. Pregateste materialul necesar in vederea prelevarii produselor biologice.  

3. Sterilizeaza materialele necesare investigatiilor de laborator.  

4. Recolteaza produse biologice (in ambulatoriu, sau la patul bolnavului, dupa caz).  

5. Preleveaza unele produse biologice necesare investigatiilor de laborator.  

6. Prepara si pregateste coloranti, medii de cultura si anumiti reactivi necesari 

pentru tehnicile de laborator.  

7. Prepara solutii dezinfectante.  
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8. Pregateste animalele pentru experiente, urmareste evolutia lor, participa la 

recoltari, inoculari si evalutarea rezultatelor.  

9. Asigura autoclavarea produselor biologice.  

10. Efectueaza tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, 

parazitologice, toxicologice, citologice si de anatomie-patologica).  

11. Participa la efectuarea necropsiilor.  

12. Respecta normele de pastrare si conservare a reactivilor de laborator, cu care 
lucreaza.  

13. Acorda primul ajutor in situatii de urgenta (accidente produse in timpul recoltarii, 
etc.)  

14. Intocmeste documente (buletine de analiza, inregistrarea rezultatelor de 
laborator, etc.)  

15. Inmagazineaza datele de laborator pe calculator, dupa caz.  

16. Raspunde de corectitudinea datelor inregistrate.  

17. Intocmeste si comunica datele statistice din laboratorul clinic.  

18. Asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare.  

19. Supravegheaza si controleaza efectuarea curateniei si a dezinfectiei 
laboratorului.  

20. Respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii.  

21. Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii echipamentele si instrumentarul din 

dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica 

folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.  

22. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 

infectiilor nosocomiale.  

23. Participa la realizarea programelor de educatie pentru sanatate.  
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24. Informeaza persoana ierarhic superioara asupra deteriorarii reactivilor si a 

aparaturii din dotarea laboratorului.  

25. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.  

26. Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, si de utilizare a 

echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua.  

27. Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali de laborator.  

28. Respecta regulamentul de ordine interioara.  

 

Art.89 - ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE FARMACIE: 

Atributiile asistentilor medicali decurg din competentele certificate de actele de 

studii obtinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate 

recunoscute de lege. 

In exercitarea profesiei asistentul medical are resposibilitatea actelor intreprinse in 

cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat. 

1. Organizeaza spatiul de munca si activitatile necesare distribuirii 

medicamentelor si materialelor sanitare.  

2. Asigura aprovizionarea, receptia, depozitarea si pastrarea medicamentelor si 

produselor farmaceutice.  

3. Elibereaza medicamente si produse galenice, conform prescriptiei medicului.  

4. Recomanda modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform 

prescriptiei medicului.  

5. Ofera informatii privind efectele si reactiile adverse ale medicamentului eliberat.  

6. Participa, alaturi de farmacist la pregatirea unor preparate galenice.  
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7. Verifica termenele de valabilitate a medicamentelor si produselor farmaceutice 

si previne degradarea lor.  

8. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 

infectiilor nosocomiale.  

9. Participa la realizarea programelor de educatie pentru sanatate.  

10. Participa la activitati de cercetare.  

11. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.  

12. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 

infectiilor nosocomiale.  

13. Utilizeaza si pastreaza in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din 

dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica 

folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.  

14. Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual 

sau alte forme de educatie continua.  

15. Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali de farmacie.  

16. Respecta normele igienico sanitare si de protectia muncii.  

17. Respecta regulamentul de ordine interioara.  

 

Art. 90- ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE RADIOLOGIE: 

Atributiile asistentilor medicali decurg din competentele certificate de actele de 

studii, obtinute ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate 

recunoscute de lege. In exercitarea profesiei, asistentul medical are 

responsabilitatea actelor intreprinse in cadrul activitatii lor ce decurg din rolul 

autonom si delegat. 

1. Pregateste bolnavul si materialele necesare examenului radiologic.  
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2. Inregistreaza bolnavii in registrul de consultatii pentru radioscopii si radiografii 

cu datele de identitate necesare.  

3. Efectueaza radiografiile la indicatia medicului.  

4. Executa developarea filmelor radiografice si conserva filmele in filmoteca, 

conform indicatiilor medicului.  

5. Pastreaza filmele radiografice, prezentand medicului radiolog toate filmele 

radiografice pentru interpretare.  

6. Inregistreaza filmele in camera obscura si dupa uscarea lor inscrie datele 

personale pe copertile filmelor.  

7. Pastreaza evidenta substantelor si materialelor consumabile.  

8. Inscrie rezultatele interpretarii filmelor in registrul de consultatii radiologice.  

9. Asigura evidenta examenelor radioscopice si radiografice.  

10. Pastreaza evidenta la zi a filmelor consumate.  

11. Participa impreuna cu medicul radiolog la procesul de invatamant si la 

activitatea de cercetare stiintifica.  

12. Asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiuni in 

vederea mentinerii ei in stare de functionare.  

13. Amelioreaza pregatirea profesionala de specialitate prin perfectionarea 

permanenta a cunostintelor teoretice si practice.  

14. Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din 

dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica 

folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.  

15. Respecta regulamentul de ordine interioara.  
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16. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 

infectiilor nosocomiale.  

17. Supravegheaza ordinea si curatenia la locul de munca.  

 

Art. 91- ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIETETICIAN 

Atributiile asistentilor medicali decurg din competentele certificate de actele de 

studii obtinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate 

recunoscut de lege. 

In exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse 

in cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat. 

1. Conduce si coordoneaza activitatea echipei din blocul alimentar si bucatarie, 

privind pregatirea alimentelor si respectarea prescriptiilor medicale.  

2. Controleaza respectarea normelor igienico-sanitare in bucatarie si blocul 

alimentar, curatenia si dezinfectia curenta a veselei.  

3. Supravegheza respectarea, de catre personalul din blocul alimentar a normelor 

in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale, a 

normelor de protectie a muncii si a regulamentului de ordine interioara.  

4. Verifica calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizioneaza institutia, 

modul de pastrare in magazie si calitatea si valabilitatea alimentelor la 

eliberarea din magazie.  

5. Supravegheaza si participa la prepararea regimurilor speciale.  

6. Realizeaza periodic planuri de diete si meniuri.  

7. Controleaza modul de respectare a normelor de igiena privind transportul si 

circuitele pentru alimente, conform reglementarilor in vigoare.  
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8. Controleaza distribuirea alimentatiei pe sectii si la bolnavi.  

9. Calculeaza regimurile alimentare si verifica respectarea principiilor alimentare.  

10.Intocmeste zilnic lista cu alimentele si cantitatile necesare.  

11.Verifica prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi. 

 12.Recolteaza si pastreaza probele de alimente. 

13.Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 

infectiilor nosocomiale. 

14.Respecta regulamentul de ordine interioara. 

15.Controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea 
alimentelor. 

16.Informeaza conducerea unitatii despre deficientele constatate privind 

prepararea, distribuirea si conservarea alimentelor. 

17.Organizeaza activitati de educatie pentru sanatate privind o alimentatie 
sanatoasa. 

18.Participa la formarea asistentilor medicali de dietetica/nutritionistilor. 

19.Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical. 

20.Respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii. 

21.Se preocupa permanent de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu 
individual sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului. 

 

Art. 92 - ATRIBUTIILE STATISTICIANULUI MEDICAL: 

Statisticianul medical, are in principal urmatoarele sarcini: 
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-primeste documentatia medicala a bolnavilor iesiti din spital (foi de observatie, foi 
de temperatura,etc.);  

-clasifica foile de observatie ale bolnavilor iesiti pe grupe de boli, pe sectii, pe ani;  

-tine evidenta datelor statistice pe formularele stabilite de Ministerul Sanatatii si 
intocmeste rapoartele statistice ale spitalului, verificand exactitatea datelor 
statistice cuprinse in rapoartele sectiilor;  

-pune la dispozitia sectiilor datele statistice si documentatia medicala necesara 
pentru activitatea curenta si de cercetare si asigura prelucrarea datelor statistice;  

-urmareste in dinamica corelarea diferitilor indicatori de activitate comparativ cu 
alte unitati sau pe tara si informeaza sefii de sectii si medicul director in caz de 
abateri mari.  

-inregistreaza intrarile si iesirile bolnavilor din spital, tinand legatura cu serviciul 
sau biroul financiar pentru indeplinirea formelor legale, precum si comunicarea 
nasterilor si deceselor;  

-primeste din sectii numarul paturilor libere si le comunica Ambulatoriului de 
Specialitate;  

-transmite biletele de iesire Ambulatoriului de Specialitate si medicilor de familie;  

-completeaza si tine la zi evidentele corespunzatoare.  

- este responsabil pentru procesarea in buna regula a datelor centralizate 
precum si limitarea accesului fizic la datele respective, este responsabil cu 
confidentialitatea datelor mentionate in FOCG, de suportul IT, fiind in masura sa 
gestioneze datele si fluxul acestora din punct de vedere hardware si software. 

Art. 93 - ATRIBUTIILE INFIRMIEREI : 

1. Isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub indrumarea si 
supravegherea asistentului medical.  

2. Pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor la 3 zile sau ori de cate ori este 
nevoie.  

3. La manipularea lenjeriei curate, personalul va respecta codurile de procedura 
privind igiena personala si va purta echipamentul de protectie adecvat; 
schimabrea lenjeriei se executa dimineata, inainte de curatenie, dupa 
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masurarea temperaturii, luarea tensiunii, masurarea pulsului si toaleta 
bolnavului. 

4. Se verifica gradul de murdarire al pernei, cearceafurilor, se decide trimiterea la 
spalatorie 

5. Se sterge cu laveta imbibata in solutie detergent – dezinfectant: rama patului si 
partile laterale 

6. Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu 
respectarea regulilor de igiena.  

7. Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice  

8. Ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tavite renale, 
etc.)  

9. Asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locurile si 
conditiile stabilite (in sectie).  

10. Asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori este nevoie.  

11. Ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii.  

12. Transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor), in containere speciale 
lspalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor 
conform reglemetarilor regulamentului de ordine interioara. 

13. Executa la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnica a mobilierului din 
salon.  

14. Pregateste, la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectie, ori de 
cate ori este necesar.  

15. Efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a 
celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare.  

16. Se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte 
obiecte care ajuta bolnavul la deplasare  

14. Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care 
necesita ajutor pentru a se deplasa. 
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15.Colecteaza materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta, utilizate, in 
recipiente speciale si asigura transpotul lor la spatiile amenajate de depozitare, in 
vederea neutralizarii.  

16.Ajuta asistentul medical si brancadrierul la pozitionarea bolnavului imobilizat.  

17.Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza 
urina sau alte produse biologice, escremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre 
asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului.  

18.Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregatesete 
cadavrul si ajuta la transportul acestuia, la locul stabilit de catre conducerea 
institutiei.  

19.Nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului.  

20.Va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-
sanitar.  

21.Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine 
interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei 
si aspectului estetic personal.  

22.Respecta regulamentul de ordine interioara.  

Art. 94- ATRIBUTIILE INFIRMIERULUI desemnat cu sarcini de DEZINFECTIE: 

-triaza efectele bolnavilor pentru etuvare si asigura dezinfectia acestora;  

-dezinfecteaza zilnic instalatiile sanitare din spital, incaperile de la internari;  

-formolizeaza saloanele pentru bolnavi, zilnic camera de primire a rufelor murdare 
si saptamanal cabinetele de specialitate;  

-dezinfecteaza salvarile sau alte mijloace de trasnport care au transportat bolnavi 
contagiosi;  

-supravegheaza transportul corect al reziduurilor solide depunerea lor in recipiente 
si spalarea galetilor de transport; efectueaza dezinfectia tancului de gunoi, a 
recipientelor si a platformelor din jurul tancului;  

-efectueaza la internare deparazitarea bolnavilor care prezinta paraziti de cap si de 
corp precum si a efectelor acestora; urmareste acesti bolnavi in sectii si continua 



 

 109 

deparazitarea in saloane sau la internare; efectueaza deparazitarea in saloane ori 
de cate ori este nevoie; 

-efectueaza dezinsectizarea conform instructiunilor primite;  

-aplica si respecta normele de protectia muncii;  

-raspunde de buna intretinere a aparaturii de dezinfectie, dezinsectie, de repararea 
ei la timp si de folosirea ei in conditii corespunzatoare.  

Art. 95 - ATRIBUTIILE BRANCARDIERULUI 

1. Isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub indrumarea si 

supravegherea asistentului medical sau a medicului.  

2. Respecta regulamentul de ordine interioara.  

3. Se ocupa de transportul bolnavilor.  

4. Se ocupa de functionarea, curatenia si dezinfectarea carucioarelor de transport 

si a tragilor, si cunoaste solutiile dezinfectante si modul de folosire.  

5. Efectueaza transpotul cadravrelor respectand regulile de etica, insotit de inca 

doua persoane, cu documentele de identificare.  

6. La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de 

protectie (un halat de protectie, manusi de cauciuc, etc.)  

7. Va ajuta la fixarea /pozitionarea extremitatilor, segmentelor fracturate, aplicarea 

aparatelor gipsate, inclusiv in cadrul serviciului de garda.  

8. Va anunta orice eveniment deosebit ivit, medicului sef/asistentului medical sef 
de serviciu.  

9. Nu are dreptul sa dea informatii privind starea bolnavului.  

10. Va avea un comportament etic fata de bolnav, apartinatorii acestuia, si fata de 

personalul medico sanitar  
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11. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulementul de ordine 

interioara, care va fi schimbat ori de catre ori este nevoie, pentru pastrarea 

igienei si a aspectului estetic personal.  

 

Art. 96- ATRIBUTIILE INGRIJITOAREI DE CURATENIE 

-efectueaza curatenia, saloanelor, salilor de tratament, blocurilor operatorii, 

blocurilor de nastere etc., coridoarelor si grupurilor sanitare.  

-efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor peretilor, grupurilor sanitare, 

plostilor, urinarelor si pastrarea lor corespunzatoare;  

-transporta pe circuitul stabilit reziduurile solide din sectie la rampa de gunoi sau 

crematoriu, curata si dezinfecteaza recipientele;  

-indeplineste toate indicatiile asistentei sefe privind intretinerea curateniei, 

salubritatii dezinfectiei si dezinsectiei;  

-respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei sefe 

imbolnavirile pe care le prezinta personal sau imbolnavirile survenite la membrii de 

familie;  

-poarta in permanenta echipamentul de protectie stabilit, pe care-l schimba ori de 

cate ori este necesar;  

-pentru transportul igienic al alimentelor de la bucatarie asigura spalarea, 

dezinfectia si pastrarea igienica a vesei si tacamurilor, curatenia oficiului si a salii 

de mese si nominalizeaza o infirmiera numai cu astfel de atributii.  
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CAPITOL III 

 

AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA 

SECTIUNEA I-a 

ORGANIZARE 

Art.97- Ambulatoriul integrat aflat in structura Spitalului Municipal Gherla asigura 

asistenta de specialitate a bolnavilor ambulatori din teritoriul arondat: adulti si copii. 

Art.98- Ambulatoriul de este condus de directorul medical, delegat de managerul 

spitalului, ajutat de o asistenta coordonatoare. 

Art.99 - In structura Ambulatoriului integrate intra: cabinete, laboratoare, 

radiologie,  fisier, iar numarul si denumirea cabinetelor fiind enumerate la anexa 3. 

Art.100- Consultatiile bolnavilor in Ambulatoriul integrat, ca si examenele de 

laborator si radiologice, se acorda de medicii specialisti, pe baza recomandarilor 

scrise ale medicilor de familie, a medicilor specialisti, care trebuie sa cuprinda 

motivul trimiterii si diagnosticul prezumtiv. Cazurile de urgenta nu necesita bilet de 

trimitere. 

Art.101 - Asistenta medicala de specialitate este gratuita numai pentru bolnavii din 

sistemele de asigurari sociale, de cei care contribuie la asigurari, copii, elevi si 

studenti, si categoriile expres prevazute, spre exemplu: veterani, handicapati, 

revolutionari. 

SECTIUNEA A II-a 

ATRIBUTII 

Art. 102 - CABINETELE DE CONSULTATII MEDICALE DE SPECIALITATE au in 

principal urmatoarele atributii: 

-asigura asistenta medicala ambulatorie de specialitate, primul ajutor si asistenta 

de urgenta; indruma bolnavii spre internare cu asigurarea locului;  
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-executa masuri de prevenire si combatere a bolilor cronice si degenerative;  

-executa examene speciale pentru angajare, controlul medical periodic, pentru 

vanatori si conducatori auto;  

-organizeaza si asigura recuperarea capacitatii de munca pentru adulti si copii;  

-organizeaza si asigura tratamente medicale adulti si copii si la domiciliul 
bolnavilor;  

-organizeaza depistarea activa, prevenirea si combaterea tuberculozei, bolilor 

venerice,SIDA, tulburari si boli psihice;  

-dispensarizarea bolnavilor cronici si a persoanelor sanatoase supuse riscului de 
imbolnavire;  

-intocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispozitiilor 
legale;  

-informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico-sanitare in teritoriu 

si asupra drepturilor si indatoririlor pe care le au pentru cunoasterea si pastrarea 

propriei sanatati;  

-efectuarea actiunilor de educatie pentru sanatate;  

-efectueaza consultatii;  

-organizeaza consultatiile pentru evitarea aglomeratiei.  

 

Art. 103 - FISIERUL asigura in principal: 

-intocmirea si pastrarea fiselor de consultatie,  

-centralizeaza datele statistice privind morbiditatea din teritoriu si activitatea 

ambulatoriului de specialitate.  

-informeaza bolnavii si alte persoane care se prezinta la ambulatoriul de 

specialitate asupra programului de lucru a cabinetelor medicale de specialitate.  
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SECTIUNEA III 

SARCINILE PERSONALULUI 

Art. 104- DIRECTORUL MEDICAL este coordonator al Ambulatoriului integrat, şi 

are in principal urmatoarele sarcini: 

-organizeaza si raspunde de intreaga activitate a Ambulatoriului de Specialitate;  

-urmareste solicitarile populatiei si in functie de necesitati, stabileste programul de 

lucru al Ambulatoriului si cabinetelor;  

-controleaza indeplinirea sarcinilor de serviciu pentru intregul personal din 
subordine;  

-analizeaza eficienta activitatii personalului de specialitate din Ambulatoriul de 

Specialitate si colaboreza cu medicii sefi ai sectiilor cu paturi, luand masuri de 

imbunatatire a asistentei medicale ce se acorda bolnavilor, de ameliorare continua 

a adresabilitatii si accesibilitatii populatiei si utilizarea corespunzatoare a bazei 

materiale; 

- urmareste si ia masuri de respectare a programului orar de lucru al personalului 

si stabileste conditiile necesar desfasurarii activitatii corespunzatoare in 

Ambulatoriul de Specialitate, solicitand la nevoie, sprijinul medicilor sefi ai sectiilor 

cu paturi; 

-asigura perioadele de activitate in sectiile cu paturi pentru medicii din Ambulatoriul 

integrat, potrivit programului stabilit de conducerea spitalului;  

-analizeaza concordanta diagnosticului si alti indici cantitativi si calitativi ai 

asistentei medicale din teritoriu si ia masuri corespunzatoare;  

-asigura si controleaza folosirea rationala a fondurilor de medicamente;  

-desfasoara activitate de asistenta medicala, potrivit cu specialitatea sa;  

-controleaza permanent tinuta si comportamentul personalului in subordine;  
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-organizeaza si indruma ridicarea continua a nivelului profesional al personalului in 
subordine;  

-controleaza si raspunde de aplicarea normelor de igiena si de protectia muncii;  

-informeaza conducerea spitalului asupra activitatii Ambulatoriului integrat;  

-intocmeste fisele anuale de apreciere pentru personalul din subordine;  

-indeplineste orice sarcini prevazute in dispozitii legale, pentru functia ce o are, 

precum si sarcinile stabilite de conducerea spitalului.  

 

Art. 105- MEDICUL SPECIALIST are in principal urmatoarele sarcini: 

- examineaza bolnavii, stabileste diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de 

care dispune, indica sau, dupa caz, efectueaza tratamentul corespunzator; 

consemneaza aceste date in fisa bolnavului; 

-indruma bolnavii care nu necesita supraveghere si tratament de specialitate, la 

medicii de familie cu indicatia conduitei terapeutice;  

 -acorda primul ajutor medical si organizeaza transportul precum si asistenta 

medicala pe timpul transportului la spital, pentru bolnavii cu afectiuni 

medicochirurgicale de urgenta;  

  -efectueaza interventii de mica chirurgie la nivelul posibilitatilor de rezolvarea 

ambulatorie, conform indicatiilor MSP;  

-recomanda internarea in sectiile cu paturi a bolnavilor care necesita aceasta, in 

functie de gradul de urgenta, intocmeste biletul de trimitere;  

-acorda consultatii de specialitate la domiciliul bolnavilor netransportabili, la 

solicitarea medicului de familie, altor medici de specialitate, sau a conducerii 

spitalului;  
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       -acorda asistenta medicala bolnavilor internati in sectia cu paturi, potrivit 

programului stabilit de conducerea spitalului atunci cand pentru specialitatea 

respectiva spitalul nu dispune de medici;  

-anunta Directia de Sanatate Publica despre cazurile de boli infectioase si 

profesionale depistate;  

-dispensarizeaza unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, 

conform normelor in vigoare, colaboreaza cu medicii de familie pentru 

dispensarizarea unor bolnavi din evidenta acestora;  

      -stabileste incapacitatea temporara de munca si emite certificatul medical potrivit 

reglementarilor in vigoare;  

-efectueaza in specialitatea respectiva consultatii medicale pentru angajare si 

control periodic persoanelor trimise in acest scop de medicii de familie;  

 -completeaza fisa medicala pentru bolnavii care necesita trimitere la comisia 

medicala, pentru expertiza capacitatii de munca;  

       -participa la solicitare, la lucrarile comisiei de expertiza medicala si recuperare a 

capacitatii de munca si ale comisiei medico-legale;  

  -intocmeste fisele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor 

care necesita astfel de ingrijiri si verifica pe cele intocmite de medicii de familie 

potrivit normelor in vigoare;  

 -analizeaza periodic morbiditatea, mortalitatea si alte aspecte medicale de 

specialitate, propunand masuri corespunzatoare;  

-participa la analiza periodica a starii de sanatate a populatiei din teritoriu;  

-efectueaza garzi in spital potrivit reglementarilor in vigoare;  
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-participa la actiunile de control medical complex a unor grupe de populatie, 
organizate de conducerea spitalului sau ambulatoriului de specialitate;  

 -se preocupa permanent de ridicarea nivelului profesional propriu si al 

personalului din subordine;  

 -urmareste si asigura folosirea si intretinerea corecta a mijloacelor din dotare;  

 -controleaza respectarea normelor de igiena si antiepidemice.  

Atributii de prevenire si control a infectiilor nosocomiale: 

-protejarea propriilor lor pacienti de alti pacienti infectati sau de personalul care 

poate fi infectat;  

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

al infectiilor nosocomiale;  

-obtinerea specimenelor microbiologice necesare atunci cand o infectie este 

prezenta sau suspecta;  

-raportarea cazurilor de infectii intraspitalicesti echipei si internarea pacientilor 
infectati;  

-consilierea pacientilor, vizitatorilor si personalului in legatura cu tehnicile de 

prevenire a transmiterii infectiilor;  

-instituirea tratamentului adecvat pentru infectiile pe care le au ei insisi si luarea de 

masuri pentru a preveni transmiterea acestor infectii altor persoane, in special 

pacientilor.  

 

Art. 106 - MEDICUL DE SPECIALITATE OSTETRIECA-GINECOLOGIE, inafara 

sarcinilor ce revin medicului de specialitate, are urmatoarele sarcini specifice: 
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- supravegheaza prin consultatii periodice gravidele cu risc crescut, indiferent de 

varsta sarcinii si gravidele incepand din luna a 7 a de sarcina din teritoriul arondat, 

in care scop colaboreaza cu ceilalti medici de specialitate; 

-completeaza formele de internare in sectia obst.ginecologie pentru gravidele din 

luna a 9 a de sarcina, iar pentru gravidele cu risc crescut in orice perioada a 

graviditatii, cu indicarea prezumtiva a datei nasterii precum si a unitatii sanitare 

unde urmeaza a fi asistata nasterea;  

-efectueaza controlul oncologic pentru depistarea precoce a cancerului genital la 

femeile care se prezinta la consultatiile curente sau examenele ginecologice 

periodice.  

Art. 107 - MEDICUL DE SPECIALITATE PSIHIATRIE, inafara sarcinilor ce revin 

medicului de specialitate, are urmatoarele sarcini specifice: 

-studiaza starea de sanatate mintala din teritoriu, organizeaza si conduce actiunile 

de profilaxie si psihoigiena a bolilor mintale cu precadere pentru copii si tineret;  

-actioneaza in colaborare cu medicii de familie pentru identificarea cauzelor si 

noxelor de mediu responsabile de aparitia si intretinerea unor tulburari psihice si a 

eliminarii lor prin actiuni complexe medico-sociale;  

-stabileste modalitatile de integrare in societate si in munca pentru bolnavii psihici;  

-indeplineste sarcinile ce-i revin potrivit legii, referitor la bolnavii psihici cu 

manifestari antisociale;  

-aplica tratamente psihoterapice si ergoterapice;  

-participa la exemenul medical de bilant al copiilor ;  

-supravegheaza starea bolnavilor psihici aflati sub tutela sau pusi sub interdictie si 

informeaza semestrial organul de tutela asupra constatarilor sale;  

-participa la comisiile de expertiza medico legale a bolnavilor psihici;  
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-participa la actiunea de prevenire si combatere a alcoolismului si lupta antidrog.  

-controleaza si indruma dezvoltarea psihomotorie a copiilor din colectivitatile de 
copii si scolari;  

-indruma si controleaza activitatea psihologului si logopedului;  

-elaboreaza propuneri pentru promovarea sanatatii mintale pe baza analizei 

indicelului de morbiditate, in colaborare cu organele interesate.  

Art. 108- ASISTENTA coordonatoare din Ambulatoriul integrat are in principal 
urmatoarele sarcini: 

-organizeaza, indruma, controleaza si raspunde de intreaga activitate a 

perosnalului mediu auxiliar si elementar sanitar din ambulatoriul de specialitate;  

-participa la intocmirea fiselor de apreciere anuala a personalului din subordine;  

-organizeaza si controleaza folosirea integrala a timpului de munca a personalului 

din subordine, intocmeste graficul de lucru al acestuia;  

-semnalizeaza medicilor din cabinetele ,de specilaite si medicul sef din 

ambulatoriul de specialitate aspecte deosebite din activitate;  

-asigura si controleaza sterilizarea corecta a aparaturii si instrumentarului 

medical;  

-gestioneaza bunurile care i-au fost incredintate, se preocupa si asigura utilizarea 

si pastrarea acestora in conditii corespunzatoare;  

-aplica si controleaza respectarea masurilor de igiena si antiepidemice si a 

normelor de protectia muncii;  

-controleaza si raspunde de tinuta si disciplina personalului din subordine;  
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-se preocupa si sprijina ridicarea continua a nivelului profesional propriu si al 

personalului din subordine;  

-urmareste respectarea de catre bolnavi alte persoane a regulamentului de ordine 

interioara a ambulatoriului integrat;  

Art. 109- ASISTENTA MEDICALĂ din Ambulatoriul Integrat, are in principal 

urmatoarele sarcini: 

-asista si ajuta pe medic la efectuarea consultatiilor medicale;  

-raspunde de starea de curatenie a cabinetului si a salii de asteptare, temperatura 

si aerisirea incaperilor, existenta rechizitelor si a imprimatelor necesare activitatii;  

-ridica de la fisier fisele medicale ale bolnavilor prezentati pentru consultatii de 

specialitate si le restituie acestuia dupa consultatii;  

-semnaleaza medicului urgenta examinarii bolnavilor;  

-termometrizeaza bolnavii, recolteaza la indicatia medicului unele probe biologice 

pentru analize de laborator curente, care nu necesita tehnici speciale si ajuta la 

efectuarea diferitelor proceduri medicale;  

-comunica medicilor de familie diagnosticul si tratamentul indicat bolnavilor 

consultati; 

-acorda primul ajutor in caz de urgenta;  

-efectueaza la indicatia medicului, injectii, vaccinari, pansamente, precum si alte 

tratamente prescrise;  

-raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor si informeaaza medicul asupra 

oricarei solicitari care se refera la ingrijirea medicala a bolnavilor; 

-raspunde de aplicare masurilor de dezinfectie si dezinsectie, potrivit normelor in 
vigoare;  
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-primeste, asigura si raspunde de buna pastrare si utilizare a instrumentarului 

aparaturii si utilajelor cu care lucreaza si se ingrijeste de buna intretinere si folosire 

a mobilierului si inventarului moale existent in dotare;  

-desfasoara activitate permanenta de educatie sanitara;  

-se preocupa permanent de ridicarea continua a nivelului sau profesional;  

-tine la zi centralizatorul statistic, fisele de dispensarizare si intocmeste darile de 

seama si situatiile satistice privind activitatea cabinetului.  

Art. 110 - ASISTENTA DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE inafara sarcinilor ce 
revin asistentei medicale, are urmatoarele sarcini specifice; 

-tine evidenta gravidelor dispensarizate si le programenaza la consultatii de 

specialitate potrivit indicatiei medicului;  

-comunica medicilor de familie cazurile de sarcina depistate si ginecopatele 

problema, pentru a fi urmarite in continuare.  

Art. 111- REGISTRATORUL MEDICAL are in principal urmatoarele sarcini: 

-intocmeste fisa medicala cu datele privitoare la identitatea bolnavilor, cand acestia 

se prezinta prima ora la ambulatoriul de specialitate,  

-pastreaza in conditii optime fisierul ambulatoriului si evidentele primare,  

-asigura programarile la consultatii de specialitate si inregistreaza chemarile la 
domiciliu,  

-asigura un ritm si flux ordonat al bolnavilor la cabinetele de specialitate,  

-tine in evidenta locurilor libere comunicate de spital si le transmite medicilor 
specialisti,  

-informeaza, da lamuriri si indruma competent solicitantii in ce priveste nevoile de 

asistenta medicala ale acestora.  
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Art. 112- INGRIJITOAREA DE CURĂŢENIE din AMBULATORIUL INTEGRAT al 

SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA are in principal urmatoarele sarcini: 

-efectueaza curatenia si dezinfectia in conditii corespunzatoare in spatiul 
repartizat,  

-asigura confortul termic al incaperilor,  

-primeste si raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie ce 
le are in grija,  

-efectueaza aerisirea periodica a incaperilor,  

-curata si dezinfecteaza baile si WC-urile cu materialele si ustensilele folosite 

numai in aceste locuri,  

-transporta rezidurile la tancul de gunoi in conditii corespunzatoare, raspunde de 

depunerea lor corecta in recipiente; curata si dezinfecteaza vasele in care se 

pastreaza sau se transporta rezidiile.  

CAPITOLUL IV 

LABORATORUL  MEDICAL 

SECTIUNEA I-a 

ORGANIZARE 

 

Art. 113 - LABORATORUL MEDICAL asigura efectuarea analizelor 

investigatiilor,recoltarea de produse patologice, tratamentelor preparatelor si 

oricaror prestatii medico-sanitare specifice profilului de activitate, atât pentru 

pacienţii internaţi în secţiile şi compartimentele unităţii, cât şi pentru pacienţii 

externi, în baza de biletului de trimitere sau la cerere, contra cost. 
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Art. 114 - In functie de marimea unitatii, de existenta bazei materiale, si a 

personalului de specialitate s-au organizat: 

a. Laboratorul de analize medicale (hematologie, biochimie, microbiologie si 
serologie),  

b. Laboratorul de radiologie-imagistica medicala.  

 

Art. 115 - LABORATORUL functioneaza pe baza unui program de lucru afisat si 

adus la cunostinta sectiilor cu paturi, ambulatoriului de specialitate si medicilor de 

familie, care cuprinde: 

-zilele si orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitlaizati si in ambulator.  

-zilele si orele de primire a probelor de la sectiile cu paturi.  

-zilele si orele de recoltare sau executare a anumitor analize deosebite.  

-orele de eliberare a rezultatelor de la laborator.  

Cazurile de urgenta ca si examenele de laborator pentru femeile gravide si copii 0-

1 an se excepteaza de la program. 

In spital, transportul produselor biologice de la laborator se asigura in conditii 

corespunzatoare de cadrele medii si auxiliare din sectiile cu paturi. 

Rezultatele examenelor se distribuie din laborator, in sectia cu paturi asistentei 

sefe, iar la cabinetele de consultatii asistentei de la cabinet, in aceeasi zi sau cel 

mai tarziu a doua zi dupaefectuarea examenului si obtinerea rezultatului. 

Art. 116 - Executarea investigatiilor medicale se face pe baza recomandarii 

medicului, redactarea rezultatelor se face de personalul cu pregatire superioara. 

 

SECTIUNEA II-a 

ATRIBUTII 
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Art. 117   LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

- Laboratorul de analize medicale asigura efectuarea analizelor, investigatiilor, 

recoltarea de produse patologice, preparatelor si oricaror alte prestatii medico-

sanitare specifice profilului de activitate, receptionarea produselor sosite pentru 

examene de laborator si inscrierea lor corecta, asigurarea recipientelor necesare 

recoltarii produselor patologice si redactarea corecta si distribuirea la timp a 

rezultatelor examenelor efectuate. 

Art. 118 - LABORATORUL DE RADIOLOGIE - IMAGISTICA MEDICALA este 

situat in Ambulatoriul integrat al spitalului şi are in principal urmatoarele atributii: 

-efectuarea examenelor radiologice;  

 -colaborarea cu medicii in scopul precizarii diagnosticului ori de cate ori este 
necesar;  

-organizarea si utilizarea corespunzatoare a filmotecii;  

-aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din 
radiologie  

 

SECTIUNEA III-a 

SARCINILE PERSONALULUI 

Art. 119 - MEDICUL SEF AL LABORATORULUI, are in principal urmatoarele 
sarcini: 

-organizeaza si raspunde de activitatea laboartorului din punct de vedere 

profesional, organizatoric, gestionar;  

-repartieaza sarcinile personalului medico-sanitar in subordine; indruma, 

controleaza si raspunde de munca acestora;  

-foloseste metodele si tehnicile cele mai moderne de diagnostic si respectiv 

tratament, in specialitatea respectiva;  
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-executa, impreuna cu intreg colectivul pe care-l conduce, examenele si 

tratamentele cerute de medicii din sectiile cu paturi, din ambulatoriul de specialitate 

sau de familie;  

-analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si indicii calitativiai 

muncii medicale din laborator;  

-aduce la cunostinta medicului director al spitalului toate faptele peosebite 

petrecute in laborator ca si masurile luate;  

-controleaza si conduce instruirea cadrelor in subordine;  

-gestioneaza inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei 

materiale necesare desfasurarii activitatii;  

-controleaza si raspunde de buna intretinere si utilizare a aparatelor, 

instrumentelor, instalatiilor de orice fel si alte obiecte de inventar;  

-verifica in cadrul laboratorului si prin sondaj in sectiile spitalului, modul de 

recoltare pentru analize;  

-colaboreza cu medicii sefi ai sectiilor cu paturi si ai celorlalte laboratoare, in 
vederea stabilirii diagnosticului, aplicarii tratamentului si a modului in care se 
solicita analizele si se folosesc rezultatele; 

- urmareste aplicarea masurilor de protectia muncii si de prevenirea contaminarii 

cu produse infectate;  

-asigura si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice;  

-intocmeste fisele anuale de evaluare a performntelor profesionale individuale, 

pentru personalul din subordine;  

-indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea unitatii.  

Atributii de prevenirea si cntrolul infectiilor nosocomiale: 
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-implementarea sistemului de asigurare a calitatii, care reprezinta un ansamblu de 

actiuni prestabilite si sistematice necesare pentru a demonstra faptul ca serviciile 

oferite (analize medicale) satisfac cerintele referitoare la calitate;  

-elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul si prezervarea 

corecta a probelor biologice, care vor fi insotite de cererea de analiza completata 

corect;  

-elaborarea manualului de biosiguranta al laboratorului, utilizand recomandarile din 

Ghidul national de biosiguranta pentru laboratoarele medicale (editia 1/2005 sau 

cea mai recenta editie) in scopul evitarii contaminarii personalului si a mediului;  

-intocmirea si derularea programului de instruire a personalului din subordine in 

domeniul specific al prevenirii si controlului infectiilor nosocomiale;  

-identificarea corecta a microorganismelor patogene; in cazul suspiciunii de infectie 

nosocomiala va asigura identificarea cat mai rapida a agentului etiologic al 

infectiilor nosocomiale, in colaborare cu epidemiologul si medicul clinician (membri 

ai serviciului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale), din produsele 

patologice recoltate de la bolnavi/purtatori (daca este necesar, pana la nivel de 

tipare intraspecie);  

-furnizarea rezultatelor testarilor intr-o forma organizata, usor accesibila, in cel mai 
scurt timp;  

-testeaza sensibilitatea/rezistenta la substante antimicrobiene a microorganismelor 

cu semnificatie clinica, utilizand metode standardizate; isi va selecta seturile de 

substante antimicrobiene adecvate pe care le va testa, in functie de particularitatile 

locale/regionale ale rezistentelor semnalate in ultima perioada de timp, si 

antibioticele utilizate, cu respectarea integrala a recomandarilor standardului 

aplicat;  

-furnizeaza rezultatele testarii cat mai rapid, pentru imbunatatirea calitatii actului 

medical, prin adoptarea unor decizii care sa conduca la reducerea riscului de 
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aparitie a unor infectii cauzate de bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau 

imposibil de tratat;  

-realizeaza baza de date privind rezistenta la antibiotice, preferabil pe suport 
electronic;  

-monitorizeaza rezultatele neobisnuite si semnaleaza riscul aparitiei unui focar de 

infectie nosocomiala pe baza izolarii repetate a unor microorganisme cu acelasi 

fenotip (mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor 

microorganisme inalt patogene sau/si multirezistente;  

-raporteaza, in regim de urgenta, aspectele neobisnuite identificate prin 

monitorizarea izolarilor de microorganisme si a rezistentei la antibiotice si periodic, 

trimestrial, serviciului de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale 

rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene si evolutia 

rezistentei la antibiotice;  

-monitorizeaza rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea 

clinicianului si medicului epidemiolog;  

-monitorizeaza impactul utilizarii de antibiotice si al politicilor de control al infectiilor 

la nivelul spitalului;  

-spitalele care primesc finantare pentru controlul infectiilor nosocomiale asigura in 

cadrul programului national de supraveghere a infectiilor nosocomiale in sistem 

santinela izolarea, identificarea si testarea rezistentei la antibiotice a 

microorganismelor patogene, conform metodologiei transmise de Centrul pentru 

Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, si colaboreaza la nivel national pentru 

aplicarea protocoalelor Sistemului european de supraveghere a rezistentei la 

antibiotice;  

-stocheaza tulpini microbiene de importanta epidemiologica in vederea studiilor 

epidemiologice comparative, cu respectarea reglementarilor legale privind 

biosecuritatea si biosiguranta (de exemplu, Legea nr. 339/2005 privind regimul 

juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope);  
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-trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere in sistem 

santinela a infectiilor nosocomiale si protocoalelor EARSS si/sau in orice 

suspiciune de infectie nosocomiala, pentru identificare prin tehnici de biologie 

moleculara si aprofundarea mecanismelor de rezistenta la antibiotice.  

 

Art. 120 - MEDICUL DE SPECIALITATE DIN LABORATOR are in principal 

urmatoarele sarcini: 

-efectueaza analize, investigatii sau tratamente de specialitate;  

-prezinta cazurile deosebite medicului sef de laborator;  

-intocmeste si semneaza documentele privind investigatiile sau tratamentele 
efectuate;  

-urmareste perfectionarea pregatirii profesionale a personalului in subordine;  

-raspunde prompt la solicitarile in caz de urgente medico-chirurgicale sau de 

consulturi cu alti medici;  

-controleaza activitatea personalului subordonat;  

-urmareste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi;  

-foloseste corect bunurile in grija si ia masuri pentru conservarea, repararea si 
inlocuirea lor;  

-raspunde de asigurarea conditiilor igienico-sanitare la locul de munca, de 

disciplina, tinuta si comportamentul personalului in subordine.  

Art. 121 - MEDICUL DE SPECIALITATE RADIOLOGIE, in afara sarcinilor 

prevazute la art.131, are urmatoarele sarcini specifice: 

-supravegheaza ca developarea filmelor radiologice sa se execute corect si in 

aceeeasi zi;  

-raspunde de buna conservare si depozitare a filmelor radiografice;  
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-urmareste aplicarea masurilor de protectie contra irdierii, atat pentru personalul 

din subordine cat si pentru bolnavii care se prezinta pentru examene radiologice si 

tratament.  

Art. 122 - CHIMISTUL, BIOLOGUL SI ALTI SPECIALISTI CU PREGATIRE 

SUPERIOARA, din laboratorul de analize medicale, au in principal urmatoarele 
sarcini: 

-efectueaza analizele si determinarile stabilite de medicul sef, in conformitate cu 

pregatirea lor de baza;  

-intocmesc si semneaza buletinele analizelor pe care le-au efectuat;  

-controleaza si indruma activitatea personalului subordonat;  

-raspunde de pastrarea, intretinerea si utilizarea judicioasa a aparaturii, precum si 

de gestionarea si manipularea substantelor toxice, in conformitate cu prevederile 

legale;  

-raspund de respectarea conditiilor de igiena si sanitaro-antiepidemice la locul de 
munca.  

Art. 123 - ASISTENTUL DIN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE are in 

principal urmatoarele sarcini: 

Atributiile asistentilor medicali decurg din competentele certificate de actele de 

studii obtinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate 

recunoscuta de lege. 

In exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse 

in cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat. 

1. Pregateste fizic si psihic pacientul in vederea recoltarii, dupa caz.  

2. Pregateste materialul necesar in vederea prelevarii produselor biologice.  

3. Sterilizeaza materialele necesare investigatiilor de laborator.  
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4. Recolteaza produse biologice (in Ambulatoriul de Specialitate sau la patul 

bolnavului, dupa caz.  

5. Preleveaza unele produse biologice necesare investigatiilor de laborator. 

6. Prepara si pregateste coloranti, medii de cultura si anumiti reactivi necesari 

pentru tehnicile de laborator.  

7. Prepara solutii dezinfectante.  

8. Pregateste materialele pentru experiente, urmareste evolutia lor, participa la 

recoltari, inoculari si evalutarea rezultatelor.  

9. Asigura autoclavarea produselor biologice.  

10.Efectueaza tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, 

parazitologice, serologice, toxicologice, citologice si de anatomie patologica). 

11.Participa la efectuarea necropsiilor. 

12.Respecta normele de pastrare si conservare a reactivilor de laborator, cu care 
lucreaza. 

13.Acorda primul ajutor in situatii de urgenta (accidente produse in timpul 
recoltarii,etc). 

14.Intocmeste documente (buletine de analiza, inregistrarea rezultatelor de 
laborator,etc.). 

15.Inmagazineaza datele de laborator pe calculator,dupa caz. 

16.Raspude de corectitudinea datelor inregistrate. 

17.Intocmeste si comunica datele statistice din laboratorul clinic. 

18.Asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare. 

19.Supravegheza si controleaza efectuarea curateniei si dezinfectiei laboratorului. 

20.Respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii. 
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21.Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din 

dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica 

folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii. 

22.Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 

infectiilor nosocomiale. 

23.Participa la realizarea programelor pentru sanatate. 

24.Informeaza persoana ierarhic superioara asupra deteriorarii reactivilor si a 

aparaturii din dotarea laboratorului. 

25.Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical. 

26.Se preocupa de acualizarea cunostintelor profesionale, si de utilizare a 

echipamentelor, prin studiu individual, sau alte forme de educatie continua. 

27.Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali de laborator. 

28.Respecta regulamentul de ordine interioara. 

Art. 124 - ASISTENTUL MEDICAL DE RADIOLOGIE, are in principal urmatoarele 

sarcini: 

Atributiile asistentilor medicali decurg din competentele certificate de actele de 

studii, obtinute ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate 

recunoscuta de lege. 

In exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse 
in cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat. 

1. Pregateste bolnavul si materialele necesare examenului radiologic.  

2. Inregistreaza bolnavii in registrul de consultatii pentru radioscopii si radiografii cu 

datele de identitate necesare.  

3. Efectueaza radiografiile la indicatia medicului.  
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4. Executa developarea filmelor radiografice si conserva filmele in filmoteca, 

conform indicatiilor medicului.  

5. Pastreaza filmele radiografice, prezentand medicului radiolog toate filmele 

radiografice pentru interpretare;  

6. Inregistreaza filmele in camera obscura si dupa uscarea lor inscrie datele 

personale pe copertile filmelor.  

7. Pastreaza evidenta substantelor si materialelor consumabile.  

8. Inscrie rezultatele interpretarii filmelor in registrul de consultatii radiologice.  

9. Asigura evidenta examenelor radioscopice si radiografice.  

10.Pastreaza evidenta la zi a filmelor consumate. 

11.Participa impreuna cu medicul radiolog la procesul de invatamant si la 

activitatea de cercetare stiintifica. 

12.Asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiuni in 

vederea mentinerii ei in stare de functionare. 

13.Amelioreaza pregatirea profesionala de specialitate prin perfectionarea in 

permaneneta a cunostintelor teoretice si practice. 

14.Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul de 

unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii. 

15.Respecta regulamentul de ordine interioara. 

16.Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 

infectiilor nosocomiale. 

17.Supravegheaza ordinea si curatenia la locul de munca. 

Art. 125 - INGRIJITOAREA DE CURATENIE DE LA LABORATOR, are 

urmatoarele sarcini: 
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-efectueaza curatenia incaperilor si suprafetelor de lucru din laborator si executa 

operatiile de dezinfectie curenta dupa caz, la indicatiile si sub supravegherea 

asistentului medical de laborator;  

-executa curatenia si spalarea sticlariei si a materialelor de laborator, ajuta la 

impachetarea si pregatirea materialelor ce urmeaza a fi utilizate in laborator 

precum si la pregatirea mediilor de cultura;  

-transporta materialele de lucru in cadrul laboratorului (inclusiv materialele 
infectate).  

 

CAPITOLUL V 

 

FARMACIA 

CU CIRCUIT ÎNCHIS A SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA 

 

Art. 126 - FARMACIA are ca obiect de activitate asigurarea aprovizionării cu 

medicamente a secţiilor şi compartimentelor care funcţionează în cadrul Spitalului 

Municipal Gherla 

Art. 127 - FARMACIA are in principal urmatoarele ATRIBUTII: 

 pastreaza, prepara si difuzeaza medicamentele conform nomenclatorului 
aprobat de MSP;  

-depoziteaza produsele conform normelor in vigoare tinandu-se seama de natura 

si proprietatile lor fizico-chimice;  

-organizeaza si efectueaza controlul calitatii medicamentului si ia masuri ori de 

cate ori este necesar pentru preantampinarea accidentelor, informand imediat 

organul superior;  
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-prescrierea-prepararea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de MSP.  

Farmacia cu circuit închis din cadrul Spitalului Municipal Gherla, colaboreaza 

cu toate sectiile şi compartimentele spitalului in vederea asigurarii unui consum 

rational de medicamente si pentru popularizarea medicamentelor din nomenclator; 

Medicamentele sunt eliberate în baza condicilor de medicamente transmise din 

secţii şi compartimente 

     Pentru zilele de sâmbăta, duminică şi sărbători legale, medicaţia de urgenţă 

este asigurată din Aparatul de Urgenţă aflat la nivelul fiecărei secţii şi/sau 

compartiment  

   În cazul excepţional, atunci când medicamentul solicitat nu se află în Aparatul de 

Urgenţă, va fi contactat telefonic personalul farmaciei cu circuit închis, care prin 

rotaţie răspunde de la domiciliu pentru eliberarea medicamentelor în regim de 

urgenţă 

- Nici un medicament nu poate fi pus pe piata in Romania fara o autorizatie de 

punere pe piata emisa de catre Agentia Nationala a Medicamentului, in 

conformitate cu prevederile Titlului XVII din Legea 95/2006, sau fara o autorizatie 

eliberata conform procedurii centralizate. 

Art. 128 - FARMACISTUL  are in principal urmatoarele sarcini: 

-organizeaza spatiul de munca dand fiecarei incaperi destinatia cea mai potrivita;  

-intocmeste planul de munca si repartizeaza sarcinile pe oameni, in raport cu 
necesitatile farmaciei;  

-raspunde de buna aprovizionare a farmaciei;  

-organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si celorlalte 

produse farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si conservarea 

acestora in conditii corespunzatoare;  
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-colaboreaza cu sectiile spitalului in vederea asigurarii unui consum rational de 

medicamente si pentru popularizarea medicamentelor din nomenclator;  

-controleaza prepararea corecta si la timp a medicamentelor, raspunde de modul 

cum este organizat si cum se exercita controlul calitatii medicamentelor in farmacie 

si urmareste ca acestea sa se elibereze la timp si in bune conditii;  

-raspunde de organizarea si efectuarea corecta si la timp a tuturor lucrarilor de 
gestiune;  

-asigura masurile de protectia muncii, de igiena, PCI si respectarea acestora de 

catre intregul personal;  

-participa la sedintele organizate in cadrul oficiilor farmaceutice, Comisiile de 
specialitate ale Colegiulului Farmacistilor, respectiv in unitatile sanitare pentru 
analiza calitatii medicamentelor potrivit dispozitiilor MSP; 

 -colaboreaza cu conducerea medicala a spitalului pentru rezolvarea tuturor 

problemelor asistentei cu medicamente;  

-face parte din nucleul de farmacovigilenta a spitalului 

Atributii de prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale: 

-obtinerea, depozitarea si distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizand practici 

care limiteaza posibilitatea transmisiei agentului infectios catre pacienti;  

-distribuirea medicamentelor antiinfectioase si tinerea unei evidente adecvate 

(potenta, incompatibilitate, conditii de depozitare si deteriorare);  

-obtinerea si depozitarea vaccinurilor sau serurilor si distribuirea lor in mod 
adecvat;  

-pastrarea evidentei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;  

-inaintarea catre serviciul de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale a 

sumarului rapoartelor si tendintelor utilizarii antibioticelor;  
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-pastrarea la dispozitie a urmatoarelor informatii legate de dezinfectanti, 

antiseptice si de alti agenti antiinfectiosi: proprietati active in functie de 

concentratie, temperatura, durata actiunii, spectrul antibiotic, proprietati toxice, 

inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii si mucoasei, substante care sunt 

incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenta, conditii fizice care 

afecteaza in mod negativ potenta pe durata depozitarii (temperatura, lumina, 

umiditate), efectul daunator asupra materialelor;  

-participarea la intocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanti si produse 

utilizate la spalarea si dezinfectarea mainilor;  

-participarea la intocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului si materialelor 
pacientilor;  

-participarea la controlul calitatii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea 

echipamentului in spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul 

dispozitivelor) si monitorizarea.  

Art. 129- ATRIBUTIILE ASISTENTEI DE FARMACIE: 

Atributiile asistentilor medicali decurg din competentele certificate de actele de 

studii obtinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate 

recunoscute de lege. 

In exercitarea profesiei asistentul medical are resposibilitatea actelor intreprinse in 

cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat. 

1. Organizeaza spatiul de munca si activitatile necesare distribuirii medicamentelor 

si materialelor sanitare.  

2. Asigura aprovizionarea, receptia, depozitarea si pastrarea medicamentelor si 

produselor farmaceutice.  

3. Elibereaza medicamente si produse galenice, conform prescriptiei medicului.  
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4. Recomanda modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform 

prescriptiei medicului.  

5. Ofera informatii privind efectele si reactiile adverse ale medicamentului eliberat.  

6. Participa, alaturi de farmacist la pregatirea unor preparate galenice.  

7. Verifica termenele de valabilitate a medicamentelor si produselor farmaceutice 

si previne degradarea lor.  

8. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 

infectiilor nosocomiale.  

9. Participa la realizarea programelor de educatie pentru sanatate.  

10. Participa la activitati de cercetare.  

11. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.  

12. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 

infectiilor nosocomiale.  

13. Utilizeaza si pastreaza in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din 

dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica 

folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.  

14. Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual 

sau alte forme de educatie continua.  

15. Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali de farmacie.  

16. Respecta normele igienico sanitare si de protectia muncii.  

17. Respecta regulamentul de ordine interioara.  

Art. 130 - INGRIJITOAREA DE CURATENIE, din FARMACIE, are in principal 

urmatoarele sarcini: 

-face curatenie in incaperile farmaciei;  
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-spala ustensilele, intretine in stare de curatenie aparatura si mobilierul;  

-sesizeaza seful farmaciei in legatura cu orice deteriorare a incaperilor si 
instalatiilor;  

-primeste si raspunde de inventarul necesar curateniei;  

-evacueaza rezidurile si le depoziteaza la locul mentionat.  

 

CAPITOLUL VI 

 

COMPARTIMENTUL 

SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA şi COMBATEREA INFECŢIILOR 

NOSOCOMIALE 

 

Art. 131 

Activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale se organizează de către medicul 

din cadrul compartimentului şi se desfăşoară în baza unui plan propriu de 

supraveghere şi control al acestora. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare 

secţie protocoale de proceduri şi manopere profesionale, standarde de îngrijire şi 

tehnici aseptice şi alte normative specifice privind conditiile de cazare, igienă şi 

alimentatie, necesare pentru implementarea activitatilor programate. 

Principalele atribuţii: 

-elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al 

infecţiilor nosocomiale din unitatea;  

-răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale 
necesare activităţilor planificate respectiv, pentru situaţii de urgenţă;  

-elaborează cartea de vizită a unităţii, care cuprinde - caracterizarea succintă a 

activităţilor acreditate;  



 

 138 

-organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnica a unităţii în ansamblu şi ale 

subunităţilor din structură;  

 -facilităţile prin dotari edilitar-comunitare de aprovizionare cu apa, încalzire, 

curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; starea si dotarea 

spălătoriei; depozitarea, evacuarea si neutralizarea, după caz, a reziduurilor 

menajere precum şi cele rezultate din activităţile de asistenţă medicală; circuitele 

organice si funcţionale din unitate, in vederea caracterizării calitative şi cantitative 

a riscurilor pentru infecţie nosocomiala;  

-întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomiala 

privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea 

mediului fizic şi curăţenia din unitate, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu 

dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru infecţii nosocomiale;  

 -elaborează "istoria" infecţiilor nosocomiale din unitate cu concluzii privind cauzele 

facilitatoare ale apariţiei focarelor;  

 -coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu consiliul de comitetul 

director şi şefii secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor 

nosocomiale care va cuprinde: legislaţia in vigoare, definiţiile de caz pentru 

infecţiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere si tehnici de îngrijire, 

precauţii de izolare, standarde aseptice si antiseptice, norme de sterilizare si 

menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere 

specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igiena 

spitalicească, de cazare si alimentaţie. Ghidul este propriu fiecarei unităţi, dar 

utilizează definiţiile de caz care sunt prevăzute în anexele la ordin;  

 -colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi 

control al infecţiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul 

propriu al unităţii;  

 -verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;  
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 -organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei 

activităţilor derulate.  

 -solicită si trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă atât 

în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare cât şi în cadrul auditului extern 

de calitate;  

 -supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi 

menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt 

supuse sterilizării;  

 -supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin 

curăţire chimică şi dezinfecţie;  

 -supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, 

depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele 

activităţii bucătăriei dietetice;  

 -supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;  

 -supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a  

reziduurilor cu accent faţă de reziduurile periculoase rezultate din activitatea 

medicală;  

 -supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unitatii, 

circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi după caz, a studenţilor şi 

elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceeal;  

 -supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a 

procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic si 

tratament pentru infecţiile nosocomiale.  

 -supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie 

la asistaţi, derularea investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, 
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operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi 

control al infecţiilor nosocomiale;  

 -răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta 

epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie nosocomială.  

 -dispune, dupa anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare 

pentru limitarea difuziunii infecţiei respectiv, organizează, după caz, triaje 

epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare.  

 -întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează 

informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde 

măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar.  

 -solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern 

conform reglementarilor în vigoare;  

 -raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi 

controlul infecţiilor nosocomiale, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de 

focarele de infecţii interioare investigate, prezintă activitatea profesională 

specifică în faţa comitetului director şi a consiliului de administraţie;  

 -întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului unităţii în cazurile de 

investigare a responsabilităţilor pentru infecţie nosocomială.  

 

 

CAPITOLUL VII 

 

BIROUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

Art. 132 

Biroul de management al calitatii serviciilor medicale desfasoara in principal 

urmatoarele activitati: 
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a) pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii;  

b)coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de 

management al calitatii: 

 b1) manualul calitatii;  

       b2) procedurile;  

c) coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a tuturor serviciilor 

oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale specifice fiecarei 

sectii, laborator etc. si a standardelor de calitate;  

d)coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii 
serviciilor;  

e)colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a 

sistemului de management al calitatii;  

f)implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor 
oferite;  

g)asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la 

managementul calitatii declarate de manager;  

h)asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al 

calitatii cu cerintele specifice;  

i)coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune 

managerului actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun;  

j)coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al 
calitatii;  

k)asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul 

medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor;  

l)asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al 
calitatii.  
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TITLUL IV 

 

CAPITOLUL I 

COMPARTIMENTELE FUNCTIONALE 

 

SECTIUNEA I 

ORGANIZARE 

 

Art. 133 - COMPARTIMENTELE FUNCTIONALE sunt constituite pentru 

indeplinirea atributiilor ce revin unitatii, cu privire la activitatea economico-

financiara si administrativ-gospodareasca. 

Art.  134 - Compartimentele functionale sunt birouri si servicii. 

Art. 135- Activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca se 

asigura prin urmatoarele servicii si birouri: 

1. RUNOS  

2. Financiar-contabilitate  

3. Aprovizionare, transport, administrativ  

4. Achiziţii publice, contracte  

5. Compartiment juridic  

6. Compartiment tehnic  

7. Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă  

8. Compartimentul de statistica-informatică  
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SECTIUNEA II 

 

ATRIBUTII 

Art. 136 - RUNOS, are in principal urmatoarele atributii: 

-elaborarea necesarului de cheltuieli de personal;  

-intocmirea statului de functiuni, conform normelor de structura aprobate pentru 

toate categoriile de personal;  

-asigurarea incadrarii personalului de executie, de toate categoriile, potrivit statului 

de functiuni si cu respectarea nomenclatoarelor de functii si salarizare a 

indicatoarelor de studii si stagiu;  

-efectuarea controlului prestarii muncii, atat in cadrul programului de lucru, cat si 

inafara acestui timp (garzi, munca suplimentara, etc.);  

-asigurarea acordarii drepturilor de salarizare, ca: salarii tarifare, spor vechime 
neiantrerupta in munca, spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare, garzi, 
indemnizatii, premii anuale etc. 

-urmarirea incadrarii in fondurile de salarii alocate prin BVC;  

-intocmirea contractelor de munca pentru personalul de executie nou incadrat;  

-intocmirea corecta si tinerea la zi a carnetelor de munca ale salariatilor;  

-intocmirea dosarelor cerute de legislatia in vigoare, in vederea pensionarii;  

-elaborarea pe baza datelor furnizate de sectii, servicii, birouri, a planului 

de invatamant anual si de perspectiva (perfectionari, reciclari);  

-asigurarea intocmirii darilor de seama statistice privind planul fortelor de munca;  
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Art. 137 - APROVIZIONARE, TRANSPORT, ADMINISTRATIV are in principal 

urmatoarele atributii: 

-intocmirea si executarea planului de aprovizionare cu respectarea baremurilor in 
vigoare;  

-incheierea contractelor economice cu furnizorii si intocmirea si urmarirea graficului 

de livrari pentru materialele necesare unitatii;  

 -asigurarea aprovizionarii unitatii cu alimente, materiale, instrumentar, aparatura, 

in celemai bune conditii;  

-receptionarea calitativa si cantitativa a materialelor, alimentelor primite de la 
furnizori si asigurarea transportului acestora in conditii igienico-saniatare, in 
conformitate cu normele in vigoare; 

-intocmirea, urmarirea si executarea planului de transport;  

-intocmirea darilor de seama privind aprovizionarea cu materiale si alimente si 

utilizarea mijloacelor de transport;  

-organizarea si asigurarea pazei si ordinei in unitate;  

-asigurarea masurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-

gospodaresc in conditii de eficienta maxima;  

-asigurarea efectuarii inventarierii patrimoniului in conditiile si la termenele stabilite 

prin acte normative;  

-realizarea masurilor de protectia muncii si aducerea la cunostinta intregului 

personal a normelor de igiena si de protectia muncii;  

--luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de confort si de 

alimentatie a bolnavilor;  

-urmarirea verificarii la timp si in bune conditii a aparaturii si utilajelor din dotare;  

-asigurarea receptionarii, manipularii si a depozitarii corespunzatoare a bunurilor;  
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-asigurarea functionalitatii in bune conditii a atelierului de reparatii, a spalatoriei, a 

lenjeriei, blocului alimentar, garderobei bolnavilor etc.;  

-asigurarea intretinerii cladirilor, instalatiilor si inventarului unitatii;  

-asigurarea aplicarii si respectarii normelor PCI;  

-asigurarea intretinerii curateniei;  

-organizarea si asigurarea primirii, circuitului, pastrarii si evidentei corespondentei;  

-intocmeste planul anual de achizitii, supervizeaza si controleaza buna desfasurare 
a licitatiilor;  

-asigurarea pastrarii arhivei unitatii conform normelor legale. 

 

Art. 138- FINANCIAR- CONTABILITATE are in principal urmatoarele atributii: 

-organizarea contabilitatii conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii 

corecte si la timp a inregistrarilor;  

-organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor 

necesare impreuna cu celelate birouri si servicii din unitate, in ceea ce priveste 

stocurile disponibile, supranormative, fara miscare, sau cu miscare lenta, sau 

pentru prevenirea oricaror alte imobilizari de fonduri;  

-asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de 

seama contabile;  

-exercitarea controlului financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale;  

-participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat 

mai eficienta a datelor contabilitatii;  

-asigurarea intocmirii, circulatiei si pastrarii documenteleor justificative care stau la 

baza inregistrarilor in contabilitate;  

-preocuparea de informatizare a lucrarilor contabile;  
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-organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare; asigurarea tinerii lor corecte 
si la zi;  

-organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea 

diferentelor constatate;  

-asigurarea indeplinirii conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea 

garantiilor si retinerea ratelor ;  

-asigurarea masurilor de pastrare,manipulare si folosire a formularelor cu regim 
special;  

-exercitarea controlului operativ curent, in conformitate cu dispozitiile in vigoare;  

-organizarea actiunii de perfectionare a pregatirii profesionale pentru personalul 
biroului;  

-intocmirea studiilor privind imbunatatirea activitatii economice din unitate si 

propunerea de masuri corespunzatoare;  

-intocmirea studiilor privind costuri comparative pe diversi indicatori: zi de 
spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav etc., comparativ pe sectiile din unitate, 
analiza cauzelor care determina diferente si propunerea eliminarii celor subiective; 

 -analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar, a evaluarii eficientei 
utilizarii  mijloacelor materiale si banesti puse la dispozitia unitatii; luarea masurilor 
necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune; 

-intocmirea proiectelor bugetului de venituri si de cheltuieli bugetare si 
extrabugetare;  

-asigurarea efectuarii corecte si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor 

de incasari si plati in numerar;  

- asigurarea creditelor necesare, corespunzator comenzilor si contractelor emise, 

in limita creditelor aprobate;  

-intocmirea instrumentelor de protocol si a documentelor de acceptare sau refuz a 
platii;  
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- verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, 

continutului si legalitatii operatiunii;  

-intocmirea propunerilor de plan casa pentru plati in numerar;  

- luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii bunurilor si pentru 

recuperarea pagubelor produse;  

-intocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite.  

 

Art. 139 – ACHIZIŢII PUBLICE, CONTRACTE 

Atribuţii 

1.  Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi 
priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de 
posibilităţile de atragere a altor fonduri;  

2.  Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de 
soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele 
care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea 
problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de 
atribuire;  

3. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea 
prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 ;  

4. Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care 
urmează a fi atribuit;  

5. Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire 
propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, 
cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;  

6. Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi 
organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi 
alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 
contractelor de achiziţii publice;  
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7. Asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor 
verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie 
publică;  

8. Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea 
problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor 
încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);  

9. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea 

procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a 

securităţii acestora;  

10. Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter 
public;  

11. Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, 

când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul 

compartimentului financiar contabil; 

12. Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele de 
atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru 
anul precedent; 

13. Urmăreşte derularea contractelor încheiate cu furnizorii de produse şi/sau 
servicii  

14. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform 
actelor normative în vigoare;  

15. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de superiori  

 

Art. 140 – COMPARTIMENTUL STATISTICA INFORMATICA: 

-are ca sarcina principala sprijinirea procesului de generare sub forma electronica 

a setului minim de date la nivel de pacient si de transmitere a acestuia catre 

institutiile abilitate, conform reglementarilor in vigoare,  
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-organizarea codificarii si documentarii foii de observatie clinica generala (FOCG) 

in conformitate cu regulile stabilite de Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si 

Documentare Medicala Bucuresti,  

-organizarea colectarii Setului minim de date la nivel de pacient da la toti pacienti 

externati, plecand de la informatiile existente in FOCG introdusa in sistemul 

informational al spitalului prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 798/2002, prin 

utilizarea aplicatiei de colectare a datelor "DRG National" sau a altor aplicatii 

dezvoltate in acest scop, 

-transmiterea lunara a datelor colectate la nivel de pacient, exclusiv in formatul 

impus de aplicatia "DRG National", insotite de un fisier centralizator privind 

numarul total al cazurilor transmise pentru fiecare sectie, la Institutul National de 

Cercetare - Dezvoltare in Sanatate Bucuresti  

-transmiterea prin e-mail, pana la data de 5 a lunii in curs a datelor sus mentionate, 

colectate in luna precedenta,  

-participarea personalului responsabil cu colectarea, trimiterea si gestionarea 

datelor la instruirea asigurata de ( sau prin) DSP Cluj,  

-asigurarea corectitudinii datelor colectate si transmise,  

-pastrarea confidentialitatii datelor colectate si transmise in conformitate cu legile in 
vigoare,  

-inregistrarea statistica in formularul " Fisa pentru spitalizare de zi" in conformitate 

cu instructiunile Centrului de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala 

Bucuresti,  

-obligativitatea raspunderii chestionarelor statistice incluse in sistemul electronic 
prin utilizarea acestuia in scopul raportarii datelor statistice,  

- este responsabil pentru procesarea in buna regula a datelor centralizate 
precum si limitarea accesului fizic la datele respective, este raspunzator de 
suportul IT, fiind in masura sa gestioneze datele si fluxul acestora din punct de 
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vedere hardware si software. 

-tine evidenţa la zi a registrului de internare- ieşire pe spital,  

-gestionarea colectării datelor statistice din secţii şi ambulatoriul de specialitate al 
spitalului,  

-intocmirea centralizatoarelor şi dărilor de seamă statistice, conform 
reglementărilor în vigoare,  

-colectarea datelor, prelucrarea acestora, întocmirea rapoartelor statistice şi 
înaintarea acestora în periodicitatea cerută,  

-colectarea indicatorilor de eficienţă a celor de calitate la termenele cerute,  

-gestionarea şi arhivarea tuturor datelor colectate pe spital,  

-urmăreşte în dinamică corelarea diferiţilor indicatori de activitate, comparativ cu 
alte unităţii sau pe ţară şi informează conducerea unităţii în caz de abateri.  

Art. 141 – COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS: 

Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin : 

-consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;  

-redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale 
contractuale;  

-redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a 
conţinutului actelor încheiate, care privesc unitatea;  

-avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;  

-verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;  

-semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu 

caracter juridic emanate de la Spitalul Municipal Gherla;  

-avizele pentru legalitate şi conformitate vor fi însoţite de semnătura şi parafa 
profesională;  
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-reprezintă şi apără interesele Spitalului Municipal Gherla în faţa organelor 

administraţiei publice, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter 

juridiscţional, în baza delegaţiei date de către conducerea unităţii;  

-redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, 

modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac cu aprobarea conducerii spitalului;  

-urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi 

serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din acestea;  

-consilierul juridic acordă consultanţă, opinia sa fiind consultativă;  

-consilierul juridic va aviza şi va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau 

negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict 

juridice ale documentului respectiv;  

-consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de 

altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;  

-execută orice alte sarcini trasate de şeful ierarhic superior, care nu sunt 
incompatibile profesiei de consilier juridic.  

 

Art. 142– Compartimentul TEHNIC 

Compartimentul tehnic are in principal urmatoarele atributii: 

-efectueaza lucrari de reparatii curente;  

-urmareste efectuarea de reparatii capitale si de investitii conform graficului, 

verificand cantitativ si calitativ lucrarile executate de constructor;  

-asigura buna intretinere a cladirilor, aparatelor, instalatiilor si utilajelor;  

-asigura intretinerea si repararea mijloacelor de transport din dotarea unitatii;  

-stabileste cauzele degradarii sau distrugerii constructiilor, instalatiilor sau utilajelor 

si propune masuri corespunzatoare;  
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-stabileste necesarul de materiale intretinere, constructii etc.  

 

SARCINILE PERSONALULUI 

 

Art. 143 –TEHNICIANUL DE APARATURA MEDICALA executa toate lucrarile 

incredintate  potrivit pregatirii si contractului de munca. 

-respectă programul de lucru,  

-execută lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale şi accidentale.  

-execută întreţinerea din proprie initiaţivă, zilnică şi periodică a instalaţiilor.  

-execută instalaţii noi, după normele în vigoare.  

-verifică în permanenţă starea tehnică a instalaţiilor existente propunând 

remedierile şi reparaţiile necesare.  

-asigură buna gospodărire a pieselor şi materialelor primite pentru intervenţii, 

răspunde de utilizarea judicioasă a timpului de lucru.  

-ia măsuri pentru recondiţionarea şi repararea pieselor schimbate în scopul refolosirii 
lor.  

-ia măsuri şi intervine pentru buna funcţionare a instalaţiilor, reducând la minim 

pierderile şi riscurile accidentelor.  

-pentru buna funcţionare a instalaţiilor are libera initiaţivă in luarea unor decizii 

corespunzătoare.  

-după terminarea operaţiunii lucrarea se predă cantitativ si calitativ beneficiarului 
(asistenta şefa informând şi pe şeful ierahic despre executarea sarcinii primite.  
-în cazul în care este solicitat direct de conducerea secţiilor (şef secţie, asistenta 
şefă ), sau de către alte servicii, anunţă şeful ierarhic despre această solicitare.  
-execută în mod conştiincios serviciul de la domiciliu conform planificării făcute 
lunar.  
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-nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului ierarhic.  
-este interzis consumul băuturilor alcoolice in timpul programului de lucru.  
-la inceperea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor primite.  
-îndeplineşte orice altă sarcină de serviciu trasată de către şeful ierarhic superior.  
-espectă normele de protecţia muncii şi P.S.I. specifice unităţilor sanitare.  
 
Art. 144 COMPARTIMENTUL pt. SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECŢIE 
CIVILĂ şi SITUAŢII de URGENŢĂ 
 

Compartimentului are următoarele obligaţii: 
-controlează şi urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în 
vigoare privind securitatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor; 
-elaborează împreună cu conducerea instituţiei lista cu dotarea echipamentelor, 
a aparaturii şi materialelor de înzestrare în vederea realizării măsurilor de 
protecţie civilă;  
-asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare 
privind înştiinţarea personalului de conducere din instituţie în caz de situaţii 
de urgenţă;  
-prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a 
fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiunilor şi realizarea măsurilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor; 
-elaborează documentele specifice activităţii de prevenire şi stingerea 
incendiilor pentru instruirea angajaţilor;  
-participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţinerea evidenţei acestora;  
-colaborează cu reprezentanţii ce au atribuţii în comitetul de securitate şi sănătate 
în muncă.  
Art.145 – ACTIVITATEA DE INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL : 
 

Activitatea de informare si relatii cu publicul asigura legaturile spitalului cu publicul 
sicu mijloacele de comunicare in masa, in vederea realizarii transparentei activitatii 
spitalului, in conditiile legii. 
Activitatea este condusa de managerul spitalului, care indeplineste si rolul de 
purtator de cuvant. 
Managerul in calitate de conducator a actvitatii de informare si relatii cu publicul 
are urmatoarele atributii: 
1. organizarea si desfasurarea activitatii de primire, evidentiere si 

rezolvarea petitiilor ce le sunt adresate, precum si legalitatea solutiilor si 
comunicarea acestora in termenul legal;  
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2. analizeaza cererile de furnizare a informatiilor publice si dispune cu privire la 
caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate 
de la liberul acces- si ia masuri pentru rezolvarea solicitarilor conform normelor 
in vigoare si transmiterea raspunsului catre solicitant, in termenul legal;  

3. asigura indeplinirea obligatiei legale de furnizare din oficiu a informatiilor 
prevazute de lege, prin afisare in locuri vizibile la sediul unitatii, prin crearea de 
inscrisuri care sa cuprinda aceste informatii;  

4. analizeaza petitiile inregistrate si dispune cu privire la modul de solutionare, de 
redactare a raspunsului, conexare sau clasare;  

5. repartizeaza petitiile biroului sau compartimentului de specialitate, in functie de 
obiectul acestora, pentru a asigura solutionarea lor si trimiterea raspunsului in 
termenul legal;  

6. identifica stirile difuzate de mass-media locala si nationala, care au un impact 
negativ asupra activitatii medicale si imaginii spitalului, verifica veridicitatea 
informatiilor si asigura, dupa caz, informarea corecta a opiniei publice sau 
exprima pozitia spitalului fata de problemele semnalate.  

7. redacteaza, la nevoie, declaratii de presa si participa la interviuri, furnizand 
informatiile supuse liberului acces al publicului, in scopul unei informari corecte 
si complete a opiniei publice;  

8. inregistrarea petitiilor si a cererilor, precum si raspunsul privind accesul la 
informatiile publice se va face intr-un registru distinct.  

Managerul are obligatia de a respecta secretul de serviciu si de a proteja 
informatiile confidentiale de care ia cunostinta. 
Dreptul la acces la informatii privind activitatea medicala poate fi restrans, in 
conditiile legii, atunci cand aceasta se face in interesul moralitatii, al ordinii publice 
sau incalca caracterul personal privind starea de sanatate a pacientilor. 
 
Art.146 Pacientii, apartinatorii si vizitatorii acestora au acces neingradit la 
registrul de sugestii si reclamatii.  

In fiecare sectie/compartiment exista un Registru de sugestii si reclamatii 
care se gaseste la asitenta sefa si care contine un Indrumar de completare.. 
Pacientii, apartinatorii sau vizitatorii, in situatia in care au o sugestie, o 
nemultumire sau doresc sa adreseze multumiri in scris corpului medical, vor 
aduce la cunostinta asistentei de sefe acest lucru, care le va sugera sa 
mentioneze opinia dumnealor in scris, in registrul de sugestii si reclamatii, 
prezentandu-I, de asemenea indrumarul de completare. 
 Dupa ce acesta completeaza in Registru, mentionandu-si numele si 
semnand petitia facuta, asistenta de salon inapoiaza Registrul asistentei sefe 
care, la randul ei il va prezenta in Raportul de garda pentru a se lua masurile 
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necesare pentru inlaturarea nemultumirilor. 
 Sugestiile facute de pacienti, apartinatori si vizitatori vor fi analizate de 
catre medicul sef si communicate, daca este cazul Consiliului Etic sau Comisiei 
de Disciplina, care, au obligatia de a analiza periodic registrele de pe sectii sau 
compartimente. 

In cazul unor sugestii consemneaza spre analiza Comitetului Director 
propunerea persoanei. In cazul unei reclamatii va demara o ancheta interna si va 
inainta Comitetului Director rezultatul acesteia pentru luarea de masuri. 

Se formuleaza raspuns, in scris, reclamantului, in termen de 30 de zile. 
 

Art. 147 Circuitul vizitatorilor si insotitorilor in incinta spitalului este foarte 
important deoarece pot reprezenta un potential epidemiologic crescut prin 
frecventa purtatorilor de germeni si prin echipamentul lor posibil contaminat. 
 Vizitarea bolnavilor se va face numai in orele stabilite conform art. 104 in 
conformitate cu prevederile legale. 
 In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru 
perioade bine determinate, la recomandarea D.S.P. 
 In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protectie primit la 
intrarea in sectie/compartiment si care va fi indepartat la iesire. 
 Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor. Circulatia 
insotitorilor se limiteaza la necessitate. 
 Se interzice accesul vizitatorilor si apartinatorilor in Blocurile operatorii, 
Serviciul de sterilizare, Bucatarie, Laboratorul de analize medicale, laboratorul 
de radiologie. 
  

Art. 148- Sarcinile SALARIATILOR DE EXECUTIE, care lucreaza in cadrul 
diferitelor sectoare ale activitatilor economico-financiare si administrativ-
gospodaresti, se stabilesc de conducerea unitatii, pe baza propunerilor facute de 
seful ierarhic superior 
 

 

 

03.09.2014 SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 
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ANEXA 1 

SECTIILE (COMPARTIMENTELE) SPITALULUI SI NUMAR DE PATURI 

1. SECTIA MEDICINA INTERNA - 30 PATURI 

 din care COMPARTIMENT NEUROLOGIE 10 PATURI 

2. COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALA - 15 PATURI  

 din care COMPARTIMENT A.T.I. -5 PATURI 

3. COMPARTIMENT OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE - 20 PATURI  

 din care COMPARTIMENT NEONATOLOGIE - 5 PATURI  

4. SECTIA PEDIATRIE - 25 PATURI  

5.CAMERA DE GARDA 

TOTAL: 90 PATURI 

SPITALIZARE DE ZI: 5 PATURI 

INSOTITORI     5 PATURI 

 

FARMACIE. 

BLOC OPERATOR 

COMPARTIMENT DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILOR 
NOSOCOMIALE 

STERILIZARE. 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE 

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE 

DISPENSAR T.B.C.
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 ANEXA 2 

 

AMBULATORIU INTEGRAT CU CABINETE IN SPECIALITATILE: 

 

1. CABINET MEDICINA INTERNA; 

2. CABINET ACUPUNCTURA   

3. CABINET OBSTETRICA - GINECOLOGIE;  

4. CABINET NEUROLOGIE  

5. CABINET PSIHIATRIE 

6. LABORATOR  RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE 
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ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI ORASENESC 

TITLUL I 

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 

CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORICA A 

SPITALULUI 

 CAPITOLUL III - FUNCTIILE SPITALULUI 

TITLUL II 

CONDUCEREA SPITALULUI ORASENESC BECLEAN 

SECTIUNEA I-a - PRINCIPII GENERALE 

SECTIUNEA II-a - ORGANELE DE CONDUCERE 

SECTIUNEA III-a - FINANTAREA SPITALULUI 

SECTIUNEA IV-a - DISPOZITII FINALE 

 

TITLUL III 

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR STRUCTURALE 

 

STRUCTURA ACTIVITATII MEDICALE 

CAPITOLUL I – CAMERA DE GARDA 

CAPITOLUL II - SECTIA CU 

PATURI SECTIUNEA I - 

ORGANIZARE 
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SECTIUNEA a II-a - ATRIBUTIILE SECTIEI (COMPARTIMENTULUI) CU 
PATURI 

SECTIUNEA III-a - SARCINILE PERSONALULUI DIN SECŢIILE 

(COMPARTIMENTELE) CU PATURI 

CAPITOLUL III - AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL 

SPITALULUI SECTIUNEA I-a - ORGANIZARE 

SECTIUNEA II-a – ATRIBUTII 

SECTIUNEA III-a - SARCINILE PERSONALULUI 

CAPITOLUL IV - LABORATORUL MEDICAL 

SECTIUNEA I-a - ORGANIZARE 

SECTIUNEA II-a - ATRIBUTII 

SECTIUNEA III-a - SARCINILE PERSONALULUI 

CAPITOLUL V - FARMACIA 

SECTIUNEA I-a - ORGANIZARE 

SECTIUNEA II-a - ATRIBUTII 

SECTIUNEA III-a - SARCINILE PERSONALULUI 

CAPITOLUL VI – COMPARTIMENTUL PREVENIREA SI 

CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE 

SECTIUNEA I - ORGANIZARE 

SECTIUNEA II - SARCINILE PERSONALULUI 

CAPITOLUL VII - BIROUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

TITLUL IV 
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COMPARTIMENTE FUNCTIONALE 

CAPITOLUL I - COMPARTIMENTELE FUNCTIONALE SECTIUNEA 

I - ORGANIZARE 

SECTIUNEA II -ATRIBUTII 

A N E X E 
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