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REGULAMENT   INTERN 
 

    

CAPITOLUL I 

Dispozitii generale 

 

Art.1. Raporturile de munca din Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu jud. Valcea se intemeiaza pe 

baza legala a contractului colectiv  de munca si individual, fiecare salariat avind dreptul si posibilitatea de a 

desfasura o activitate  potrivit pregatirii sale. 

 

Regulamentul Intern, denumit in continuare <Regulamentul> se aplica tuturor angajatilor din spital, indiferent de 

durata contractului de munca. 

In acest scop, toti salariatii, in raport de atributiile ce le revin potrivit contractului individual de munca si fisa 

postului au obligatia de a respecta cu strictete regulile de disciplina stabilite in unitatea in care lucreaza, 

contribuind la instaurarea unui climat corespunzator, pentru o buna desfasurare a activitatii unitatii respective. 

Prezentul Regulament intern a fost întocmit în baza actelor normative în vigoare si va fi modificat sau 

actualizat prin acte adiţionale ori de câte ori se impune.  

Prezentul Regulament intern se completează cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii -

REPUBLICAT, Contractul Colectiv de munca aplicabil si alte acte normative specifice sectorului 

sanitar. 

 

Prezentul regulament intern, intocmit in conformitate cu Legea 53/2003, - Codul Muncii -REPUBLICAT 

stabileste regulile de disciplina a muncii in Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu. 

● Regulamentul de ordine interioara se aplica tuturor salariatilor unitatii, indiferent de durata şi natura 

contractului de munca, de functia detinuta, precum şi celor ce lucreaza in unitate ca delegati sau detasati, sau 

colaboratorilor externi care execută lucrări pe bază de contracte civile, medicilor rezidenţi, studentilor si elevilor 

ce efectueaza practica in unitate, personalul incadrat intr-o alta unitate, care efectueaza stagii de pregatire 

profesionala, cursuri de perfectionare, specializare. 

● Firmele care asigura diverse servicii in incinta unitatii au obligatia de a respecta Regulamentul in afara 

atributiilor si clauzelor prevazute in contractele incheiate intre parti (curatenia spitalului, pastrarea linistii si 

pastrarea integritatii bunurilor cu care intra in contact). 

● Regulamentul intern si orice modificare care intervine se aduce la cunostiinta salariatilor prin grija 

angajatorului si isi produce efectele fata de salariati in momentul incunostiintarii acestora. 

● Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: 

a) Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, 

b) Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a 

demnităţii, 

c) Drepturile şi obligaţiile angajatorului ; 

d) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor, 

e) Procedura de soluţionare a cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, 

f) Reguli concrete privind disciplina muncii, 

g) Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, 

h) Reguli referitoare la procedura disciplinară, 

j) Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. 

 

Art.2.(1) Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești este organizat şi funcţionează în baza 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 220/17.06.2014 privind aprobarea structurii 

organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, după cum urmează: 

Secţia  Pneumologie I                            49 paturi din care : 

 Compartiment TBC                                               19 paturi 

 Compartiment Recuperare Medicală Respiratorie     20 paturi 

Secţia Pneumologie II                           50 paturi din care: 

 Compartiment TBC                              18 paturi 

 Compartiment Terapie Acută                      5 paturi  

Secţia Pneumologie III                          49 paturi din care: 

 Compartiment TBC                                     16 paturi  
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 Compartiment TBC – MDR                         8  paturi 

Camera de Gardă  

                                                                 Total                        148 paturi   

Spitalizare de zi                                                                         10 paturi     

   Farmacie 

   Laborator Analize Medicale 

   Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală  

   Laborator Explorări Funcţionale 

   Compartiment Endoscopie Bronşică 

Sală de Kinetoterapie  

   Ambulatoriu Integrat Spitalului cu cabinete în specialitatea pneumologie 

   Dispensarul TBC Bălceşti cu dotarea şi personalul aferent 

   Aparat funcţional.   

(2). Laboratoarele sunt unice, deservind atât secțiile cu paturi cât şi Ambulatoriul de Specialitate (Integrat). 

 

       (3) Dispozitiile referitoare la organizarea timpului de lucru si disciplina, din prezentul regulament se aplica in 

mod corespunzator oricaror altor persoane, sau altor activitati pe timpul prezentei in unitate. 

 
ATRIBUŢIILE SECŢIILOR CU PATURI 

Art.3.(1). Atribuții generale: 

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

combaterea infecţiilor interioare;  

2. asigură examinarea medicală completă şi efectuează în cel mai scurt timp investigaţiile de laborator, în 

vederea precizării diagnosticului; 

3. declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;  

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

diferenţiat în raport de starea bolnavului cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee, 

tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, a 

gimnasticii medicale, ergoterapie, etc.;  

5. asigură ziua şi noaptea îngrijirile medicale necesare pe toată perioada internării;  

6. asigurarea trusei de urgenţă, conform instrucţiunilor;  

7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind 

interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;  

8. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;  

9. asigurarea alimentaţiei bolnavilor în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;  

10. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire 

a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestuia cu familia;  

11. transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi medicilor de 

familie;  

12. educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;  

13. obligativitatea îndeplinirii indicatorilor de eficienţă, urmărind folosirea judicioasă şi eficientă a 

bugetului alocat.  

14. asigurarea accesului neîngrădit al pacienților/aparținătorilor și/sau vizitatorilor la registrul de sugestii, 

reclamații și sesizări, constituit la nivelul fiecărei secții; 

15. Se permite implicarea aparținătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (pacienți cu nevoi speciale). 

În cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre 

secțiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent. În acest sens, personalul 

medical din secțiile cu paturi ale spitalului vor încuraja modul în care familiile îşi pot îndeplini funcţia de 

solidaritate, de îngrijire a bolnavilor şi vârstnicilor. 

16. Personalul medical din sectiile cu paturi vor ține cont de situaţiile particulare care pot influenţa modul 

în care decurge adaptarea familiei la schimbările declanşate de o boala gravă sau moartea unuia dintre membrii ei. 

Boala şi pierderea au un impact diferit în funcţie de ciclurile vieţii familiale, de tipurile de familie, de rolul în 

familie al persoanei afectate de boală şi de circumstanţele socio-economice ale familiei. În vederea implicării 

aparținătorilor la îngrijirea membrilor de familie bolnavi, personalul medical va avea un rol activ, bazat în primul 

rând pe un mod adecvat și profesionist de comunicare cu bolnavul și aparținătorii acestuia. 

 

 (2). Atribuţiile specifice secţiei cu paturi: 
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1. repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării 

corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor 

intraspitaliceşti; 

2. asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete şi a realizării 

investigaţiilor strict necesare bolnavului internat de urgenţă sau cu programare; 

3. efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare 

stabilirii diagnosticului. Pacienţii cronici se vor interna după efectuarea anterioară, în 

ambulator, a tuturor investigaţiilor specifice patologiei pe care Casa Judeţeană de Asigurări 

de Sănătate Vâlcea le asigură prin contracte cu terţii în ambulator; 

4. declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului  

în vigoare; 

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

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

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

instrumentarului,  a aparaturii  medicale, a mijloacelor specifice de transport şi prin 

administrarea alimentaţiei dietetice corespunzătoare patologiei; 

6. asigurarea în permanenţă a îngrijirilor medicale necesare pe toată durata internării; 

7. asigurarea, conform cu protocoalele aprobate, a medicaţiei necesare pentru realizarea 

tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă 

păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 

8. medicaţia va fi acordată integral de Spital în funcţie de disponibilul existent la acel 

moment în farmacii  şi va fi  scrisă în foile de observaţie clinică generală de medicul curant 

sau medicul rezident (sub strictă supraveghere a medicului curant); 

9. asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii  pacientului, chiar dacă e 

perfect valid, în cazul în care trebuie supus  la explorări/investigaţii realizate în alte secţii;  

10. asumarea manipulării alimentelor de către personalul auxiliar special desemnat care nu va 

mai efectua şi alte manevre de îngrijiri ale bolnavilor; 

11. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 

12. asigurarea alimentaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi cu stadiul evolutiv al 

bolii; 

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

odihnă şi de servire a mesei, de igienă permanentă, de primire a vizitelor şi de păstrare a 

legăturii acestora cu familia; 

14. transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi 

unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;  

15. urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale; 

16. asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a 

instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practică; 

17. stabileşte, împreună cu persoana specializată care se ocupă cu Supravegherea, Prevenirea 

şi Controlul Infecţiilor Nosocomiale în spital, harta zonelor cu risc epidemiologic (anexe la 

prezentul regulament). 

Art.4. Atribuţiile personalului medical din secţiile cu paturi sunt: 

      (1.) Atribuţiile generale ale medicului şef secţie:   

a) organizează, planifică şi coordonează întreaga activitate în secţia pe care o conduce, materializată în 

indicatorii de performanţă ai secţiei contractaţi cu managerul Spitalului; 

b) răspunde de elaborarea obiectivelor secţiei, îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi realizarea indicatorilor 

de performanţă stabiliţi; 

c) întocmeşte, înainte de începutul fiecărui an, împreună cu medicii secţiei, bugetul estimativ de venituri şi 

cheltuieli al secţiei, cu detalierea fiecărui capitol, nominal, cantitativ şi valoric.  

d) propune conducerii Spitalului un plan de investiţii în aparatură şi materiale medicale, precum şi 

reparaţiile curente şi capitale care sunt necesare pentru buna desfăşurare a activităţii; 

e) are obligaţia de a participa la redactarea datelor tehnice ale caietelor de sarcini privind achiziţiile acelor 

produse pe care le utilizează şi le solicită. Are obligaţia de a participa la tot procesul de achiziţie şi recepţie 

conform planificării, asigurând astfel îndeplinirea condiţiilor şi resursele necesare desfăşurării activităţii secţiei 

şi/sau Spitalului. În cazul când nu este disponibil pentru una din aceste activităţi va desemna un alt medic al 

secţiei pentru rezolvarea problemei; 

f)  răspunde de încadrarea în bugetul alocat secţiei de către conducerea Spitalului; 

g) raportează conducerii Spitalului până la data de 1 a fiecărei luni indicatorii de performanţă realizaţi de 

secţie; 

h) răspunde de corectitudinea tuturor informaţiilor şi a întregii documentaţii legate de activitatea secţiei; 
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i)  răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate; 

j)  răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei;  

k) organizează activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor în vigoare; 

l)  organizează la începutul programului, raportul de gardă, ocazie cu care se analizează evenimentele din 

secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare;  

m) răspunde de informarea promptă a conducerii asupra abaterilor constatate de la normele stabilite şi 

propune un plan de soluţionare a acestora; 

n) informează periodic şi de câte ori este nevoie conducerea Spitalului asupra activităţii secţiei; 

o) controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie; 

p) aduce la cunoştinţă, verifică şi răspunde de respectarea de către personalul secţiei a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Spitalului, a procedurilor de lucru şi a protocoalelor stabilite, a Regulamentului Intern 

al Spitalului şi, după caz, a normelor de conduită stabilite pe secţie, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii 

spitalului care au implicaţii asupra personalului din secţie, a raporturilor de muncă ale acestora; 

q) răspunde de ocuparea posturilor din cadrul secţiei de către persoane competente; 

r)  răspunde de integrarea pe programele de perfecţionare continuă a personalului secţiei; 

s) răspunde de respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin angajaţilor din subordine care rezultă din 

contractul colectiv de muncă, Regulamentul Intern al Spitalului şi din fişa postului; 

t)  contribuie la elaborarea şi revizuirea, la nevoie, a fişelor de post a personalului din subordine; 

u) întocmeşte periodic în baza activităţii desfăşurate a fişelor de evaluare a performanţelor individuale ale 

personalului angajat în secţie şi le comunică conducerii Spitalului; 

v) propune, la nevoie, sancţiuni disciplinare conform legislaţiei în vigoare; 

w) verifică respectarea programului de lucru în cadrul secţiei pe care o conduce; 

x) planifică efectuarea concediilor de odihnă conform necesităţilor secţiei şi angajaţilor, verifică şi 

răspunde de efectuarea lor, aprobă zilele libere şi concediile legale de odihnă conform planificării; 

y) concepe şi susţine modalităţi de motivare a personalului din subordine. Propune recompense 

personalului angajat al secţiei pe care o conduce în limita realizărilor bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei; 

z) răspunde de programarea şi desfăşurarea lunară a gărzilor pe secţie; 

aa) întocmeşte graficul lunar de activitate, pentru toate locurile de muncă şi îl supune aprobării conducerii 

Spitalului; verifică şi semnează fişele de pontaj ale secţiei; 

bb) selectează personalul necesar secţiei pe baza deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă; 

cc) organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi şi din cabinetele 

de specialitate de profil din ambulatoriu; 

dd) stabileşte nevoile de pregătire profesională şi integrează în cadrul colectivului noii angajaţi; 

ee) susţine programele de perfecţionare continuă a personalului secţiei asigurând condiţii pentru 

dezvoltarea capacităţii profesionale a personalului secţiei; 

ff) instruieşte personalul medical din subordine; 

gg) propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, a prevenirii accidentelor şi a îmbolnăvirilor 

profesionale; controlează aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii în secţie;  

hh) răspunde de bună utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei; 

ii) răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, a 

intimităţii şi demnităţii acestora; 

jj) controlează, semnează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică generală a bolnavilor în 

primele 24 ore de la internare şi de înscrierea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat; 

kk) controlează eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie; 

ll) controlează modul de întocmire şi păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare 

(foaia de observaţie clinică generală, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de 

trimitere etc.) a pacienţilor internaţi; 

mm) controlează modul de păstrare, stocare, organizare şi îndosariere, conform normelor legale, a 

tuturor documentelor de spitalizare ale pacienţilor, până în momentul predării lor către arhiva Spitalului; 

nn) are obligaţia de a cunoaşte şi coordona la nivelul secţiei implementarea corectă şi înscrierea completă şi 

la timp în foaia de observaţie clinică generală a diagnosticelor şi procedurilor DRG, colectarea datelor la nivel de 

pacient; 

oo) asigură şi răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante în secţie; 

pp) organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primirea în secţie şi pe timpul spitalizării; 

qq) coordonează şi se consultă cu medicii curanţi ai secţiei privind internările, conduita terapeutică, 

prescrierea investigaţiilor paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi, 

evitând polipragmazia şi respectând indicaţiile Comisiei Medicamentului și Farmacovigilenței din spital; 

rr) coordonează şi răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea bolnavilor în secţia cu paturi 

sau în regim de spitalizare de zi (condiţia internării, proceduri, liste de aşteptare, etc); 

ss) examinează pacienţii din secţie, periodic şi ori de câte ori este nevoie şi avizează externarea;  
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tt) organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, 

servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi; 

uu) organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu agenţi fizici, ergoterapie, etc.) 

a pacienţilor internaţi, acolo unde este cazul şi împreună cu medicii curanţi; 

vv) organizează consulturile medicale de specialitate şi, după caz, a altor activităţi (evaluări specializate) şi 

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

tratamentului corespunzător la pacienţii internaţi în secţie; 

ww) coordonează şi controlează modul în care pacienţii internaţi sunt informaţi asupra serviciilor 

medicale; 

xx) introduce în practică cele mai eficiente metode de diagnostic şi tratament şi se preocupă de 

implementarea protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală; 

yy) organizează şi controlează modul de aplicare a măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea 

prevenirii infecţiilor nosocomiale; se preocupă de raportarea corectă a infecţiilor nosocomiale, participând 

trimestrial la analizele specifice la nivelul Spitalului; 

zz) controlează calitatea alimentelor pe secţie; 

aaa) răspunde de asigurarea îngrijirilor medicale şi de calitatea actului medical în cadrul secţiei pe care 

conduce, în conformitate cu standardele în vigoare; 

bbb) are obligaţia de a analiza periodic decesele survenite în secţie şi de a prezenta un raport Comisiei 

de Analiză a Decesului; 

ccc) organizează şi participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor deosebite; 

ddd) asigură întreţinerea aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi sesizează orice 

problemă tehnică departamentului respectiv; 

eee) coordonează, controlează, raportează şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în 

urma unor accidente de muncă apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor, 

prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se 

suportă de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea ci de angajator sau de persoanele vinovate; 

fff) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea Spitalului în limita mandatului propriu. 

 (2). Responsabilităţi şi competenţe manageriale ale medicului şef de secţie: 

         a) stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii 

Spitalului; 

b) organizează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în secţie; 

c) fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli al secţiei; 

d) propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al secţiei; 

e) organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei; 

f) face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesitǎţilor secţiei; 

g) propune şi justificǎ modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia; 

h) gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea Spitalului. 

(3.) Atribuţii conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare: 

a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor 

adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igienă, conform politicilor Spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

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

e) informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre 

pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

f) iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă semne 

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

g) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul Spitalului, alţi pacienţi 

sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

h) menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte 

materiale necesare îngrijirii pacientului; 

i) identifică infecţiile nosocomiale; 

j) investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant; 

k) participă la pregătirea personalului; 

l) participă la investigarea epidemiilor; 
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m) asigură comunicarea cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea şi cu alte autorităţi.  

Art.5. Principalele relaţii ale Secţiilor de Pneumologie cu celelalte structuri funcționale din cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” sunt:  

a) prezintă informări periodice privind activitatea desfăşurată, propuneri de organizare şi reorganizare, 

propuneri pentru diminuarea retribuţiei şi sancţionarea disciplinară, precum şi propuneri de acordare a salariului 

de merit;  

b) acordă şi primeşte sprijin în cadrul consulturilor complexe pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei 

terapeutice corespunzătoare;  

c) transmite lunar buletinele statistice cu bolnavii ieşiţi din spital şi cu datele statistice solicitate, primeşte 

indicatori de eficienţă sanitară, date privind morbiditatea şi mortalitatea anuală;  

d) transmite comunicări privind stadiile de infecţii intraspitalicesti, boli contagioase, intoxicaţii, etc., 

potrivit instrucţiunilor în vigoare, primeşte indicaţii privind aplicarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea 

infecţiilor interioare;  

e) trimite probele sau, după caz, bolnavii pentru efectuarea analizelor şi investigaţiilor necesare stabilirii 

diagnosticului, primeşte rezultatul analizelor, întocmeşte documentele de transfer ale pacientului critic către 

unităţile specializate conform procedurii legale avizate de directorul medical;  

f) transmite date privind completarea nomenclatoarelor de produse tehnico-medicale din import şi 

indigene cu necesarul de aprovizionat, date privind necesarul de mobilier şi inventar moale, primeşte informaţii în 

legătură cu stocurile din magazie şi Planul de aprovizionare aprobat;  

g) transmite comunicări privind mişcarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, primeşte indicatori 

de eficienţă economică, cost mediu de spitalizare / bolnav / pat fizic / pat efectiv ocupat - date privind creditele 

planificate şi volumul creditelor consumate; 

h) transmite fişele de pontaj şi date privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  

i) transmite îndrumări metodologice, primeşte informări privind activitatea secţiilor de acelaşi profil;  

        j).organizarea raţională a alimentaţiei dietetice în spital, stabilirea regimurilor alimentare dietetice, 

raţiilor de alimentare, orarul şi numărul meselor;  

k).desfăşurarea unei susţinute munci ştiinţifice în vederea îmbunătăţirii metodelor de diagnostic şi 

tratament, precum şi pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor care activează în secţie.  

Art.6. Atribuţiile personalului Secţiei de Pneumologie sunt stabilite şi prevăzute în fişele posturilor. 

Art.7. (1). Secţiile cu paturi sunt conduse de un medic şef de secţie ajutat de o asistentă medicală şefă din 

personalul mediu din secţia respectivă.   

 (2). Numirea în funcţie a acestora se face conform dispoziţiilor legale în vigoare.  

 (3). În lipsa medicului de secţie, activitatea secţiei poate fi condusă, cu delegaţie, de către un alt medic 

din aceeaşi secţie. 

Art.8.(1). Cu excepţia cazurilor de urgenţă care se pot adresa direct Camerei de Gardă, internarea 

bolnavilor se face pe baza biletului de trimitere emis de cabinetele din ambulatoriu şi de cabinete individuale ale 

medicilor de familie.  

 (2). Internarea bolnavilor se face pe baza biletului de trimitere emis de cabinetele din ambulatoriu şi de 

cabinetele individuale ale medicilor de familie. Cu ocazia internării, bolnavii vor prezenta, începând cu data 

implementării, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţă de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la 

data emiterii pentru cei care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă / adeverinţă înlocuitoare 

pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin.(1) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin 

Ordonanţa Guvernului României nr. 11/2015 pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul (excepţie urgenţele 

medico-chirurgicale). 

 (3). Internarea  bolnavilor se aprobă de medicul şef de secţie sau medicul desemnat de acesta pentru 

rezolvarea în cursul dimineţii a urgenţelor, iar în timpul gărzii de către medicul de gardă.  

 (4). La internare, cadrul mediu sanitar, sub supravegherea asistentei şefe, va prelucra noilor internaţi 

principalele îndatoriri ale bolnavilor în timpul spitalizării şi programul secţiei. În cazurile deosebite se poate 

aproba internarea bolnavilor cu însoţitor. 

 (5). Criteriile de internare sunt:  

   a. diagnosticul; 

   b. tratamentul; 

   c. evaluarea; 

   d. urgenţa. 

 (6). Bolnavul poate fi transferat dintr-o secţie în alta sau în alt spital, asigurându-se, în prealabil, în mod 

obligatoriu, locul, documentaţia necesară şi mijlocul de transport, dacă este cazul. 
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 (7). La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieşire din spital 

întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului şef de secţie sau medicului care asigură coordonarea 

activităţii de specialitate. La externarea bolnavului se înmânează biletul de ieşire şi certificatul de concediu 

medical, iar foaia de observaţie clinică generală se îndosariază. Pe biletul de ieşire se prescrie tratamentul ce va 

trebui să-l urmeze şi diagnosticul care i-a fost stabilit. 

 (8). Bolnavul poate părăsi Spitalului la cerere după ce în prelabil a fost încunoştiinţat de consecinţele 

posibile asupra stării de sănătate. Aceasta se consemneaza sub semnătură bolnavului şi a medicului în foaia de 

observaţie clinică generală. Posibilitatea părăsirii Spitalului, la cerere, nu se aplică în cazul bolilor infecţioase 

transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege. Pentru situaţii deosebite, se poate aproba de către medicul curant 

sau şeful de secţie, părăsirea provizorie a Spitalului. 

       (9). Manevrele care implică soluţii de continuitate sunt: 

   a.   endoscopia bronşică; 

   b. administrarea substanţelor medicamentoase prin injecţii intravenoase, intramusculare, 

recoltări de analize. 

    (10). Materialele utilizate sunt de unică folosinţă. Pentru echipamente se folosesc substanţe 

dezinfectante recomandate de furnizorul echipamentului. 

     (11). Barbotoarele pentru oxigeno-terapie se sterilizează la pupinel pentru fiecare bolnav. 

 

B. MEDICUL DE GARDĂ DIN SECŢIILE CU PATURI 

Art.9.  Atribuţii, sarcini, lucrări şi responsabilităţi: 

a. rãspunde de buna funcţionare a secţiei şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Regulamentul Intern 

precum şi a sarcinilor date de managerul Spitalului, pe care îl reprezintă în orele în care acesta nu este prezent în 

Spital; 

b. controleazã, la intrarea în gardã, prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, existenţa mijloacelor 

necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţã, precum şi predarea serviciului de către cadrele medii 

şi auxiliare care lucrează în ture; 

c. supravegheazã tratamentele executate de cadrele medii şi auxiliare, iar la nevoie le efectueazã personal; 

d. supravegheazã cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii, menţionate în registrul 

special al medicului de gardă; 

e. înscrie în Registrul de consultaţii orice bolnav prezentat la Camera de Gardă, completează toate rubricile, 

semnează şi parafează în registru pentru fiecare bolnav; 

f. interneazã bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere precum şi cazurile de urgenţă care se adreseazã 

Spitalului; rãspunde de justa indicaţie a internãrii sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui 

specialist din cadrul Spitalului, chemându-l la nevoie de la domiciliu; 

g. întocmeşte foaia de observaţie clinică generală a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în aceasta 

evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a administrat-o; 

h. acordă asistenţă medicală de urgenţă bolnavilor care nu necesită internare; 

i. asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în cadrul Spitalului, după acordarea 

primului ajutor; 

j. anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale, coordonatorului echipei de gardă, medicului şef de secţie sau 

managerului Spitalului; după caz, anunţă şi alte organe în cazul în care prevederile legale impun aceasta; 

k. confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie clinică generală şi dă dispoziţii de 

transportare a cadavrului la morgă, după două ore de la deces; 

l. la terminarea gărzii va informa următorul şef de gardă asupra cazurilor existente; 

m. orice medic care efectuează gărzi, chiar dacă nu este angajat al Spitalului, va prezenta cazul medicului 

şef de gardă şi împreună cu acesta va decide atitudinea terapeutică; 

n. anunţă prin toate mijloacele posibile managerul Spitalului şi autorităţile competente, în caz de incendiu 

sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele 

disponibile; 

o. urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în orele de vizită, precum şi prezenţa ocazională a 

altor persoane străine în Spital şi ia măsurile necesare; 

p. întocmeşte, la terminarea serviciului, raportul de gardă, în condica desemnată în acest scop, consemnând 

activitatea din secţie şi pe timpul gărzii, măsurile luate, diferenţele constatate şi orice observaţii necesare, prezintă 

raportul de gardă; 

r. răspunde la chemările care necesită prezenţa sa în cadrul Spitalului şi cheamă la nevoie alţi medici ai 

Spitalului, necesari pentru rezolvarea cazurilor; 

s. efectuează controlul calităţii hranei (organoleptic, cantitativ, calitativ). 

Art.10.  Atribuţiile medicilor din echipa de gardă:  

1. În situaţia când există mai mulţi medici de gardă, unul dintre aceştia îndeplineşte sarcina de coordonare a întregii activităţi şi îl 

reprezintă pe managerul Spitalului. 
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2. Răspunde, de asemenea, de respectarea normelor de igienă şi de aplicarea măsurilor antiepidemice de prevenire şi control a 

infecţiilor nosocomiale în saloanele repartizate. În acest scop: 

 a. investighează clinic şi indică recoltarea probelor necesare examenelor de laborator la prima suspiciune de boală cu 

etiologie infecţioasă;  

 b. stabileşte diagnosticul de infecţie, îl consemnează în foaia de observaţie clinică generală şi informează 

medicul şef de secţie şi persoana specializată care se ocupă cu Supravegherea, Prevenirea şi Controlul Infecţiilor 

Nosocomiale în spital; 

 c. asigură recoltarea probelor pentru diagnosticul etiologic, instituie tratamentul cu antibiotice în funcţie de 

evoluţia clinică şi rezultatele antibiogramei;  

 d. efectuează izolarea pacienţilor infecţioşi de la prima suspiciune şi supravegherea medicală a contacţilor aplicând 

primele măsuri pentru împiedicarea transmiterii infecţiei. 

3. Supraveghează starea de sănătate, igiena personală a pacienţilor şi însoţitorilor şi comportamentul lor igienic în timpul 

spitalizării. 

4. Supraveghează permanent starea de curăţenie a încăperilor, ventilaţia (aerisirea), încălzirea, respectarea măsurilor de izolare; ia 

măsuri de remediere şi informează pe şeful de secţie pentru cele care-l depăşesc. 

5. supraveghează, instruieşte şi controlează personalul din subordine în ceea ce priveşte comportamentul igienic şi 

respectarea normelor de igienă şi tehnică aseptică, păstrarea instrumentelor şi materialelor sterile.  

6. Controlează permanent starea de igienă şi efectuarea corectă a dezinfecţiei curente în saloanele de care răspunde 

şi spaţiile aferente. 

7. Semnalează imediat medicului şef de secţie deficienţele pe care le constată în starea materialelor primite de la serviciile 

centralizate (sterilizare, centrală, farmacie, bucătărie, spălătorie) şi ia măsuri ca materialele necorespunzătoare să nu fie folosite. 

8. Urmăreşte zilnic starea de sănătate a personalului din subordine (triaj epidemiologic). Pe această bază şi pe baza 

autodeclarării bolilor cu caracter infecţios propune şefului de secţie îndepărtarea sau schimbarea temporară a locului de muncă a 

persoanelor bolnave sau sănătoase potrivit reglementărilor existente. 

          9. controlează aspectul soluţiilor perfuzabile primite pentru administrarea şi utilizarea lor numai în cadrul termenului 

de valabilitate înscris. 

10.  Respectă normele de protecţia muncii, normele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi 

Regulamentul Intern al Spitalului. 

n. Îndeplineşte orice alte sarcini de profil, la solicitarea conducerii Spitalului. 

 

 

C.ASISTENTA ŞEFĂ DIN SECŢIILE CU PATURI 

Art.11.(1). Asistenta şefă din secţia cu paturi este subordonată direct medicului şef de secţie. 

(2). Asistenta şefă are următoarele atribuţii generale: 

a) îndrumă şi controlează întreaga activitate a personalului mediu, auxiliar şi elementar sanitar din secţie; 

b) alcătuieşte anexa cu hrana pacienţilor nou internaţi; 

c) asigură primirea bolnavilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor Regulamentului 

Intern al Spitalului, referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor internaţi; 

d) semnalează medicului şef de secţie aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor; 

e) organizează, la începutul programului, raportul de gardă al personalului mediu şi auxiliar sanitar, cu 

care ocazie, se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare; 

f) participă la raportul de gardă al medicilor secţiei; 

g) însoţeşte medicul şef de secţie la vizită, consemnează şi asigură îndeplinirea de către personalul din 

subordine, a tuturor indicaţiilor date de acesta; 

h) ţine evidenţa mişcării bolnavilor în Registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite situaţia locurilor 

libere la Camera de Gardă şi Compartimentului Statistică Medicală, Internări, Externări; 

i) întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie, organizează şi asistă la distribuirea mesei; 

j) asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit 

indicaţiilor medicale; 

k) organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; 

l) controlează medicamentele, conform baremului aprobat, de la “aparatul de urgență” şi asigură 

justificarea la zi şi completarea acestora; 

m) răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii 

corespunzătoare; 

n) răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice; 

o) se îngrijeşte de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentelor curente şi de urgenţă; 

p) controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de asepsie şi 

antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infecţiilor interioare; 

q) organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, 

întocmeşte graficul de lucru al acestuia, controlează predarea serviciului pe ture şi asigură folosirea judicioasă a 
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personalului în perioadele de concedii; în lipsa ei delegă un cadru mediu sau auxiliar corespunzător care să 

răspundă de sarcinile asistentei şefe; 

r) controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor internaţi; 

s) participă la întocmirea fişelor anuale de apreciere a activităţii personalului mediu, auxiliar şi elementar 

sanitar din secţie; 

t) se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine; 

u) sprijină bună desfăşurare a muncii de pregătire practică a cursanţilor şcolilor sanitare aflaţi în stagiu şi a 

elevilor de la cursurile organizate de Crucea Roşie; 

v) supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători; răspunde de existenţa biletului de 

voie a persoanelor care însoţesc în saloane bolnavii grav;  

w) asistenta şefă organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în conformitate cu normele prevăzute de 

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, în: 

i. saloane şi toate încăperile aparţinând secţiei; 

ii. coridoare; 

iii. scările dintre etajul secţiei şi etajul inferior; 

x) organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor de către 

personalul din subordine; 

y) controlează modul de întocmire şi păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare 

(foaia de observaţie clinică generală, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de 

trimitere etc.) a pacienţilor internaţi; 

z) controlează modul de păstrare, stocare, organizare şi îndosariere, conform normelor legale, a tuturor 

documentelor de spitalizare ale pacienţilor, până în momentul predării lor către arhiva Spitalului; 

aa) de asemenea, asistenta şefă: 

1. organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire din secţie şi răspunde de calitatea 

acestora; 

2. stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, pe care le modifică, informând 

medicul şef de secţie; 

3. coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine, în 

cele trei ture; 

4. evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din 

secţie; 

5. organizează, împreună cu medicul şef de secţie, testări profesionale periodice şi acordă calificative 

anuale, pe baza rezultatelor obţinute la testare; 

6. supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea respectării 

sarcinilor din fişa postului; 

7. controlează activitatea de educaţie pentru sãnãtate desfăşuratã de asistenţii medicali cu studii post 

liceale şi de scurtă durată şi de surorile medicale; 

8. informează medicul şef de secţie despre evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor; 

9. aduce la cunoştinţa medicului şef de secţie absenţa temporară a personalului în vederea suplinirii 

acestuia, potrivit reglementărilor în vigoare; 

10. coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale; 

11. răspunde de aprovizionarea secţiei cu instrumentar, lenjerie şi alte materiale sanitare şi de întreţinere 

necesare şi de înlocuirea acestora, conform normelor stabilite în Spital; 

12. asigură procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenţă al secţiei, controlează modul în 

care medicaţia este luată din farmacie, păstrată, distribuită şi administrată de către asistentele din secţie; 

13. realizeazã autoinventarierea periodică a dotării secţiei conform normelor stabilite şi deleagă persoana 

care răspunde de aceasta, faţă de Comitetul Director; 

14. controleazã zilnic condica de prezenţã a personalului din subordine; 

15. rãspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcãrii bolnavilor şi asigurã predarea acestora la 

Compartimentul Statistică Medicală, Internări, Externări.; 

16. analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine, organizează 

şi participă zilnic la raportul asistenţilor pe secţie, la raportul de gardă cu medicii, participă la vizita organizată de 

medicul şef de secţie; 

17. organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine pentru respectarea normelor de 

protecţia muncii; 

18. se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de bolnavi de către personalul din subordine; 

19. asigură păstrarea secretului profesional şi oferă informaţii aparţinătorilor, numai în interesul bolnavilor; 
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20. în cazuri deosebite, propune spre aprobare, împreună cu medicul şef de secţie, ore suplimentare 

conform reglementărilor legale în vigoare; 

21. în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul secţiei, decide asupra 

modului de rezolvare şi informează medicul şef de secţie întocmeşte graficul concediilor de odihnă, răspunde de 

respectarea acestuia şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului; 

22. coordonează organizarea şi realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale sanitare însoţiţi de 

instructorul de practică, conform stagiilor stabilite de comun acord cu şcoala; 

23. îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului şef de secţie. 

bb) participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar, prin concurs, şi propune criterii 

de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementărilor în vigoare; 

cc) anunţă aparţinătorii în legătură cu decesul pacientului, după cel puţin 2 ore şi în cel mult 3 ore de la 

decesul pacientului; 

dd) îndeplineşte orice alte atribuţii în legătură cu activitatea sa, stabilite de medicul şef de secţie, în limita 

pregătirii profesionale;  

ee) întocmeşte anexa de hrană pentru pacienţii nou internaţi în Spital; 

ff) răspunde de organizare şi controlează efectuarea curăţeniei în conformitate cu normele prevăzute de 

Ordinul ministrului sănătăţii nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, în: 

a. saloane şi toate încăperile aparţinând secţiei;  

b. cabinete medicale din Spital;  

c. coridoare;  

d. scările dintre etaje. 

gg) răspunde de existenţa biletului de voie a persoanelor care însoţesc în saloane bolnavii grav; 

hh) sub îndrumarea şefului de secţie şi împreună cu asistenta de igienă, răspunde de organizarea activităţii 

de monitorizare şi raportare a infecţiilor nosocomiale. 

(3). Responsabilităţi privind Sistemul de Management al Calităţii: 

a) sǎ cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea 

depusă; 

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate şi a 

obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

D. ASISTENTUL MEDICAL DIN SECŢIILE CU PATURI 

Art.12.  Asistentul medical din secţiile cu paturi are următoarele atribuţii: 

a) îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului; 

b) respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

c) preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală, 

ţinuta de spital şi îl repartizează la salon; 

d) acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 

e) participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 

f) identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează 

planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării; 

g) prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la 

internare şi pe tot parcursul internării, observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în dosarul de 

îngrijire şi informează medicul; 

h) pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament; 

i) pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, 

organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului; 

j) recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului; 

k) răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, 

schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei 

bolnavului; 

l) observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, 

supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie clinică generală; 

m) administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, conform 

prescripţiei medicale; 

n) pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor; 

o) asigură pregătirea preoperatorie a pacientului; 

p) asigură îngrijirile postoperatorii; 

q) semnalează medicului orice modificări depistate; 



 13 

r) participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea 

acestora; 

s) supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform Regulamentului Intern al 

spitalului; 

t) efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de 

tură; 

u) pregăteşte pacientul pentru externare; 

v) în caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia 

la locul stabilit de conducerea spitalului;  

w) utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 

colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în 

vederea distrugerii;  

x) respectă reglementările în vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date 

privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;  

y) poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern care va fi schimbat ori de câte ori 

este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

z) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

aa) respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 

bb) respectă şi apără drepturile pacientului; 

cc) se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie 

continuă şi conform cerinţelor postului. 

 

E. ALT PERSONAL MEDICAL DIN  SECŢIILE CU PATURI 

Art.13.(1). Infirmiera îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului 

medical și are următoarele atribuţii: 

a) pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului, la 3 zile sau ori de câte ori este nevoie;  

b) efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de 

igienă; 

c) ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; 

d) ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice; 

e) asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite (în 

secţie);  

f) asigură toaleta bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie;  

g) transportă lenjeria murdară în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, 

cu respectarea circuitelor conform reglementărilor Regulamentului Intern al Spitalului; 

h) execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon; 

i) pregăteşte la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar; 

j) pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea  plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se 

deplasa; 

k) colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizate în recipiente speciale şi 

asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; 

l) ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat; 

m) goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical, pungile care colectează urina sau alte produse 

biologice, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului; 

n) nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 

o) după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la 

transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea Spitalului; 

p) va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 

q) poartă echipament de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern al Spitalului, care va fi schimbat ori de 

câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

r) respectă Regulamentul Intern al Spitalului; 

s)  respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii; 

t) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 

u) participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi protecţia 

muncii; 

v) transporta alimentele de la bucătărie pe secţii, cu respectarea normelor igienico-sanitare; 

w) distribuie alimentele aduse  de la bucătărie către bolnavi, fie în sala de mese sau, la nevoie, la patul 

bolnavului; 
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x) asigură ordinea  şi curăţenia în oficiile alimentare; 

y) răspunde de bunurile din secţie, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare pe 

toată durata turei;  

z) participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi protecţie a 

muncii; 

aa) respectă normele de protecţia muncii şi PSI; 

bb) asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare; 

cc) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea unităţii în vederea asigurării unei calităţi 

corespunzătoare a asistenţei medicale conform pregătirii profesionale. 

 (2). Îngrijitoarea de curăţenie este subordonată asistentei medicale şefă de secţie şi asistentei sau sorei 

medicale din pavilion, execută sarcinile trasate de acestea și are următoarele atribuţii: 

a) răspunde de igienă în cadrul secţiei, de curăţenia şi dezinfecţia pardoselii saloanelor, în sectorul 

repartizat,  grupurilor sanitare, etc.; execută curăţenia şi asigură aerisirea ori de câte ori este necesar;  

b) curăţă urinarele şi ploştile, îngrijindu-se de a le păstra, în timp ce acestea nu sunt folosite, în locuri 

curate;  

c) transportă gunoiul şi reziduurile alimentare la recipienţii de gunoi şi răspunde de depunerea lor corectă, 

curăţă şi dezinfectează recipientele în care se păstrează gunoiul;  

d) răspunde de menţinerea în bună stare a mobilierului, inventarului şi instalaţiilor sanitare din sectorul său 

de activitate şi este solidar răspunzătoare pentru materialele şi instalaţiile folosite în comun cu celelalte cadre 

elementare sanitare din acelaşi sector de activitate;  

e) păstrează inventarul materialului de curăţenie şi răspunde de folosirea lui raţională, precum şi de 

neînstrăinarea lui;  

f) participă la toate formele de instruire iniţiate de Spital în vederea ridicării nivelului profesional;  

g) îşi însuşeşte corect şi respectă cu stricteţe regulile de igienă necesare activităţii sale pentru evitarea 

apariţiei infecţiilor intraspitalicesti;  

h) nu vorbeşte cu glas tare şi nu circulă zgomotos, respectând liniştea şi odihna bolnavilor; 

i) este obligată să poarte uniforma reglementată în perfectă stare de curăţenie;  

j) nu are voie să transporte alimentele de la bucătărie la oficiu sau să distribuie masa bolnavilor decât în 

situaţia când nu există infirmieră în pavilion;  

k) nu are voie să părăsească serviciul fără aprobarea asistentei medicale şefă şi asigurarea înlocuitorului;  

l) nu are voie să părăsească Spitalul cu echipamentul de protecţie. 

 

F. AMBULATORIUL INTEGRAT  

Art.14. (1). În cadrul Ambulatoriului Integrat vor fi acordate serviciile cuprinse în pachetul de servicii 

medicale prevăzut în anexa nr. 1 la Contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate).  

(2). Consultaţiile bolnavilor în Ambulatoriul Integrat ca şi examenele la laboratoarele de diagnostic se 

efectuează de către medicii specialişti, pe baza recomandărilor scrise (bilet de trimitere) ale medicilor de familie şi 

trebuie să cuprindă diagnosticul prezumtiv şi motivul trimiterii.  

(3). Cazurile de urgenţă precum şi bolnavii aflaţi în supraveghere medicală activă primesc asistenţă de 

specialitate, fără recomandarea medicului de familie. 

      (4). Activitatea Ambulatoriului Integrat al spitalului constă în: 

a)  stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de 

familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu Casa Județeană de Asigurări 

de Sănătate Vâlcea şi care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi; 

b)  monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în Spital şi care au venit la controalele 

programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic 

specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea, pentru 

afecţiunile pentru care au fost internaţi; 

c)  consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în Spital sau pentru cei internaţi în alte spitale, în 

baza relaţiilor contractuale stabilite de Spital cu unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar; 

d)  stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de 

familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialităţile unice în localitatea respectivă, şi care 

nu necesită internare în regim continuu sau de spitalizare de zi. 

       (5). Aceste servicii vor fi evidenţiate distinct de către Ambulatoriul Integrat al spitalului şi vor fi 

contractate şi raportate în vederea decontării de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea. 
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G. CAMERA DE GARDĂ 

Art.15.(1).  Camera de Gardă este asigurată cu personal mediu, auxiliar şi medici specialişti de gardă.  

 (2). Principalele atribuţii:  

a) asigură primul ajutor şi acordă asistenţă medicală calificată şi specializată până ce bolnavul ajunge la 

secţie;  

b) asigură trusa de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii;  

c) îmbăiază bolnavii, dezinfectează şi deparazitează bolnavii şi efectele acestora;  

d) asigură transportul bolnavilor în secţie, folosind cărucioarele targă şi cărucioarele de transport;  

e) asigură supravegherea, tratamentul şi alimentaţia bolnavilor reţinuţi până la rezolvarea definitivă a 

acestora; 

f) întocmeşte documentele de transfer ale pacientului critic către unităţile specializate; 

g) fişele medicale de transfer interclinic se află în camera primiri urgenţe (CPU) unde sunt afişate toate 

procedurile de transfer; 

h) medicul de gardă rezolvă situaţia bolnavilor critici din secţiile Spitalului şi sosirile prin urgenţă în 

perioada gărzii. 

 

H. FARMACIA 

Art.16. (1). Atribuţii generale: 

a) stabileşte necesarul anual de medicamente, în funcţie de nevoile Spitalului, pe baza referatelor de 

necesitate înaintate de şefii de secţie;  

b) urmăreşte asigurarea unui stoc de urgenţă; 

c) încheie contracte cu furnizorii de medicamente care câştigă licitaţiile organizate conform legislaţiei în 

vigoare;  

d) organizează controlul în vederea asigurării calităţii medicamentelor şi a produselor farmaceutice;  

e) organizează recepţia cantitativă şi valorică şi asigură depozitarea corectă a medicamentelor;  

f) controlează circulaţia şi consumul produselor toxice şi a stupefiantelor;  

g) sprijină acţiunea de informare şi documentare în domeniul medicamentelor;  

h) ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea formării de stocuri peste necesar, precum şi pentru 

întâmpinarea degradării, deprecierii sau perimării medicamentelor;  

i) ţine evidenţa medicamentelor eliberate pe programe şi raportează la Casa Judeţeană de Asigurări de 

Sănătate Vâlcea şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate notele de comenzi şi consumul pentru aceste 

medicamente separat pe programe, cât şi evidenţa bolnavilor, după CNP-uri, care benefiază de acestea; 

j) pentru zile libere sau sărbătorile legale, farmacia va asigura eliberarea de medicamente în program 

scurt, în funcţie de necesităţi;  

(2). Eliberarea şi livrarea în regim de urgenţă a medicamentelor  

a. Fiecare secţie are obligaţia de a asigura, la aparatul de urgenţă, medicamentele considerate strict necesare 

pentru potenţialele cazuri de urgenţă, conform unui barem minimal stabilit. 

b. La indicaţia medicului, în situaţii de urgenţă, asistenta de salon foloseşte medicamentele prescrise, de la 

aparatul de urgenţă. În situaţia în care nu sunt suficiente, asistenta de salon se va prezenta la farmacia Spitalului 

pentru a ridica aceste medicamente pe baza Condicii de prescriere a medicamentelor, semnată şi parafată de 

medicul care a făcut recomandarea. 

c. Condicile de prescripţii medicale în regim de urgenţă se vor elibera prioritar, respectându-se acelaşi 

protocol ca la eliberarea medicamentelor pentru condicile de prescripţii ale secţiei. 

(3). Atribuţii privind supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale în Spital: 

a. obţine, depozitează şi distribuie preparatele farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea 

transmisiei agentului infecţios către pacienţi;  

b. distribuie medicamentele antiinflamatoare şi ţine evidenţa acestora; 

c. obţine şi depozitează vaccinurile sau serurile şi le distribuie în mod adecvat; 

d. păstrează evidenţa antibioticelor distribuite departamentelor medicale, înaintează către persoana 

specializată în Supravegherea, Prevenirea şi Combaterea Infecţiilor Nosocomiale din Spital, sumarul rapoartelor şi 

tendinţelor utilizării antibioticelor; 

e. păstrează următoarele informaţii legate de dezinfectanţi, materiale antiseptice şi de alţi agenţi 

antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durata acţiunii, spectrul antibiotic, 

proprietăţi toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe care sunt incompatibile cu 

antibioticele sau care reduc potenţa, condiţii fizice care afectează în mod negativ potenţa pe durata depozitării;  
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f. participă la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la spălarea şi 

dezinfectarea mâinilor; 

g. participă la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului şi materialelor pacienţilor; 

h) participă la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în Spital, inclusiv 

selectarea echipamentului de sterilizare şi monitorizarea; 

(4). Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea la Farmacie sunt prevăzute în fişele posturilor. 

 

I. LABORATOARE MEDICALE 

Art.17.  Laboratoarele medicale sunt organizate cu activităţi unice pe profile pe întregul Spital, pentru a se 

asigura efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de produse patologice, preparatelor şi oricăror altor 

prestaţii medico - sanitare, potrivit cu specialitatea lor. 

Laboratorul de Analize Medicale 

Art.18.(1). Atribuţii generale:  

a.efectuează analize medicale de hematologie, biochimie, serologie, microbiologie necesare precizării 

diagnosticului, stadiului de evoluţie al boli şi examenelor profilactice; 

b. asigură recipienţii necesari recoltării produselor patologice; 

c. îmbunătăţește continuu calitatea muncii prin punerea la punct a metodelor celor mai precise, mai rapide 

şi mai utile de laborator, pentru stabilirea cât mai corectă a diagnosticului;  

d. colaborează în vederea atingerii scopului mai sus amintit, cu secţiile pe care le deserveşte;  

e. colaborează la activitatea ştiinţifică a secţiilor Spitalului;  

f. ridică nivelul de pregătire profesională al cadrelor medicale şi al laboranţilor;  

g. pentru zilele libere sau sărbătorile legale, laboratorul va asigura efectuarea analizelor necesare pentru 

cazurile de urgenţă; pentru timpul lucrat în aceste zile, personalul respectiv va primi liber în timpul săptămânii; 

 (2). Principalele relaţii ale Laboratorului de Analize Medicale cu celelalte compartimente din cadrul 

Spitalului sunt:  

a)  transmite rapoarte de activitate şi primeşte indicaţii metodologice; 

 b) prezintă informări periodice privind activitatea desfăşurată de laborator, face propuneri privind 

reorganizarea acestuia, a programului de lucru, propuneri de sancţionare ori diminuare a drepturilor salariale, 

primeşte avize, aprobări, indicaţii, instrucţiuni;  

 c) primeşte indicaţii metodologice, sprijin în perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului, 

transmite observaţii, rezultate din activitatea laboratorului; 

 d) transmite date şi informaţii în legătură cu metodologia folosită, observaţii privind utilitatea unor 

metode, primeşte indicaţii privind folosirea metodelor de laborator şi experimentarea metodelor noi;  

 e) colaborează în acţiunile de prevenire şi combatere a infecţiilor intraspitalicesti şi epidemiilor etc.  

 (3). Atribuţii conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare: 

a) implementează sistemul de asigurare a calităţii, care reprezintă un ansamblu de acţiuni prestabilite şi 

sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile oferite satisfac cerinţele referitoare la calitate; 

b) elaborează ghidurile pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corectă a probelor 

biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată corect; 

c) elaborează Manualul de biosiguranţa al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul naţional de 

biosiguranţa pentru laboratoarele medicale în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului; 

d) întocmește şi derulează programul de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al 

prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;  

e) identifică corect microorganismele patogene; în cazul suspiciunii de infecţie nosocomială va asigura 

identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al infecţiilor nosocomiale, în colaborare cu epidemiologul şi 

medicul clinicial, din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători; 

f) furnizează rezultatele testărilor într-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel mai scurt timp;  

g) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie clinică, 

utilizând metode standardizate; îşi va selecta seturile de sustanţe antimicrobiene adecvate pe care le va testa, în 

funcţie de particularităţile locale/regionale ale rezistenţelor semnalate în ultima perioadă de timp şi antibioticele 

utilizate, cu respectarea integrală a recomandărilor standardului aplicat;  

h) furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical prin adoptarea 

unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de bacterii rezistente la 

antibiotice, dificil sau imposibil de tratat;  

i) realizează baza de date privind rezistenţa la antibiotice; 

j) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie nosocomială pe 

baza racolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip, a unora rare, ori patogene sau multirezistente; 
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k) raportează trimestrial persoanei specializată în Supravegherea, Prevenirea şi Combaterea Infecţiilor 

Nosocomiale din Spital aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de microorganisme şi a 

rezistenţei la rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene şi evoluţia rezistenţei la 

antibiotice; 

l) monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient la recomandarea clinicianului şi medicului 

epidemiolog; 

m) monitorizează impactul utilizării de antibiotice şi al politicilor de control al infecţiilor la nivelul 

Spitalului;  

n) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea studiilor.  

 (4). Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea la Laboratorul de Analize Medicale sunt 

prevăzute în fişele posturilor acestora. 

 

2. Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală 

Art.19. - (1). Atribuţiile generale ale laboratorului: 

a) efectueză examenele radiologice în laborator în prezenţa medicului;  

b) efectueză tratamentul cu radiaţii bolnavilor internaţi şi în ambulatoriu;  

c) organizează şi utilizează corespunzător filmoteca;  

d) aplică măsuri pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;  

e) pentru zile libere sau sărbătorile legale, laboratorul va asigura efectuarea analizelor necesare pentru 

cazurile de urgenţă; pentru timpul lucrat în aceste zile, personalul respectiv va primi liber în timpul săptămânii.  

  (2). Principalele relaţii ale laboratorului cu celelalte compartimente din spital sunt asemănătoare cu cele 

prevăzute în art. 40 alin.(2) din prezentul Regulament.  

 (3). Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică 

Medicală sunt prevăzute în fişele posturilor acestora. 

 

3. Laboratorul de Explorări Funcţionale 
3.1. Laboratorul asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi 

în raport cu dotarea existentă, grupează, centralizat pe Spital, o mare varietate de tehnici de investigare, bazate pe 

utilizarea aparaturii specializate de înaltă tehnologie care permite obţinerea de date referitoare la potenţialul 

funcţional al diferitelor organe şi sisteme ale corpului uman. 

3.2. În cadrul laboratorului se efectueaza următoarele investigatii medicale: electrocardiogramă (EKG), 

bronhoscopie, spirometrie. 

3.3. Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului sunt prevăzute în fişele 

posturilor. 

 

4. Compartiment Endoscopie Bronșică 

4.1. Medicul de specialitate pneumologie cu competență în endoscopie bronșică are atribuţii specifice 

efectuării investigaţiilor medicale de specialitate, în raport cu dotarea existentă: 

 a) examinează pacienţii, indică investigațiile necesare premergatoare (PFV, EKG, radiologie 

pulmonară, consult, cardiologie);  

b) asigură acordarea primului ajutor medical pentru cazurile de urgență;  

c) acordă asistență medicală bolnavilor internaţi în secţiile cu paturi;  

d) efectuează manevre specifice competenței de endoscopie bronșică;   

e) fibrobronhoscopie diagnostică și terapeutică;  

f) lavaj bronhiolo-alveolar, aspirație;  

g) broșaj de mucoasă;  

h) biopsie bronhică; 

i) asigură extragerea de corpi străini;  

j) urmăreşte starea pacientului în timpul și după efectuarea examenului endoscopic bronșic și adoptă 

măsurile medicale necesare, în caz de nevoie; 

k) completează în Registrul de bronhoscopii și în fișa de observație clinică generală rezultatul examinării, 

ajutat de asistenta medicală, parafând protocolul scris;  

l) recomandă investigațiile necesare și tratamentul ulterior efectuării bronhoscopiei, consultului 

interdisciplinar;  

m)  urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie a muncii și de prevenire a contaminării cu produsele 

infectate, dezinsecția aparaturii, folosirea lămpilor de UV, curățenia și dezinfecția sălii de bronhoscopie; 
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4.2. Asistentul medical generalist la Compartiment Endoscopie Bronșică: 

a) asigură și răspunde de aprovizionarea corectă și la timp a Laboratorului de Explorări Funcţionale cu 

cantităţi suficiente de materiale sanitare, de curăţenie, etc, substanţe dezinfectante;  

b) realizează înregistrarea pacientului în Registrul de consultaţii, pe categorii;  

c) explică bolnavului tehnica explorării/intervenţiei ce va fi efectuată în vederea obţinerii acordului 

pacientului pentru explorare/intervenţie;  

d) completează formularele necesare pentru efectuarea explorării;  

e) asigură pregătirea bolnavului pentru explorare/intervenție (anestezie locală, sursa de O2, puls, linie 

venoasă);  

f) pregăteşte echipamentul, aparatura, componentele, materialul steril și medicația care trebuie administrată 

necesare explorării;  

g) ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii/intervenţii;  

h) recoltează probe biologice (la nevoie), asigură etichetarea, păstrarea, transportul la laboratoare, conform 

indicațiilor;  

i) asigură monitorizarea specifică a pacientului, conform prescripţiei medicale, în timpul efectuării 

explorării și după, pentru prevenirea eventualelor incidente și accidente, intervine în caz de nevoie, ajutând 

medicul și asigură îngrijirile după;  

j) semnalează medicului orice modificări depistate (de exemplu: auz, vedere, etc);  

k) răspunde de apariţia reacţiilor, complicaţiilor și accidentelor pre-și post intervenție provocate de 

pregătirea defectuoasă a resurselor din dotare, de conservarea și manipularea necorespunzătoare a produselor 

biologice; 

l) acordă primul ajutor în situaţii de urgență și cheamă medicul;  

m) respectă normele de securitate a medicamentelor cu regim special;  

n) participă la asigurarea unui climat optim și de siguranţă; 

o) ține în ordine evidențele Laboratorului de Explorări Funcţionale și asigură arhivarea documentelor;  

p) ajută la transferul bolnavului în secție (salon) transmițând responsabilitatea de supraveghere a acestuia 

asistentei de salon;  

r) asigură dezinfecţia și sterilizarea aparaturii și componentelor ce au fost utilizate, pregăteşte materialele în 

vederea sterilizării, respectând reglementările în vigoare, respectiv Ordinul ministrului sănătății nr. 916/2006 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare; 

 

J. COMPARTIMENTE AUXILIARE 

Art.20. Compartimentul Statistică Medicala, Internări, Externări este coordonat de managerul 

Spitalului.  

Art.21. Compartimentului îi revin, în principal, următoarele atribuţii: 

a. Verifică zilnic foile de observaţii pentru pacienţii externaţi;  

b. centralizează lunar sau ori de câte ori este nevoie datele operate;  

c. întocmește situaţiile statistice lunare ale Spitalului (lunar, trimestrial, semestrial, anual); 

d. generează sub formă electronică setul de date la nivel de pacient și le transmite către instituțiile 

abilitate, conform reglementărilor în vigoare; 

e. organizează codificarea în sistemul DRG și documentarea foii de observație clinică generală, conform 

reglementărilor în vigoare;  

f. centralizează și asigură corectitudinea datelor colectate și transmiterea lunară a datelor din sistemul 

DRG;  

g. asigură raportarea și validarea ulterioară a cazurilor prin sistem DRG, în colaborare cu comisia de 

validare condusă de directorul medical; 

h. efectuează calculele de costuri la foile de observaţii cu plată, solicitate de organele de poliţie, parchet 

sau judecătorie sau solicitate de consilierul juridic al unităţii;  

i. colaborează cu secţiile cu paturi şi cu celelalte compartimente funcţionale ale spitalului în vederea 

realizării atribuţiilor, corect şi în timp util;  

j. păstrează și respectă confidenţialitatea datelor colectate și transmise; 

k. înregistrează intrările şi ieşirile bolnavilor din spital, ținând la zi Registrul de internare – ieșire pe spital; 

l. preia și prelucrează datele, la nivel de pacient;  

m. completează formularele şi următoarele evidențe: Registru de internare – ieșire, foaia de observaţie 

clinică generală cu diagnosticul de trimitere şi datele de identitate ale bolnavului, opis alfabetic cu bolnavii 

internaţi; 

n. gestionează și arhivează toate datele colectate pe Spital (“mișcarea zilnică a bolnavilor”);  
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o. operează zilnic ieşirile, conform foilor de observaţie clinică generală comunicate de secţie cu evidențele 

proprii;  

p. urmărește, în dinamică, corelarea diferiților indicatori de activitate, comparativ cu alte unități, și 

informează conducerea spitalului în caz de abateri; 

q. raportează lunar Comitetului Director situația indicatorilor realizați; 

r. asigură realizarea și pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de managerul spitalului; 

s. pune la dispoziția secșiilor/compartimentelor din Spital date statistice și/sau documentație medicală 

necesarș pentru activitatea curentă. 

Art.22. Spălătorie 

(1). Spălătoreasa are următoarele sarcini şi responsabilităţi: 

a. execută spălarea şi călcarea rufelor şi a lenjeriei folosite în Spital;  

b. asigură funcţionarea corectă a maşinilor şi utilajelor prin utilizarea lor raţională şi conform 

instrucţiunilor de folosire;  

c. asigură primirea şi predarea corespunzătoare a lenjeriei cu respectarea circuitelor stabilite;  

d. se interzice spălarea lenjeriei sau rufăriei persoanelor particulare sau ale altor unităţi (exceptând 

cazurile deosebite sau situaţiile excepţionale).  

  e.colectează lenjeria murdară de la sursă;  

  f.lenjeria contaminată nu se sortează; 

  g.sortarea lenjeriei murdare dar necontaminată se face în zona murdară a spălătoriei, pe diverse 

tipuri de articole; 

  h.cântărește lenjeria murdară în vederea încărcării eficiente a utilajelor de spălat şi pentru a stabili 

cantitatea optimă de detergent, aditivi şi apă; 

  i.depozitează lenjeria curată în spălătorie într-un spaţiu special amenajat în zona curată, dotată cu 

rafturi; 

  j.colaborează cu secţiile cu paturi şi cu celelalte compartimente funcţionale ale Spitalului în 

vederea realizării optime a atribuţiilor ce le revin; 

k.obligativitatea efectuării testării microbiologice a lenjeriei curate în vederea prevenirii infecţiilor 

intraspitaliceşti de acest gen; 

l.poartă echipament de protecţie (halat alb) care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea 

igienei şi a aspectului estetic personal; 

m.respectă normele igienico-sanitare;  

n.respectă normele de protecţia muncii, PSI; 

o.respectă normele de prevenire şi combatere a incendiilor; 

p.efectuează controlul medical periodic;  

 

K. APARATUL FUNCŢIONAL 

Art.23.(1). Aparatul funcţional cuprinde:  

a. Biroul Financiar – Contabilitate, RUNOS;  

b. Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Transport, Achiziţii Publice; 

c. Compartimentul Juridic; 

d. Compartimentul Structura de Management a Calității Serviciilor Medicale (birou SMC); 

e. alte structuri (Salvare, Sterilizare, Spălătorie, Supravegherea, Prevenirea și Controlul Infecțiilor 

Nosocomiale)  

(2). Activitatea de transport si aprovizionare presupune întocmirea şi executarea Planului de 

aprovizionare, disciplină contractuală, transport şi aprovizionarea secţiilor, etc.  

(3). Activitatea financiar- contabilă presupune: 

a) planificarea financiară şi urmărirea indicatorilor financiari;  

b) operaţiuni de încasări şi plăţi;  

c) urmărirea debitelor; 

d) control financiar intern; 

e) organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a evidenţei valorilor patrimoniale ale spitalului; 

f) aplicarea, cu fermitate, a controlului financiar preventiv.  

(4). Activitatea de resurse umane, normare, organizare, salarizare presupune:  

a) organizarea şi normarea muncii;  

b) încadrarea şi promovarea personalului;  

c) activitatea de învăţământ, instruire și formare profesională; 

d) acordarea drepturilor salariale.  
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Art.24.(1). Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Transport, Achiziţii Publice are următoarele 

atribuţii:  

1. transmite necesarul fundamentat de aprovizionare, propuneri, stoc, informări, reparaţii, aprobări, indicaţii 

şi instrucţiuni;  

2. transmite comenzi, specificaţii, capacităţile de transport necesare pentru aprovizionare, primeşte 

contracte de livrare, acte adiţionale şi materiale contractate;  

3. transmite nomenclatoarele de produse tehnico-sanitare pentru completare, informaţii privind Planul de 

aprovizionare, date în legătură cu stocurile existente, graficele de livrare, eliberarea produselor şi materialelor 

solicitate conform normativelor, primeşte date privind necesarul de aprovizionat pe secţii, birouri, compartimente, 

comenzi pentru executarea unor transporturi; 

4. transmite informaţii privind resursele şi stadiul de aprovizionare; 

5. propuneri pentru elaborarea de studii de organizare, pentru Programul de perfecţionare a pregătirii 

profesionale, aprecierile anuale, indicaţii privind aplicarea sistemului de salarizare şi programul de perfecţionare, 

indicatorii de plan aprobaţi; 

6. transmite informaţii în legătură cu Planul de aprovizionare aprobat, stocurile existente, necesarul de 

rechizite şi materiale de curăţenie pentru consum propriu;  

7. transmite elementele necesare elaborării planului financiar, date privind livrările necorespunzătoare sau 

cu întârziere, acte şi documente necesare controlului financiar, primeşte lucrări rezultate în urma controalelor;  

8. transmite documentele de recepţie şi mişcarea materialelor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, 

date şi informaţii necesare analizei de bază pentru bilanţ, documentele privind consumurile de carburanţi, 

lubrefianţi, etc.;  

9. transmite informări privind desfăşurarea activităţii în domeniul specific, informaţii asupra accidentelor 

de muncă şi incendiilor produse în spital, a cauzelor acestora.  

10. primeşte indicaţii privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii, paza contra 

incendiilor, protecţia muncii; 

11. transmite informaţii privind activitatea de întreţinere şi reparaţii a dispozitivelor pe linie de pază, 

protecţia muncii, deficienţe şi propuneri, lucrări privind activitatea proprie, propuneri pe linie de protecţie civilă; 

12. transmite indicaţii privind activitatea de pază, protecţia muncii, normative pentru materialele de 

întreţinere şi curăţenie; primeşte comunicări privind probleme de protecţia muncii, primirea şi păstrarea 

corespondenței; 

13. transmite propuneri pentru proiectul Planului de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobile, instalaţii 

şi alte mijloace fixe, elaborate împreună cu formaţiile de lucru respective; 

14. transmite propuneri pentru Planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, inventar gospodăresc, 

piese schimb, rechizite de birou; primeşte comunicări privind materialele aprovizionate, stocurile existente şi 

mijloacele pentru transportul unor materiale; 

15. coordonează şi controlează Atelierul de Lenjerie şi Spălătorie, controlează calitatea lucrărilor de 

întreţinere şi reparaţii clădiri şi instalaţii, primeşte informări privind lucrările realizate, stadiul lucrărilor de 

reparaţii şi revizii periodice, etc.;  

16. este responsabil cu aprovizionarea de produse, efectuarea şi transmiterea comenzilor către furnizorii de 

produse şi prestatorii de servicii cu care spitalul are contracte valabil incheiate; 

17. urmărește ca serviciile de reparație şi întreținere să fie prestate conform contractelor încheiate; 

18. este responsabil de achiziţia directă de produse sau servicii, atunci când legislaţia privind achiziţiile 

publice permite (studiu de piaţă, notă justificativă de aplicare a achiziţiei, întocmirea contractului, dacă este 

cazul); 

19. urmăreşte şi arhivează propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele bugetare individuale sau 

globale, ordonanţarea de plată; 

20. asigurarea măsurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodăresc în condiţii de 

eficienţă maximă;  

21. realizarea măsurilor de protecţie a muncii şi aducerea la cunoştinţa întregului personal a normelor de 

igienă şi de protecţia muncii;  

22. luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea confortului şi a alimentaţiei bolnavilor;  

23. urmărirea verificării la timp şi în bune condiţii a aparaturii şi utilajelor din dotare;  

24. asigurarea recepţionarii, manipulării şi a depozitării corespunzătoare a bunurilor, asigurarea  

funcţionalităţii în bune condiţii a formaţiilor de întreţinere şi reparaţii, a spălătoriei, a lenjeriei, a blocului 

alimentar, a garderobei bolnavilor şi a centralei telefonice, asigurarea întreţinerii clădirilor, instalaţiilor şi 

inventarului spitalului;  

25. asigurarea aplicării normelor PSI;  

26. asigurarea întreţinerii curăţeniei;  

27. întocmirea şi executarea Planului de aprovizionare, cu respectarea baremurilor în vigoare;  
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28. încheierea contractelor economice cu furnizorii, întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru 

materialele necesare spitalului;  

29. asigurarea aprovizionării spitalului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură, etc. în cele mai bune 

condiţii;  

30. recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori şi asigurarea 

transportului acestora în condiţii igienico - sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;  

31. asigură întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi dezăpezirea acestora; 

(2). Principalele obligaţii ale compartimentului privind activitatea de achiziţii publice se referă la: 

a. elaborarea Planului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităților si priorităților comunicate de 

celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;  

b. aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers 

al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;  

c. respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări; asigură aplicarea dispoziţiilor 

legale în vigoare privind achiziţiile publice care trebuie urmate în fiecare caz în parte, toate având ca punct de 

plecare Programul anual al achiziţiilor publice şi bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului;  

d. coordonarea activităţii de licitaţii electronice;  

e. urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice;  

f. intrarea în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;  

g. încheierea contractelor economice cu furnizorii, întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru 

materialele necesare unităţii;  

h. asigurarea aprovizionării unităţii cu medicamente, alimente, materiale, instrumentar, aparatură în cele 

mai bune condiţii;      

i. recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori şi asigurarea 

transportului acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;  

k. răspunde de întocmirea corectă a comenzilor şi a contractelor ce se încheie cu furnizorii;  

l. urmăreşte livrarea bunurilor la termenele stabilite şi întocmirea formelor necesare în cazul când 

termenele nu sunt respectate;  

m. centralizează programele de achiziţii de la nivelul fiecărui compartiment în Programul anual de achiziţii 

publice şi urmăreşte corelarea acestuia cu creditele bugetare acordate unităţii; 

n. este responsabil cu toate achiziţiile publice efectuate în cadrul spitalului; 

o. menţine legătura cu medicii şefi de secţie şi cu asistentele şefe astfel încât, chiar în condiţiile deficitului 

bugetar înregistrat în ultimii ani în sistemul sanitar, să fie asigurată continuitatea în aprovizionarea cu produse a 

unităţii; 

p. asigură executarea tuturor fazelor procedurii de achiziţie: 

1)referat de necesitate al secţiei sau compartimentului pentru care se face achiziţia, cu denumirea 

produsului, serviciului sau lucrărilor şi a specificaţiilor tehnice, aprobat de managerul spitalului; 

2)verificarea existenţei produsului, serviciului sau lucrării respective în Programul de achiziţie publică al 

unităţii; 

3)organizarea procedurii de achiziţie publică; 

4)anunţarea câştigătorilor licitaţiei; 

5)întocmirea contractelor; 

6)viza de control financiar preventiv de la persoana împuternicită; 

7)viza consilierului juridic al spitalului; 

8)verifică şi asigură întocmirea contractului sau a actului adiţional de achiziţie publică de către personalul 

compartimentului, urmărind legalitatea datelor; 

9)asigură semnarea contractelor sau actele adiţionale de către managerul spitalului, directorul financiar 

contabil, viza C.F.P şi avizul juridic; 

q. răspunde de aprobarea achiziţiei de produse şi servicii în această ordine: 

1)primeşte referatele de necesitate aprobate de ordonatorul de credite din partea şefilor de secţii sau de 

compartimente;  

2)verifică încadrarea achiziţiei în Programul de achiziţii publice;  

3)selectează procedura pentru atribuirea contractului în funcţie de valoarea estimată a acestuia, astfel: 

i.  cumpărare directă;  

ii. cerere de ofertă; 

iii. licitaţie deschisă/restrânsă; 

iv. negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

v. negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

vi. dialog competitiv; 

vii. sistemul de achiziţii dinamic; 

viii. acordul cadru. 
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r. răspunde de întocmirea documentelor pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, în funcţie de procedura 

aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, întocmeşte caietul de sarcini sau documentaţia 

descriptivă; 

         s. arhivarea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. 

(3). Atribuţiile personalului din Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Transport, Achiziţii Publice sunt 

prevăzute în fişele posturilor.  

(4). Documentele care se întocmesc la nivelul Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Transport, 

Achiziţii Publice sunt următoarele:  

a) foaie de parcurs auto;  

b) fişa activităţii zilnice; 

c) registrul privind cantităţile intrate şi bonuri distribuite; 

d) foaie de comandă; 

e) fişă de evidenţă a anvelopelor; 

f) notă de comandă;  

g) facturi;  

h) dispoziţii de livrare (avize de expediţie); 

i) fişă de evidenţă aprovizionare;  

j) fişă pentru eliberarea şi justificarea bunurilor materiale; 

k) raport de evenimente; 

l) notă intrare - recepţie; 

m) nomeclatoare aprovizionare; 

n) dare de seamă aprovizionare;  

o) fişă protecţia muncii; 

p) registre procese verbale predare - primire a compartimentului.  

 

(5). Structura activităților auxiliare cuprinde formaţiuni de lucru profilate pe următoarele specialităţi:  

a.întreţinere şi reparare a instalaţiilor, centralei de încălzire și gospodăreşti; 

b. întreţinere şi reparaţii clădiri; 

c. deservire centrală termică.  

d. lenjereasa 

e. ospatari-bucatari 

 (6). Formaţiile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor, centralei de încălzire, întreținere și 

reparații clădiri:  

a. efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente a clădirilor, instalaţiilor, utilajelor sanitare, de 

încălzire şi gospodăreşti din cadrul Spitalului;  

b. urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi supraveghează montarea noilor instalaţii şi utilaje;  

c.  stabileşte cauzele degradării sau distrugerii unor clădiri, instalaţii sau utilaje şi propune măsuri 

corespunzătoare;  

d. stabileşte necesarul de materiale şi piese de schimb pentru instalaţiile şi utilajele unităţii; 

e. asigură funcţionarea permanentă şi în mod corespunzător a tuturor utilajelor şi instalaţiilor sanitare din 

Spital printr-o organizare judicioasă a muncii şi o supraveghere continuă a acestora.  

(7) Lenjereasa are următoarele sarcini şi responsabilităţi:  

a. execută lucrări de reparare sau transformare a lenjeriei rupte sau uzate predate la blocul de lenjerie;  

b. confecţionează obiecte de lenjerie sau rufărie, potrivit solicitării Serviciului Administrativ, 

Aprovizionare, Transport, Achiziţii Publice;  

         (8) Bucătăria (cu activitatea de pregatire hrana externalizat): 

Ospatarii-bucatari au următoarele sarcini şi responsabilităţi: 

1. asigură prelucrarea alimentelor şi pregătirea hranei, conform meniurilor şi potrivit reţetelor de pregătire 

specifice fiecărei diete;  

2. înainte de începerea servirii hranei se vor recolta probe de alimente, se vor eticheta corespunzător şi se 

vor păstra în frigider 48 ore; 

3. efectuează distribuirea hranei pe secţii, după ce s-a primit avizul medicului delegat cu alimentaţia;  

4. execută operaţiile de curăţenie zilnică şi igienizarea întregului bloc alimentar; 

5. este interzisă prelucrarea alimentelor sau hranei persoanelor fizice sau altor unităţi (exceptând cazurile 

deosebite sau situaţiile excepţionale); 

6. distribuie hrana pe baza situaţiei zilnice întocmite de asistentele şefe din secţiile cu paturi cuprinzând 

numărul de pacienţi existenţi, pe regimuri, numărul medicilor de gardă; 

7. repartizează hrana bolnavilor pe secţii şi pentru personalul de gardă după următorul program:  
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    Dimineaţă: 08
00 

- 09
00

 

    Prânz:  12
00 

- 13
30

  

   Seară:  18
00 

- 19
00

 

 

 

Art.25.(1).  Biroul Financiar – Contabilitate, RUNOS este organizat şi funcţionează în subordinea 

directorului financiar - contabil şi asigură evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor financiar contabile şi de 

patrimoniu din spital precum şi a resurselor financiare alocate, pe surse de finanţare. 

(2). Biroul are următoarele atribuţii:  

a) organizarea contabilităţii, conform prevederilor legale, şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a 

înregistrărilor;  

b) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu 

celelalte compartimente din spital, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu 

mişcare lentă, ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri; 

c) asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabilă;  

d) exercitarea controlului financiar preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;  

e) participarea la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a 

datelor contabile; 

f) asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrării documentelor justificative sau care stau la baza 

înregistrărilor contabile;  

g) preocuparea pentru informatizarea lucrărilor contabile;  

h) organizarea evidenţei tehnico - operative şi de gestionare; 

i) organizarea inventarierii, regularizarea diferenţelor constatate; 

j) primeşte propunerile gestionarilor de casare a obiectelor de inventar;  

k) asigură încadrarea sau numirea gestionarilor, constituirea  garanţiilor materiale şi reţinerea ratelor;  

l) centralizează şi supune, spre aprobare, listele cu sumele obiectelor propuse pentru casare;  

m) asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;  

n) exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;  

o) organizează acţiuni de perfecţionare pentru salariaţii compartimentului;  

p) întocmirea studiilor de perfecţionare a pregătirii profesionale privind îmbunătăţirea activităţii 

economice din spital şi propunerea de măsuri corespunzătoare;  

q) întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori cum ar fi: zile spitalizare, pat 

efectiv ocupat/bolnav, etc., comparativ între secţiile din spital, analiza amănunţită a cauzelor care determină 

diferenţe şi propunerea eliminării celor subiective;  

r) analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor 

materiale şi băneşti puse la dispoziţia spitalului, precum şi propunerea măsurilor necesare pentru activităţi 

neeconomicoase şi inoportune;  

s) participă la întocmirea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare;  

t) urmăreşte încadrarea în creditele aprobate;  

u) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii 

operaţiunilor;  

v) întocmirea formelor de recuperare a sumelor care au fost eventual greşit plătite;  

w) ţine evidenţa finanţării spitalului conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, a finanţării de la bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii, fonduri 

extrabugetare, donaţii şi sponsorizări;  

x) întocmeşte situaţia privind fişele medicale în spital şi ambulatoriu pentru asiguraţii care plătesc 

contribuţia de asigurări de sănătate la alte case de asigurări, urmăreşte emiterea facturilor şi înaintarea acestora 

pentru încasare;  

y) întocmeşte situaţia chiriilor pentru spaţii, terenuri, taxe, incinerări, deşeuri rezultate în urma desfăşurării  

activităţii  medicale, urmărind întocmirea facturilor pentru înaintarea acestora în vederea încasării contravalorii 

lor;  

z) calculează contravaloarea serviciilor medicale prestate în temeiul foilor de observaţie clinice generale şi 

răspunde la adresele instanţelor de judecată pentru sumele cu titlu de cheltuieli de spitalizare în cazul accidentelor 

rutiere, de muncă sau vătămări aduse integrităţii corporale ori sănătăţii persoanei sau cazuri medico-legale;  

aa) întocmeşte situaţiile cerute de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea, având ca obiect execuţia 

bugetară în cursul unui an calendaristic, furnizori neachitaţi, etc.;  

bb) efectuează plata furnizorilor şi altor servicii prestate spitalului;  

cc) urmăreşte debitorii pentru încasarea sumelor datorate;  

dd) întocmeşte documentele pentru plăţi în numerar şi CEC;  
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ee) transmite comunicări privind primirea şi înregistrarea mijloacelor fixe din dotare, primeşte documentaţii 

privind dotarea cu mijloace fixe;  

ff) transmite dările de seamă contabile, propuneri de casare, mijloace fixe, informări cu privire la 

activitatea desfăşurată, situaţia pagubelor, primeşte indicaţii, metodologii, instrucţiuni, aprobări şi avize;  

gg) prezintă informări privind activitatea desfăşurată, propuneri de organizare, sancţionare, diminuare a 

retribuţiei;  

hh) transmite informaţii în legătură cu nivelul creditelor aprobate, volumul creditelor confirmate, rezultatele 

inventarierii periodice şi a controalelor privind concordanţa dintre condicile de medicamente şi foile de observaţii, 

primeşte comunicări privind mişcarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;  

ii) transmite indicaţii şi îndrumări metodologice privind activitatea de contabilitate, organizarea şi 

exercitarea controlului  financiar preventiv;  

jj)  transmite centralizatoarele privind creditarea furnizorilor, documentaţii privind imputarea pagubelor, 

primeşte situaţia platilor şi cheltuielilor efectuate (contul de execuţie şi note contabile);  

kk) transmite informaţii privind volumul creditelor aprobate şi consumate, rezultatele inventarierii, primeşte 

date privind mişcarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, situaţia consumului de combustibil, foile de 

alimentaţie, propuneri de casare;  

ll) transmite situaţia stocurilor supranormative şi a consumurilor, primeşte documente primare privind 

mişcarea valorilor materiale (bonuri de mişcare, NIR-uri) inventarele gestiunilor, documentaţii de casare, situaţia 

consumurilor la carburanţi şi lubrifianţi;  

mm) transmite informaţii privind analizele economico-financiare efectuate, situaţii contabile, propuneri 

pentru programul de perfecţionare, aprecieri anuale, materiale cu propuneri de sancţionare, promovarea de 

garanţii materiale, studii de organizare specifice, situaţia îndeplinirii indicatorilor în funcţie de care se diminuează 

retribuţia, primeşte norme şi normative privind aplicarea sistemului de retribuire a muncii, precum şi date privind 

mişcarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;  

nn) colaborează cu cabinetele medicale din ambulatoriu pentru situaţiile privind prestaţiile medicale făcute 

asiguraţilor ce aparţin altor case de asigurări de sănătate;  

oo) colaborează cu Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Transport, Achiziţii Publice pentru întocmirea 

contravalorii facturilor pentru taxe, incinerări deşeuri, chirii, etc.;  

pp) colaborează cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea şi Consiliul Judeţean Vâlcea pentru 

întocmirea bilanţului contabil, finanţarea serviciilor medicale. 

 (3). Documentele care se întocmesc la nivelul Biroului Financiar – Contabilitate, RUNOS sunt 

următoarele:  

  a) note contabile;  

  b) fişe analitice materiale;  

  c) documente cumulative;  

  d) fişa mijlocului fix;  

  e) bon de mişcare mijloace fixe;  

  f) listă de inventare;  

 g) fişa de evidenţă a obiectelor de inventar aflate în folosinţă;  

 h) bonuri de consum; 

 i) jurnal de înregistrare; 

 k) fişe şah; 

 l) balanţă de verificare;  

 m) situaţii comparative; 

 n) dări de seamă contabile (bilanţ);  

 o) registrul jurnal;  

 p) registrul de inventar; 

 r)  fişe valorice; 

 s) chitanţiere; 

 ş) registrul de casă; 

 t)  proces verbal de plată; 

 ţ)  ordine de plată; 

 u) procese verbale de control financiar.  

 (4). Sarcinile de serviciu ale personalului din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate, RUNOS sunt 

cele prevăzute în fişa postului. 

Art.26. (1). Activitatea de Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (RUNOS) asigură cadrul 

legal privind strategia de personal a managerului spitalului, în vederea realizării obiectivelor privind asigurarea 

unei structuri de personal funcţională, motivată şi eficientă, asociată atât cu resursele financiare prevăzute în 

bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi cu obligaţiile contractuale asumate în domeniul sănătăţii.  
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(2). Activitatea de Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare are ca obiect recrutarea, selectarea, 

angajarea, raporturile de muncă şi salarizarea personalului, în concordanţă cu structura organizatorică şi 

complexitatea atribuţiilor unităţii, pe domeniul de activitate pe care îl reprezintă, în vederea realizării cu eficienţă 

maximă a obiectivelor spitalului şi a satisfacerii nevoilor angajaţilor.  

(3). Principiile esenţiale ale managementului resurselor umane sunt: 

a.Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală. 

b.Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor şi sistemelor  privind resursele umane cu misiunea şi 

strategia organizaţiei din instituţie. 

c.Preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor individuale în vederea 

realizării eficiente a misiunii şi obiectivelor stabilite. 

d.Dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase.  

(4). Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane constau în: 

   a.creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului;  

   b.reducerea absenteismului;  

   c.creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor;  

   d.creşterea capacităţii de inovare, rezolvarea problemelor şi schimbare a 

organizaţiei,  

urmărind obţinerea:  

2. oamenilor potriviţi,  

3. în numărul necesar,  

4. cu cunoştinţele, abilităţile şi experienţa necesară,  

5. în posturile potrivite,  

6. la locul şi timpul potrivit,  

7. cu un cost adecvat.  

(5). Analiza, proiectarea şi reproiectarea posturilor are drept scop definirea modului în care obiectivele, 

sarcinile, competenţele şi responsabilităţile vor fi organizate şi integrate în cadrul posturilor astfel încât ocuparea 

acestora să conducă la creşterea motivaţiei personalului şi realizarea unor corecţii necesare periodice. 

(6). Principalele atribuții pe RUNOS sunt: 

 1. elaborarea proiectului Planului de muncă şi salarii; 

 2. întocmirea ştatului de funcţii, conform  structurii aprobate, pentru toate categoriile de personal; 

 3. asigurarea încadrării personalului, de toate categoriile, potrivit ştatului de funcţii şi cu respectarea 

nomenclatoarelor de funcţii şi salarizare, precum şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

 4. efectuarea controlului prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât şi în afara acestuia 

(gărzi, ore suplimentare, etc.); 

 5. asigurarea acordării drepturilor salariale: salarii de bază, spor de vechime în muncă, spor pentru 

condiţii vătămătoare sau periculoase, gărzi, indemnizaţii, premii, etc.); 

 6. asigurarea efectuării reţinerilor legale din salarii şi virarea acestora; 

 7. urmărirea realizării Planului de muncă şi salarizare, conform normativelor în vigoare;  

 8. întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou încadrat; 

 9. întocmirea şi ţinerea la zi a registrului de evidenţă al salariaţilor, REVISAL; 

 10. întocmirea dosarelor cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării; 

 11. asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice şi economice privitoare la salarizare; 

 12. urmărirea dispoziţiilor cu caracter normativ în ceea ce priveşte drepturile salariale ale personalului 

şi îndrumarea organelor de conducere asupra sarcinilor ce revin spitalului potrivit acestor dispoziţii; 

 13. întocmirea propunerilor de buget pentru anul următor; 

 14. asigurarea încadrării în bugetul aprobat la capitolul Cheltuieli de personal pentru perioada curentă;  

 15. prezentarea documentelor specifice pentru controlul financiar preventiv; 

 16. asigurarea păstrării arhivei spitalului, conform normelor legale.  

(7). Documente întocmite de către RUNOS:  

a) ştate de funcţii; 

b) ştate de plată; 

c) fişă de evidenţă a veniturilor salariale obţinute; 

d) adeverinţe privind încadrarea în muncă; 

e) elaborarea deciziilor privind executarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă; 

f) contracte de muncă;  

g) registrul de evidenţă a deciziilor; 

h) legitimaţii de serviciu;  

i) note lichidare; 

k) dosare participare la concurs;  
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l) registru procese verbale ale comisiei de încadrare şi promovare; 

m) tabel centralizator cuprinzând totalul drepturilor de salarizare pe activităţi şi structuri de personal;  

n) decizii; 

o) dări de seamă statistice.  

(8). Atribuţiile de serviciu ale personalului cu atribuții RUNOS sunt trecute în fişa postului. 

Art.51. Compartimentul de Informatica, din subordinea directorului  financiar-contabil, are in 

principal următoarele atribuţii: 

a.elaborarea şi întreţinerea sistemului informatic (bază de date pacienţi/ secții, compartimente, servicii); 

b. proiectarea, întreţinerea, actualizarea bazei de date a Spitalului; 

c. proiectarea și implementarea programelor informatice; 

d.adaptarea şi întreţinerea programelor informatice existente pentru utilizarea lor în varianta reţea, etc; 

e.întreţinerea bazei de date a Spitalului; 

f.actualizarea şi întreţinerea nomenclatoarelor necesare Spitalului; 

g.actualizarea, verificarea, validarea informaţiilor din baza de date a Spitalului; 

h.proiectarea, editarea de rapoarte statistice sau seturi de date din baza ore date a Spitalului necesare 

conducerii Spitalului, altor organe ierarhice superioare, etc ; 

j.calcularea indicatorilor de eficienţă ai secţiilor şi Spitalului. 

 

Art.27. Activitatea de Securitate si sanatate in munca şi Situaţii de Urgenţă (când aceasta nu este 

externalizata) este desfasurata de o persoana cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii muncii aflata în 

subordinea managerului spitalului, revenindu-i, în principal, următoarele atribuţii: 

   a) efectuarea instruirii de protecţia muncii pentru personalul nou angajat în spital, conform 

legislaţiei în vigoare;  

   b) identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 

muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediu de 

muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; 

   c) elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi actualizarea Planului de prevenire şi protecţie;  

   d) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale spitalului, precum şi ale 

locurilor de muncă/posturilor de lucru şi difuzarea acestora în spital numai după ce au fost aprobate de către 

angajator; 

   e) propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin 

lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 

angajatorului; 

   f) verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în Planul de 

prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;  

   g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii 

adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, elaborarea programului de instruire - testare 

la nivelul spitalului; 

   h) asigurarea întocmirii Planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi 

lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;  

   i) efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului 

asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora; 

   j) evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, 

încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform 

prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   k) participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 - 177 din 

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

   l) elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din spital, în 

conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

   m) propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de 

prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;  

   n) evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul spitalului, inclusiv 

pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, necesitând revizuirea periodică;  
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   o) pregătirea personalului secţiilor în cunoaşterea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi a 

mijloacelor tehnice folosite în prevenirea şi stingerea incendiilor;  

   p) execută pregătirea personalului ce acţionează cu utilajele şi materialele de prevenire şi stingere a incendiilor de la 

panoul central şi la hidranţii exteriori şi verifică zilnic prezenţa acestuia înlocuind pe cei absenţi cu rezervele numite şi instruite din 

timp în acest scop; 

   r) controlează lunar şi ori de câte ori este necesar respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor de 

dotare specifice, în toate sectoarele de activitate;  

   s) urmăreşte asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute în 

Planul de intervenţie împotriva incendiilor;  

   t) urmăreşte îndeplinirea la termen a măsurilor de prevenire a incendiilor stabilite prin planul de măsuri, prin ordine, 

dispoziţii sau în urma controalelor asigurând condiţiile necesare în acest scop;  

   u) verifică, cu regularitate, respectarea de către personalul spitalului a instrucţiunilor de apărare 

împotriva incendiilor stabilite pentru obiectivele, sectoarele şi locurile de muncă din spital, precum şi obligaţiile principale în 

scopul muncii;  

   v) urmăreşte menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare a tuturor mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor, surselor de apă şi mijloacelor de semnalizare la incendii;  

   x) interzice folosirea instalaţiilor defecte ce ar putea provoca incendii şi focul deschis fără permisul de lucru cu foc 

legal;  

   y) ia măsuri de înlăturare imediată a stărilor de pericol şi a cauzelor de incendiu constatate;  

   z) conduce acţiunea personalului ce acţionează cu utilaje şi materiale de la panoul central;  

   aa) emite "permisul de lucru cu foc" pentru lucrări cu foc deschis ce urmează a se executa în locurile cu risc de 

incendiu;  

   bb) prezintă managerului spitalului constatările şi propunerile sale privind înlăturarea neregulilor, după caz, măsuri de 

sancţionare a celor vinovaţi de producerea lor; 

   cc) execută orice alte sarcini transmise de şeful ierarhic superior, conform pregătirii profesionale şi competenţei; 

qq) respectă Regulamentul Intern al spitalului, normele de protecţia muncii şi normele de apărare împotriva incendiilor. 

Art.28. Compartimentului Juridic, compartiment aflat în subordinea managerului spitalului, îi revin 

următoarele atribuţii: 

a) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată în litigiile de muncă; 

b) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în 

relaţiile cu terţe persoane juridice sau fizice; 

c) verifică şi avizează din punct de vedere al legalităţii dispoziţiile cu caracter normativ; 

d) asigură consultanţă de specialitate conducătorului spitalului şi şefilor de compartimente din 

spital; 

e) consiliază, la cerere, pe şefii de secţii, birouri, compartimente privind actele normative care 

au legătură cu activitatea desfăşurată în spital; 

f) se ocupă cu investirea cu formulă executorie şi punerea în executare a sentinţelor definitive 

obţinute în urma acţiunilor în justiţie depuse; 

g) se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale,  

sesizate de organele de cercetare penală; 

h) întocmeşte documentaţia necesară constituirii ca parte civilă în cauzele penale în care 

spitalul este citat ca instituţie; 

i)  asigurarea răspunsului la diversele cereri şi solicitări ale organelor de urmărire penală, 

persoanelor asigurate, etc., precum şi soluţionarea reclamaţiilor primite de la diverse persoane fizice; 

j)  avizează contractele încheiate între spital şi furnizori, precum şi deciziile interne; 

k) participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern care 

stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative şi măsurile ce se impun în vederea asigurării 

disciplinei în muncă. 

 

L. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR 

NOSOCOMIALE 

Art.29. - (1). În cadrul spitalului, activitatea este organizată prin personal specializat pentru 

Supravegherea, Prevenirea şi Controlul Infecţiilor Nosocomiale. 

(2). Personalul specializat pentru Supravegherea, Prevenirea şi Controlul Infecţiilor Nosocomiale are 

următoarele atribuţii:  

a) menţine la standarde de performanţă activitatea pe care o desfăşoară; 

b) dă dovadă de profesionalism în relaţiile de subordonare, coordonare şi colaborare; 

c) respectă confidenţialitatea materialelor şi datelor pe care le deţine şi manipulează; 

d) răspunde de gestionarea echipamentelor şi materialelor din dotare; 

e) colectează, prelucrează şi ţine evidenţa datelor privind infecţiile nosocomiale provenite din spital; 
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f) verifică datele privind infecţiile nosocomiale înregistrate de compartimente/secţii, colectează 

datele privind cazurile găsite nediagnosticate şi/sau nedeclarate şi informează managerul Spitalului și 

directorul medical; 

g) participă la prezentarea buletinului informativ lunar în cadrul Comitetului Director; 

h) participă la realizarea anchetelor epidemiologice; 

i) colaborează cu asistenţii şefi din secţii/compartimente pentru aplicarea optimă a precauţiunilor de 

izolare a bolnavilor, a măsurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, a măsurilor de igienă şi dezinfecţie; 

j) verifică, prin inspecţie, respectarea metodelor şi procedurilor de ţinere sub control a infecţiilor 

nosocomiale;  

k) răspunde şi participă la recoltarea corectă a probelor de laborator pentru controlul sterilităţii, 

menţinerii sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, igiena spitalicească, etc.; 

l) identifică nevoile educaţionale, nivelul de înţelegere şi aptitudinile cadrelor medii şi stabileşte 

prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv/educative privind prevenirea infecţiilor nosocomiale; 

m) alcătuieşte teste de verificare a cunoştinţelor privind infecţiile nosocomiale pentru personalul 

mediu şi auxiliar; 

n)  în absenţa medicului epidemiolog, în situaţii deosebite, informează conducătorul spitalului sau 

medicul de gardă pentru luarea măsurilor corespunzătoare; 

o) întocmeşte, împreună cu asistenţii şefi de secţie/compartiment, necesarul de  substanţe 

dezinfectante, materiale de curăţenie şi alte dotări necesare pentru prevenirea, controlul şi combaterea 

infecţiilor nosocomiale; 

p) poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte 

ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 

q) respectă Regulamentul Intern al spitalului; 

r) participă la stabilirea Codului de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din 

activităţi medicale; 

s) participă la buna funcţionare a sistemului de gestionare a deşeurilor; 

t) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor; 

u) participă la coordonarea investigaţiei - sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri 

de deşeuri, în vederea completării bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor; 

v) se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale sau alte forme de educaţie continuă şi 

conforme cu cerinţele fişei postului; 

w) participă la procesul de formare al viitorilor asistenţi medicali; 

x) participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniu; 

y) respectă regulile de protecţia muncii.  

 

M. DISPENSARUL TBC 

Art.30.(1). Dispensarul TBC asigură acordarea asistenței medicale, curativă și profilactică a populaţiei 

din teritoriul arondat. 

(2). Dispensarul TBC face parte din structura organizatorică a spitalului.  

(3). Activitatea Dispensarului TBC se desfăşoară pe baza unui plan de muncă aprobat de conducerea 

spitalului. 

(4). Programul de lucru al Dispensarului TBC, al structurilor acestuia, precum și a personalului încadrat, 

se stabileşte de către coordonatorul dispensarului, avizat de managerul spitalului, în funcţie de nevoile de 

asistență medicală ale populaţiei și gradul de adresabilitate al acestuia și se face cunoscut prin afișare. 

(5). Evidența bolnavilor se ține pe fișe de consultaţie individuală, Registru de consultaţii, Registru local 

și judeţean de tuberculoza, în care se consemnează datele rezultate din examinări făcute în dispensar, în 

conformitate cu recomandările Programului Național de Control al Tuberculozei (PNCT).  

(6).Trimiterea bolnavilor pentru examene de specialitate se face pe baza recomandării scrise (bilet de 

trimitere) în care se consemnează obligatoriu atât diagnosticul cât și motivul trimiterii.  

(7). Punctul de radiologie funcţionează în cadrul Dispensarului TBC și este asigurat de personal mediu si 

superior. 

(8). Dispensarul TBC îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii în conformitate cu legislaţia în 

vigoare: 

a) acordarea asistenței medicale de urgență (hemoptizie), în caz de boala;  

b) acordarea asistenței medicale de specialitate, curativă și profilactică și efectuarea de tratamente în 

dispensar, conform programului stabilit;  

c) efectuarea recoltării probelor de laborator, conform normativelor stabilite de Ministerul Sănătății și 

trimiterea acestora la Laboratorul de Analize Medicale aflat în relaţii contractuale cu Casa Județeană de 

Asigurări de Sănătate Vâlcea; 
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d) eliberarea de medicamente populaţiei și administrarea tratamentului sub directa observare, pentru 

bonavii de TBC; 

e) trimiterea la unităţile sanitare de specialitate a cazurilor ce depăşesc posibilităţile de diagnostic și 

tratament ale dispensarului și bolnavilor sau suspecţilor de boli infectioase (TBC) cu internare obligatorie; 

f) constatarea incapacităţii temporare de muncă și eliberarea certificatelor de concediu medical, potrivit 

reglementarilor în vigoare; 

g) aplicarea măsurilor cu caracter profilactic și curativ, privind prevenirea și combaterea bolilor 

transmisibile, profesionale, a bolilor cronice și degenerative, conform normelor Ministerului Sănătății; 

h) supravegherea respectării normelor de igienă și antiepidemice; 

i) aplicarea măsurilor antiepidemice cu caracter preventiv privind asanarea factorilor de mediu, 

imunizarea activă a populaţiei, neutralizarea surselor de infecţie, lupta împotriva agenţilor vectori, 

înlăturarea căilor de transmisie a infecţiilor, etc, conform normelor în vigoare; 

j) aplicarea măsurilor de lupta antiTBC, în focarele de tuberculoza; 

k) înregistrarea și analiza statistică, precum și evaluarea eficienței muncii; 

l) controlul suspecţilor TBC, conform recomandărilor PNCT. 

(9). Personal medical din Dispensarul TBC are următoarele sarcini: 

    9.1. Medicul primar: 

a.)organizează şi răspunde de întreaga activitate a Dispensarului TBC teritorial;  

b.)răspunde de implementarea măsurilor PNCT în teritoriul arondat Dispensarului TBC; 

c.) examinează suspecţii de TB care se prezintă la dispensar din propria iniţiativă, trimişi de medicii de 

familie sau alte eşaloane medicale, comunicând, ulterior, acestora rezultatul; 

d.) asigură administrarea sub directă observare a tratamentului antituberculos recomandat bolnavilor cu 

TB;  

e.) răspunde de înregistrarea corectă a bolnavilor în registrul de TB;  

f.)  cunoaşte răspândirea infecţiei, grupele cu risc epidemiologie în rândul populaţiei, indicatorii 

epidemiologici şi dinamica teritorială a endemiei;  

g.) efectuează consultaţii medicale de specialitate pentru angajare şi control medical periodic 

persoanelor, cu sau fără contribuţie personală a asiguratului;  

h.) efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie din teritoriul arondat;  

i.)  efectuează comenzile lunare de medicamente pe care le supune spre avizare coordonatorului judeţean 

al PNCT;  

j.)  monitorizează şi evaluează activităţile PNCT din teritoriu arondat;  

k.) colectează, prelucrează şi raportează datele cuprinse în sistemul informaţional al PNCT;  

l.)  colaborează cu alte instituţii din teritoriu, care au responsabilităţi în realizarea programului;  

m.)  participă la acţiunile de informare şi instruire; 

n.) diagnostic si tratament: 

1. examinarea suspecţilor;  

2. diagnosticul TB;  

3. stabilește incapacitatea de muncă; 

4. evidența și raportarea cazurilor;  

5. analiza endemiei, calculul și raportarea indicatorilor;      

6. implementarea activităţilor de control al TB în teritoriul arondat;  

7. monitorizează și evaluează activităţile PNCT în teritoriu; 

8.  examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de care dispune, indică sau, 

după caz, efectuează tratamentul corespunzător, consemnând aceste date în fişa bolnavului; 

9.  îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate, la medicii de familie cu 

indicaţia conduitei terapeutice; 

10.  recomandă internarea în secţiile cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în funcţie de gradul de 

urgenţă, întocmeşte biletul de trimitere; 

11.  acordă asistenţa medicală pacienţilor din teritoriu, internaţi în secţiile cu paturi, în cadrul zilelor de 

teren și a programului de lucru stabilit de conducerea unității; 

12.  anunţă Direcția de Sănătate Publică Vâlcea despre cazurile de boli infecţioase şi profesionale depistate; 

13.  dispensarizează unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform normelor în 

vigoare, colaborează cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor bolnavi din evidenţa acestora; 
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14. stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit reglementărilor în 

vigoare; 

15.  completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimitere la Comisia Medicală, pentru 

Expertiza Capacităţii de Muncă; 

16.  Participă, la solicitare, la lucrările Comisiei de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de 

Muncă şi ale Comisiei Medico-Legale; 

17.  analizează periodic morbiditatea, mortalitatea şi alte aspecte medicale de specialitate, propunând 

măsuri corespunzătoare; 

18. participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu; 

19. participă la acţiunile de control medical complex a unor grupe de populaţie, organizate de conducerea 

spitalului sau Ambulatoriului de Integrat; 

20. se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului din subordine; 

21. urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare; 

22.  controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice. 

     9.2. Asistenta medicală din Dispensarul TBC are, în principal, următoarele sarcini:  

1.ajută medicul specialist la consultaţii și tratamente;  

2.păstrează și răspunde de documentele bolnavilor;  

3.administrează tratamentul sub directă observaţie, cu consemnarea fiecărei doze în fișă;  

4.semnalează medicului neprezentarea bolnavilor la tratament;  

5.instruieşte bolnavul și supraveghează recoltarea probelor de spută; 

6. urmăreşte controlul contacților; 

7. participă la acţiunile de educaţie sanitară; 

8. răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, temperatura şi aerisirea încăperilor, 

existenţa rechizitelor şi a imprimatelor necesare activităţii; 

9.ridică de la fişier fişele medicale ale bolnavilor prezentaţi pentru consultaţii de specialitate şi le restituie 

acestora după consultaţie; 

10. semnalează medicului urgenţa examinării bolnavilor; 

11. termometrizează bolnavii, recoltează, la indicaţia medicului, unele probe biologice pentru analize de 

laborator curente, care nu necesită tehnici speciale şi ajută la efectuarea diferitelor proceduri medicale; 

12. comunică medicilor de familie diagnosticul şi tratamentul indicat bolnavilor consultaţi; 

13. acordă primul ajutor în caz de urgenţă; 

14. efectuează la indicaţia medicului, injecţii, vaccinări, pansamente, precum şi alte tratamente prescrise; 

15. răspunde cu promtitudine la solicitările bolnavilor şi informează medicul asupra oricărei solicitări care 

se referă la îngrijirea medicală a bolnavilor; 

16.răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecție, potrivit normelor în vigoare; 

17. primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarului aparaturii şi utilajelor cu 

care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în dotare; 

18. desfăşoară activitate permanentă de educaţie sanitară; 

 19. se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului său profesional; 

20.ţine la zi centralizatorul statistic, fişele de dispensarizare şi întocmeşte dările de seamă şi situaţiile 

satistice privind activitatea cabinetului. 

 

N. SALĂ DE KINETOTERAPIE 

Art.31. (1). Kinetoterapia  - recuperare medicală respiratorie - este un ansamblu de îngrijiri medicale 

aplicate în spital, pacienților și deficienților în vederea restabilirii capacității funcționale a sistemelor și organelor 

lezate și la nevoie organismelor compensatoare, care să permită recuperarea pacientului. 

(2). Atribuțiile compartimentului sunt: 

2.1. Profilactice:  

a) educația sanitară a pacienților internați și a aparținătorilor; 

b) întocmirea Planului de recuperare medicală respiratorie; 

c) prelucrarea Regulamentului Intern, a obligațiilor și drepturilor pacientului; 

2.2. Curative (consultații, recuperare medicală respiratorie): 

a) asigură aplicarea zilnică a tratamentului recuperator, conform planului de recuperare; 

b) veghează la respectarea normelor de prevenire a infecțiilor nosocomiale, la respectarea normelor din 

Regulamentul Intern pentru bolnavi și aparținători;  

c) acționează pentru instituirea imediată, când starea pacientului o permite, a acțiunilor de recuperare 

medicală respiratorie; 

d) ameliorarea simptomelor respiratorii;   
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e) creșterea toleranței la efort; 

f) ameliorarea calitații vieții legată de starea de sănătate; 

g) evaluarea statusului funcțional al pacientului respirator; 

h) antrenamentul la efort și alte exerciții fizice terapeutice (exercițiul aerobic, de creștere a forței 

musculare și a mobilității); 

i) reeducarea respiratiei; 

 

  Art.32.(1) Spitalul asigura conditii de cazare, igiena, alimentatie si de prevenirea infectiilor nozocomiale, 

conform normelor aprobate prin ordin de ministru; 

     (2)  Spitalul raspunde, potrivit legii pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, 

igiena, alimentatie si prevenire a infectiilor nozocomiale; 

    (3) Pentru prejudicii cauzate pacientilor din culpa medicala, raspunderea este individuala;    

    (4)  Spitalul are obligatia de a acorda primul ajutor, si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se 

prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul va asigura, 

dupa caz,  tratamentul obligatoriu medicalizat si va decide transferul  la alta unitate medico-sanitara, daca este 

necesar.        

 

  Art. 33. Organele de conducere ale Spitalului de Pneumoftiziologie C-tin Anastasatu jud. Vâlcea  sunt:    

               -    Manager 

               -    Comitetul director 

 

 

 

                                                         CAPITOLUL II 

CONDUCEREA SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  „CONSTANTIN ANASTASATU” 

 

 

Art.34. Conducerea executiva a spitalului este asigurata de Manager si Comitetul director. 

 Managerul unitatii este numit prin Dispozitia Consiliului Judetean in urma concursului organizat cf art.179 

din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar. 

 Din Comitetul director fac parte: managerul spitalului, directorul medical,  directorul financiar-contabil.  

Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin  concurs organizat de managerul spitalului. 

Managerul conduce activitatea Comitetului director, fiind presedintele acestuia; 

 

Art.35.  ATRIBUTIILE COMITETULUI DIRECTOR sunt stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 

921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public, respectiv: 

 

a) elaborează Planul de dezvoltare al Spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale 

Consiliului Medical;  

b) elaborează, pe baza propunerilor Consiliului Medical, Planul anual de furnizare de servicii medicale al 

Spitalului;  

c) propune managerului, în vederea aprobării:  

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

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

d) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi organigrama Spitalului, 

în urma consultării cu sindicatele, conform legii;  

e) propune, spre aprobare managerului, şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 

îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de 

prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;  

f)  elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului, pe baza centralizării de către Biroul 

Financiar-Contabilitate, RUNOS a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din 

structura Spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;  

g) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 

compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;  

h) analizează propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune 

spre aprobare managerului spitalului;  

i) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, 

precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, 

conform metodologiei stabilite;  
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j) analizează, la propunerea Consiliului Medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii 

spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, 

ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;  

k) elaborează Planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, 

atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;  

l) la propunerea Consiliului Medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului 

Planul anual de achiziţii publice, Lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se 

realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;  

m) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin 

contracte şi propune managerului măsuri de îimbunătăţire a activităţii spitalului;  

n) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul Medical şi le prezintă Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, 

Consiliului Judeţean Vâlcea precum şi Ministerului Sănătăţii, la solicitarea acestora;  

o) negociază prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractul de furnizare de 

servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea;  

p) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a 

managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea 

absolută a membrilor prezenţi;  

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

denumirii spitalului;  

r) negociază cu şeful de secţie/laborator/serviciu medical şi propune spre aprobare managerului indicatorii 

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

contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului;  

s) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;  

t) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează rapoartelor trimestriale 

şi anuale de activitate ale spitalului.                     

(2). Atribuţiile Comitetului Director sunt stabilite în contractul de administrare încheiat între managerul 

spitalului şi membrii Comitetului Director, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 

1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului 

Sănătăţii. 

(3). Atribuţii specifice conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.  916/2006 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare: 

a) solicită şi aprobă Planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 

b) organizarea şi funcţionarea activității de Supraveghere, Prevenire și Combatere a Infecţiilor Nosocomiale 

şi/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;  

c) asigură condiţiile de implementare în activitate a prevederilor Planului anual de activitate pentru 

supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;  

d) asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor Planului de activitate, rezultatele obţinute, eficienţa 

economică a măsurilor şi investiţiilor finanţate;  

e) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent 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 infecţie 

nosocomială;  

f) derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în Planul de activitate sau 

impuse de situaţia epidemiologică din spital, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau combaterii 

infecţiilor nosocomiale;  

g) Comitetul Director al spitalului va asigura condiţiile de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;  

h) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării asistaţilor 

în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii 

care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţie nosocomială 

depistată şi declarată;  

i) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, 

prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale. 

 

Art.36.  ATRIBUTIILE MANAGERULUI 

 

(1). În domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice: 
a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de 

personal în vigoare; 

b) aprobă Regulamentul Intern al spitalului precum şi fişa postului pentru întreg personalul angajat; 
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c) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul 

spitalului; 

d) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 

e) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 

subordine; 

f) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director; 

g) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii Comitetului Director; 

h) încheie contractele de administrare cu membrii Comitetului Director care au ocupat postul prin concurs 

organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de 

performanţă asumaţi; 

i) prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

j) încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor 

prevăzute în acestea; 

k) stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere 

specifice Comitetului Director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în 

situaţia în care acesta desfăşoară activitate medicală în spital, în condiţiile legii; 

l) numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau 

examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în 

funcţie, contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă 

asumaţi; 

m) solicită Consiliului de Administraţie constituirea Comisiei de Mediere, în condiţiile legii, în cazul în care 

contractul de administrare prevăzut la pct. (k) nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile 

menţionate; 

n) deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, după caz, pe o 

perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor 

funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; 

o) repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şef de 

secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. (m); 

p) înfiinţează, cu aprobarea Comitetului Director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru 

realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: Comisia Medicamentului şi Farmacovigilenţei, Nucleul de 

Calitate, Comisia de Analiză a Decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în 

prezentul regulament; 

q) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directa subordonare, potrivit 

structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării 

performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale; 

r) aprobă Planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

s) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de Spital; 

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

de furnizor, cât şi pentru personalul medico - sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori 

situaţia o impune; 

u) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către 

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

v) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii Spitalului, în vederea 

aprobării, în condițiile legii, de către Consiliului Judeţean Vâlcea; 

w) în situaţia în care Spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru 

acordarea asistenţei medicale corespunzatoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia 

contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora; 

x) dispune măsurile necesare pentru ca, cheltuielile aferente  drepturilor de personal să nu depăşească 

procentul maximal din sumele decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea din Fondul Naţional 

Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din 

bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie; 

y) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor Comitetului Director, ai Consiliului Medical şi 

Consiliului de Etică şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului; 

z) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, 

asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii; 

aa) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 

(2). În domeniul managementului serviciilor medicale: 
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a) elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, Planul de dezvoltare 

a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor Consiliului Medical, şi îl supune aprobării 

Consiliului de Administraţie al spitalului; 

b)  aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor Comitetului 

Director, cu respectarea prevederilor legale; 

c)  aprobă Planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul Director, la propunerea Consiliului 

Medical; 

d)  aprobă măsurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă 

cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; 

e) elaborează şi pune la dispoziţie Consiliului de Administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică 

strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii 

medicale pentru populaţia deservită; 

f) îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale; 

g) dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin 

contractul de management; 

h) desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor / subprogramelor naţionale de sănătate 

derulate la nivelul spitalului; 

i) răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate 

derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii; 

j) răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de 

către personalul medico-sanitar din spital; 

k) răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 

recomandărilor Consiliului Medical; 

l) urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de 

Directorul Medical, cu sprijinul Consiliului Medical; 

m) negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi 

furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale; 

n) răspunde, împreună cu Comitetul Director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, 

cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al 

ministrului sănătăţii; 

o) negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de 

Sănătate Vâlcea, în condiţiile stabilite în Contractul - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

p) poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; 

q)  poate încheia contracte cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, după caz, în vederea derulării programelor 

naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora; 

r)  răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune 

măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 

s)  răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi 

alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora; 

t)  răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă a oricarei persoane care 

se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului 

obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico -sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia; 

u)  răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, 

igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către Spital, a prejudiciilor 

cauzate pacienţilor. 

(3). În domeniul managementului economico-financiar: 
a) răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu elaborat 

de către Comitetul Director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor 

din structura Spitalului, pe care îl supune aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, după avizarea 

acestuia de către Consiliul de Administraţie, în condiţiile legii; 

b) răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi 

obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare; 

c) răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului pe secţiile şi compartimentele din 

structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii; 

d) răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a 

execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin Ordin 

al ministrului sănătăţii; 

e) răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi de 

publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituției proprii; 
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f) aprobă şi răspunde de realizarea Programului anual de achiziţii publice; 

g) aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un 

exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Comitetului Director; 

h) răspunde, împreună cu membrii Consiliului Medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la 

nivelul secţiilor şi compartimentelor, după caz, din cadrul spitalului; 

i) identifică, împreună cu Consiliul de Administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor 

Spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 

j) îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii; 

k) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. 

(4). În domeniul managementului administrativ: 
a) aprobă şi răspunde de respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, după aprobarea lui prin 

hotărâre de către Consiliul Judeţean Vâlcea; 

b) reprezintă Spitalul în relaţiile cu terţe persoane, fizice sau juridice; 

c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Spitalului, conform legii; 

d) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire 

a activităţii Spitalului; 

e) încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de 

învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării 

condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ; 

f) încheie, în numele Spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea 

activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale; 

g) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea 

Spitalului; 

h) răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate 

prin Ordin al ministrului sănătăţii; 

i) pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, 

informaţii privind activitatea Spitalului; 

j) transmite Consiliului Judeţean Vâlcea informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în 

administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

k) răspunde de organizarea arhivei Spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în 

format scris şi electronic; 

l) răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în 

conformitate cu normele aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii; 

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

legii; 

n) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor 

referitoare la activitatea spitalului; 

o) conduce activitatea curentă a Spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

p) propune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, un înlocuitor de drept pentru 

perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii; 

q) informează Consiliul Judeţean Vâlcea cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen 

de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia; 

r) răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico - financiare, 

precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările 

legale în vigoare; 

s) respectă măsurile dispuse de către Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea în situaţia în care se constată 

disfuncţionalităţi în activitatea Spitalului; 

t) răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării Spitalului, în condiţiile legii, în termen de 

maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare; 

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

acreditării; 

v) respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a guvernului; 

w) elaborează, împreună cu Comitetul Director, Planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează 

asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

x) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care 

reglementează activitatea acestuia; 

y) asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze 

calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale; 
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(5). Atribuţii specifice conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare: 

a) răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în 

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, în funcţie de încadrarea 

spitalului;  

b) participă la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în Planul anual al spitalului pentru 

supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;  

c) răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în Planul anual aprobat pentru supravegherea 

şi controlul infecţiilor nosocomiale;  

d) controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale compartimentului/serviciului 

sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale, ca structură 

de activitate în directă subordine şi coordonare;  

e) controlează respectarea normativelor cuprinse în Planul anual de activitate pentru supravegherea şi 

controlul infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi compartimentelor din Spital, în colaborare cu 

responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie;  

f) analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările 

compartimentului/serviciului/responsabilului de activitate specifică în situaţii de risc sau focar de infecţie 

nosocomială;  

g) verifică şi aprobă evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la 

solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică şi măsurile 

de control al focarului de infecţie nosocomială din Spital;  

h) solicită, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie iniţiativă, expertize şi 

investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie nosocomială;  

i) angajează Spitalul pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;  

j) reprezintă Spitalul în litigii juridice legate de răspunderea spitalului în ceea ce priveşte infecţiile 

nosocomiale, respectiv acţionează în instanţă persoanele fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale 

pentru infecţie nosocomială.  
 

nosocomiala 

                                    

                                                                    CAPITOLUL  III 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

 

  Art. 37. (1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administratie, care are rolul de a dezbate 

principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerilor 

spitalului în urma dezbaterilor. 

(2) Membrii consiliului de administratie sunt: 

 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea; 

 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Vâlcea, din care unul să fie economist; 

 un reprezentant numit de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea; 

 un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, structura teritorială Vâlcea, cu statut de invitat; 

 un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Vâlcea, cu 

statut de invitat. 

 un reprezentant al sindicatului, cu statut de invitat. 

 

 (3) Reprezentanţii sindicatelor legal constituite în unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului 

colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară au statut de invitaţi permanenţi la şedinţele consiliului consultativ. 

(4) Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin dispozitia Consiliului Judetean după 

nominalizarea acestora de către instituţiile enumerate mai sus. 

(5). Declaraţiile de interese, de avere si cele privind incompatibilitaţile, ale persoanelor din conducerea spitalului, 

respectiv: managerului, membrilor comitetului director şi şefilor de secţii precum si cele ale membrilor consiliului 

de administratie se afiseaza pe site-ul spitalului şi se vor actualiza ori de câte ori este cazul. 

 

 

CAPITOLUL IV 

CONSILIUL  MEDICAL 
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Art.38. Consiliul medical este compus din medici sefi de sectie, sefi de departamente, laboratoare sau 

compartimente ale spitalului.  

Atributiile consiliului medical sunt cele reglementate prin Ord. MS pentru aprobarea atributiilor si competentelor 

consiliului medical nr. 863/30.06.2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 644/16.07.2004 partea I. 

                        

Art.39. Presedintele Consiliului medical este directorul medical.    

 

Art.40. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI  MEDICAL 

 

Atribuţiile generale ale directorului medical:  

1. participă la elaborarea Planului de dezvoltare a Spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor 

Consiliului Medical;  

2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor Consiliului Medical, a Planului anual de furnizare de servicii 

medicale al Spitalului;  

3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:  

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

b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform 

legii;  

4. participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern şi a 

organigramei Spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;  

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

îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi 

de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii;  

6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de 

către Biroul Financiar-Contabilitate, RUNOS a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 

compartimentelor din structura Spitalului;  

7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru 

încadrarea în bugetul alocat;  

8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului 

de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;  

9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii 

medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire şi control, pe care le prezintă managerului;  

10. analizează, la propunerea Consiliului Medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii 

Spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor 

medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;  

11. participă la elaborarea Planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, 

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

12. la propunerea Consiliului Medical, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi 

prezintă spre aprobare managerului Planul anual de achiziţii publice, Lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii 

curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de 

realizarea acestora;  

13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de 

îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

Spitalului;  

14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul Medical şi le prezintă managerului 

Spitalului;  

15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de 

Sănătate Vâlcea, în condiţiile legii;  

16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele Comitetului Director;  

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a 

denumirii Spitalului;  

18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului 

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

secţiei/laboratorului/serviciului;  

19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar;  
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20. răspunde în faţa managerului Spitalului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;  

21. participă la elaborarea Raportului anual de activitate al Spitalului. 

(2).  Atribuţiile specifice directorului medical:  

1. în calitate de preşedinte al Consiliului Medical coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a 

propunerilor privind Planul de dezvoltare a spitalului, Planul anual de servicii medicale, Planul anual de achiziţii 

publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare, Bugetul 

de venituri şi cheltuieli;  

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

pacienţilor şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;  

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

protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;  

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

tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;  

5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul Spitalului; 

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

laboratoare şi servicii;  

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

legii;  

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

cu Colegiul Medicilor din România;  

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

desfăşurate în Spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

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

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

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

situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul 

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

medicamente;  

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

asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei Spitalului;  

14. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţiIor medicale de prevenţie, 

diagnostic, tratament si recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de 

sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de 

igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;  

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

gestionării şi utilizării eficiente a acestor date; 

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

asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. 

 

 Art. 41. Consiliul Medical din Spitalul de Pneumoftiziologie „Ctin Anastasatu” functioneaza in conformitate 

cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, art.185 

alin(1), art. 185 alin.(4) lit. a-d; Ord.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului director 

din cadrul spitalului public. si O.M.S. nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor 

Consiliului medical al spitalului. 

                      

            Atributiile Consiliului medical in conformitate cu Legea nr. 95/2006  art. 185 alin. (4), lit. a – d şi 

O.M.S. nr. 863/2004   

  1. principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele: 

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

calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;  

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

profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;  

      c) elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat;  

      d) întărirea disciplinei economico-financiare. 

 2. sefii de sectii evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri 

pentru elaborarea:  

      - planului de dezvoltare al spitalului, pe perioada mandatului;  

      - planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;  
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      - planului anual de achiziţii publice, cu privire la achizitia de aparatură şi echipamente medicale, 

medicamente şi materiale sanitare;  

 3. dupa aprobare, Consiliul medical face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al spitalului;  

 4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;  

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

spital, inclusiv:  

       - evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul 

acestuia;  

      - monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;  

      - prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.  

 Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate şi cu compartimentul de prevenire şi 

control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;  

 6. elaboreaza, evalueaza si propune spre aprobare Comitetului Director  protocoale pentru desfasurarea 

activitatii medicale si de ingrijire, ghiduri de diagnostic si tratament, protocoalele de practică medicală la nivelul 

spitalului. Analizeaza periodic eficienta procedurior, protocoalelor implementate, propune mentinerea sau 

modificarea acestora, dupa caz, si răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;  

 7. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune 

spre aprobare managerului;  

 8. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale 

desfăşurate la nivelul spitalului;  

 9. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii, laborator şi face propuneri comitetului director 

pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;   

     10. participă la stabilirea atributiilor din fişa postului personalului medical, personalului mediu sanitar si 

personalului auxiliar angajat si analizeaza gradul de satisfactie al personalului angajat si propune masuri;  

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

personalului medico-sanitar;  

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

nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;  

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

personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;  

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

colaborând cu Colegiul Medicilor din România;  

 15. răspunde de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

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

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

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

situaţii speciale;  

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

utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;  

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

asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei medicale a 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 al spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

        23. elaborează Planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale și a serviciilor hoteliere furnizate 

de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului; 

 

Atributiile consiliului medical  privind îngrijirea pacienţilor in echipe multidisciplinare 

 

 Medicii şef de secţie/şef de laborator sau, după caz, directorul medical au obligaţia de a coordona şi de a 

controla acordarea cu prioritate a consultaţiilor interdisciplinare. 

 Consultaţiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul şef  de secţie, 

medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical. 
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 Medicii din unităţile sanitare publice cu paturi au obligaţia de a acorda cu prioritate, în cadrul programului de 

7 ore în medie pe zi, consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau  pentru cei internaţi  in 

alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. 

 

Protocol  privind  modul  de  solicitare si  desfasurare a  consultului  interdisciplinar în interiorul spitalului   

1.  Consultul  interdisciplinar  poate  fi  solicitat  atit  la  la  internare  cit  si  pe  perioada tratamentului.  

 2.  Medicul  care  solicita  un  astfel  de  consult  se  adreseaza  Directorului  Medical  sau inlocuitorului acestuia 

in vederea stabilirii echipei de consult multidisciplinar.  

3.  Pentru  consultul  in  urgenta,  medicul  solicitant  va   cere  medicilor  de garda  sa  participe  la  consultul  

multidisciplinar.  In  aceasta  situatie  medicul  solicitat  prezinta  in  raportul  de  garda consultul multidisciplinar 

realizat.  

4. Consultul  multidisciplinar  va  fi  coordonat  de  medicul  care  a  solicitat  consultul interdisciplinar.  

5. Toti  membrii  echipei  interdisciplinare  consemneaza  in  Foaia  de  Observatii  consultul medical efectuat, 

rezultatele si recomandarile necesare.  

 

Procedura de lucru a Consiliului medical  

Modul  de desfasurare a activitatii  Consiliului Medical este reglementat de  legislatia  în vigoare în domeniul 

sanitar. 

Consiliul Medical se întruneste cel putin  odata  pe luna sau  ori de cate ori este nevoie,  la solicitarea 

presedintelului sau cel putin a  2/3 din  membrii  acestuia si  ia  hotarâri cu majoritatea simpla a celor prezenti.  

Activitatea  desfasurata  de  Consiliul  medical  se  arhiveaza  sub  forma  de  procese  verbale  de sedinta, iar un  

exemplar din acest proces verbal se depune spre stiinta managerului unitatii.  

 

 

Art. 42. Şefii de secţii au ca atribuţii îndrumarea si realizarea activitaţii de acordare a îngrijirilor medicale în 

cadrul secţiei respective si raspund de calitatea actului medical, precum si atribuţiile asumate prin contractul de 

administrare. Şeful de secţie are următoarel responsabilităţi: 

 ACTIVITATE DE CONDUCERE: 

 Activitatea de furnizare de servicii medicale spitaliceşti  în secţia pe care o conduce, în cadrul sistemului 

asigurărilor sociale de sănătate; 

 Organizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce, astfel încât să fie realizaţi 

indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa contractului de administrare al secţiei, stabiliţi de conducerea 

spitalului, care să contribuie la realizarea indicatorilor  de performanţă ai acestuia din urmă ( stipulaţi în contractul 

individual de administrare încheiat între managerul al spitalului şi Consiliul Judeţean Valcea; 

 asigură şi răpunde de cunoaşterea şi respectarea, de către personalul subordonat, a dispoziţiile actelor 

normative care reglementează acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sănătate; 

 să nu refuze acordarea asistenţei medicale de urgenţă ori de câte ori se solicită unităţii acest serviciu 

 verifică aplicarea corectă de către colectivul secţiei/clinicii a prevederilor contractului cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale spitaliceşti cu respectarea pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi şi a 

pachetului minimal în cazul persoanelor cu asigurare facultativă. 

 să ia măsuri specifice de informare  a asiguraţilor despre serviciilor medicale oferite, despre modul în care 

sunt furnizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de catre Colegiul Medicilor din Romania şi 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru aplicarea în secţiile unităţilor spitaliceşti; 

 La internare informeaza pacientul despre modul cum sunt furnizate serviciile medicale cu luarea 

consimtamantului obligatoriu si respectand criteriile de internare prevazute in Contractul – Cadru  si Norme de 

aplicare ale acestuia; 

 are obligaţiade a informa pacientul cu privire la: serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le 

utiliza, identitatea si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate, regulile si obiceiurile pe care 

trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii, starea sa de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor 

potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii 

tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si 

prognostic, a rezultatului investigatiilor, a drepturilor si obligatiilor acestora; 

 Are obligatia de a informa pacientul cu privire la: 

 planul de tratament și obiectivele acestuia, prezentate pacienților internați pe secție   

 rata vindecării/prognosticul bolii, furnizate pacientul și/sau aparţinătorilor    
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 eventualele interacțiuni ale tratamentului recomandat de spital cu alte medicamente sau activități uzuale 

(condus autoturism), furnizate pacientului  

condițiile și riscurile de recidivă sau acutizate, furnizate pacientului sau aparţinătorilor   

 Intocmeste foaia de observatie a pacientului nou internat, consemnand zilnic evolutia clinica a pacientului ; 

 organizează, la începutul programului de lucru, raportul de gardă, în cadrul căruia se analizează evenimentele 

petrecute în secţie în ultimele 24 de ore, stabilindu-se măsurile necesare în acest sens; 

 programează activitatea tuturor medicilor din secţie; 

 controlează şi răspunde de întocmirea corectă şi completă a foilor de observaţie clinică, asigură şi urmăreşte 

stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice, controlează efectuarea investigaţiilor 

prescrise, stabileşte momentul externarii bolnavilor, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti; 

 organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor legale în 

domeniu; 

 organizează consulturile medicale de specialitate, colaboreză cu medicii şefi ai altor secţii/compartimente, 

laboratoare, în scopul stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului corespunzător; 

 urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic  şi tratament fiind permanent 

preocupat de managementul corect al resurselor unităţii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la sumele 

contractate de spital cu Casa de Asigurări de Sănătate; 

 răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate 

unde se virează contribuţia de asigurari de sănătate pentru aceştia, precum şi de solicitarea documentelor care 

atesta aceasta calitate; 

 controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea /respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice, în scopul 

prevenirii infecţiilor nosocomiale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului; 

 controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei ;  se va trece la 

generalizarea folosirii la prescripţii a DCI ale medicamentelor, respectadu-se în unităţile spitaliceşti a tuturor 

prevederilor Comisiei medicamentului ; 

 răspunde de păstrarea, prescrierea, evidenţa şi eliberarea substanţelor stupefiante; 

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

 răspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi face 

propuneri de dotare conforme necesităţilor şi normelor; 

 coordonează şi controlează modul în care asiguraţii internaţi sunt informaţi asupra serviciilor medicale oferite; 

 răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, a intimităţii şi 

demnităţii acestora; 

 controlează calitatea alimentaţiei dietetice 

 organizează , controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei, primirea vizitelor de 

către bolnavi, în concordanţă cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului; 

 controlează şi răspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale întocmite în 

secţie, controlează modul de păstrare pe secţie, în timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare; 

 controlează modul de întocmire, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după 

externare, controlează întocmirea corectă a scrisorilor medicale către medicul de familie sau, după caz, către 

medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigaţiile, tratmentele 

efectuate sau orice alte informaţii referitoare la starea de sanatate a pacientului externat; 

 coordonează, controlează  şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de 

muncă, apărute în decursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor , prejudiciilor aduse 

sănătăţii altor persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de 

Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau persoanele vinovate; 

 informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei, punând la dispoziţie actele necesare în acest scop;        

 Supravegheaza cazurile grave existente in sectii si cele  internate in timpul garzii, mentionate in registrul 

special al medicului de garda; 

 Inregistreaza orice pacient prezentat la camera de garda, completeaza toate rubricile, semneaza si parafeaza in 

registru pentru fiecare bolnav; 

 Interneaza pacientii prezentati cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgenta care se adreseaza spitalului, 

raspunde de justa indicatie a internarii sau a  refuzului  acestora; 

 Raspunde de luarea primelor masuri terapeutice si supravegheaza aplicarea tratamentului pana la predarea 

pacientului medicului din sectia unde a fost repartizat; 

 In cazul in care este necesar transferul de urgenta al pacientului in alt spital, medicul de garda este obligat sa 

ia legatura cu medicul de garda al spitalului respectiv, ocupandu-se totodata atat de modul in care se face 

transportul cat si de ingrijirile indispensabile (daca este cazul) pentru ca pacientul sa poata suporta transportul 

 Intocmeste foaia de observatie a cazurilor internate in care  consemneaza evolutia  si medicatia  administrata; 

 Acorda asistenta medicala de urgenta pacientilor care nu necesita internare; 
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 Confirma decesul consemnand in foaia de observatie si da dispozitie de transport a cadavrului la morga, dupa 

2 ore de la deces; 

 Asista dimineata la distribuirea alimentelor, verifica calitatea lor din punct de vedere organoleptic si calitativ, 

le refuza pe cele alterate sau cu termenul de valabilitate depasit si sesizeaza aceste situatii conducerii spitalului; 

 Controleaza calitatea hranei pregatite inainte de servirea mesei, refuza servirea felurilor de mancare 

necorespunzatoare, consemneaza observatiile in registrul de la camera de garda, verifica retinerea probelor de 

alimente de la blocul alimentar; 

 Anunta prin toate mijloacele posibile managerul spitalului si autoritatile competente, in caz de incendiu sau 

alte calamitati ivite in timpul garzii si ia masuri imediate de interventie si prim ajutor cu mijloacele disponibile; 

 Urmareste disciplina si comportamentul vizitatorilor , precum si prezenta ocazionala a altor persoane straine 

in spital si ia masurile necesare; 

 Intocmeste raportul de garda in condica destinata acestui scop consemnand activitatea din sectii pe timpul 

garzii, masurile luate, deficietele constatate si orice observatii. 

 propune bibliografia si, dacă este cazul, tematica pentru posturile vacante si temporar vacante pentru care 

solicită scoaterea la concurs, precum si pentru promovările în functie la personalul din subordine 

 face  propuneri comitetului director  privind  necesarul  de  personal, pe  categorii  si locuri  de  muncă ,  în  

functie  de  volumul  de  activităti,  conform  reglementărilor  legale  în vigoare; 

 propune aplicarea de sanctiuni administrative pentru personalul aflat  în subordine care  se  face  vinovat  de  

nerespectarea  regulamentului  de  organizare  si  functionare,  a regulamentului intern al spitalului; 

 propune  programul de  lucru  pe  locuri  de  muncă   si  categorii  de  personal,  pentru personalul aflat în 

subordine, în vederea aprobării de către manager 

 propune  directorului  medical  planul  anual  de  furnizare  de  servicii  medicale  al sectiei  si răspunde de 

realizarea planului aprobat;  

 răspunde  de  calitatea  serviciilor  medicale  prestate  de  către  personalul  medico- sanitar din cadrul sectiei;  

 evaluează   necesarul  anual  de  medicamente  si  materiale  sanitare  al  sectiei, investitiile  si lucrarile de 

reparatii curente  si capitale necesare pentru desfăurarea activitătii, pe care le transmite spre aprobare conducerii 

spitalului;  

 angajează  cheltuieli în limita bugetului repartizat;  

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

sectiei;  

 înaintează   comitetului  director  propuneri  privind  proiectul  bugetului  de  venituri  si cheltuieli al sectiei, 

elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;  

 înaintează   comitetului  director  propuneri  de  crestere  a  veniturilor  proprii  ale sectiei, conform 

reglementărilor legale, inclusiv din donatii, ori alte surse;  

 întreprinde  măsurile  necesare  si  urmăreste  realizarea  indicatorilor  specifici  de performanta  ai sectiei, 

prevăzute si în anexa la contractul de administrare; 

 Gestioneaza eficient  bugetul primit, prin:  

       -  fundamenteaza   si sustine în fata conducerii bugetul de venituri  si cheltuieli a sectiei;  

       -  propune conducerii necesarul de posturi în sectie pe baza normativelor  si a BVC al sectiei;  

       -  semneaza  pontajele  si toate documentele specifice de muncă  din aria de competentă ;  

       -  face propuneri de dotare materiala  corespunzătoare necesitătilor sectiei;  

       -  propune  si justifică  modificarea bugetului alocat sectiei în functie de nevoile acesteia;  

       -  gestioneaza  eficient bugetul stabilit de către conducerea spitalului; 

 Asigura consultul si tratamentul corect al pacientilor, fara discriminari de rasa, sex sau religie 

 Completeaza documentatia pacientului legata de evolutia bolii  acestuia (foaia de urmarire a pacientului  etc);  

 Asigura vizita pacientilor internati in saloanele aferente, impreuna cu asistenta  de salon, asigurand consultul 

clinic al pacientilor, examenul radiologic pulmonar, planul de investigatii al pacientului si planul terapeutic; 

 Verifica prescrierea corecta a medicatiei bolnavului in condica de medicamente de catre asistenta de salon. 

Semneaza si parafeaza personal condicile de medicamente; 

 Verifica daca admnistrarea medicatiei prescrise se face corect de catre asistenta de salon: tip de medicamente, 

dozaj, ritm de admnistrare, admnistrare strict supravegheata pentru medicatia antituberculoasa;  

 Supravegheaza si verifica daca infirmierele din tura schimba la timp lenjeria pacientului si ori de cite ori este 

nevoie; 

 Intocmeste biletul de externare din spital al pacientului impreuna cu scrisoarea medicala catre medicul de 

familie. 

 elaborează si actualizează   fisa  postului  pentru  personalul  aflat  în  subordine,  pe  care  o  supune aprobării 

managerului spitalului; 

 răspunde  de  respectarea  la  nivelul  sectiei  a  regulamentului  de  organizare  si functionare, a 

regulamentului intern al spitalului; 
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 respectă confidenţialitatea datelor despre pacient, a anonimatului şi a confidenţialitatea actului medical, 

precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003. 

 toate  informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 

 informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi 

da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod  expres 

 asigura respectarea dreptului pacientului la tratament si îngrijiri medicale  

 încheie contractul de administrare a secţiei conform modelului prevăzut în  Ordinul Ministrului Sănătăţii 

Publicat. 

 organizează şi răspunde de activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată în secţie ; 

 utilizează computerul în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

                           Atribuţii şi responsabilităţi în raporturile juridice de muncă : 

 organizează şi răspunde de aducerea la cunostinţă întregului personal al secţiei a regulamentului de ordine 

interioară al spitalului, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicaţii asupra personalului 

din secţie în raporturile de muncă ale acestora; 

 verifică respectarea, de către întregul personal al secţiei, a sarcinilor de serviciu şi a normelor de comportare 

în unitate, stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al spitalului; controlează permanent comportamentul 

personalului secţiei; 

 controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii în secţie, controlează 

permanent ţinuta corectă a  personalului secţiei; 

 întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat în secţie şi le comunică 

conducerii spitalului; 

 verifică şi răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul secţiei pe care o conduce. 

 ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, 

prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale  a personalului din subordine; 

 adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea muncii în sectoarele pe care le are în subordine, organizează controlul 

tehnic al asistenţei medicale pe fiecare sector în parte, pe categorii de personal sanitar şi pe perioade diferite de 

timp; 

 se ocupa de soluţionarea sesizărilor cu privire la activitatea medicală din cadrul secţiei şi ia măsurile ce se 

impun pentru rezolvarea acestora; 

 aduce la cunoştinţă directorului  medical  neregulile şi deficienţele constatate cu privire la desfasurarea 

activităţii medicale şi face propuneri pentru remedierea acestora; 

 raspunde, de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, 

diagnostic, tratament si 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 . 

 răspunde de comportamentul igienic  al personalului din subordine si de respectarea regulilor de tehnică 

aseptică; 

 controlează şi ia măsurile ce se impun pentru menţinerea stării de curăţenie în secţie, şi răspunde de 

respectarea normelor de igienă şi antiepidemice din sectie; 

 propune directorului general adj.medical planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii 

infectiilor nosocomiale si mentinerea starii de igiena; 

 controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie; 

 coordoneaza activitatea in vederea controlarii igienei bolnavilor si insotitorilor si coordoneaza activitatea de 

educatie sanitara a acestora; 

 controlează activitatea  referitoare la organizarea şi supravegherea  pregătirii saloanelor in vederea 

dezinfectiilor periodice; 

 urmăreste în permanenţa respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează 

prelucrarea bolnavilor la internare; 

 anunţă zilnic directorului medical  locurile disponibile ,urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în funcţie de 

grupe de vârstă, infecţiozitate sau receptivitate; 

 urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor poliochimiorezistenţi; 

 instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea acestor 

masuri; 

 semnalizează directorului medical cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul personalului; 

 verifică şi controlează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori 

; 

 coordonează şi răspunde de activitatea  privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare , dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii poliochimiorezistenţi, transportul lenjeriei 

murdare, transportul si păstrarea lenjeriei curate; 
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 urmăreşte şi controlează modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării lor , a 

modului de transport şi neutralizare a acestora; 

 controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului  igienic, cât  şi asupra 

respectării normelor de tehnică aseptică şi propune directorului medical  măsuri disciplinare în caz de abateri. 

 ATRIBUŢII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMS NR.1226/ 2012 PRIVIND 

GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂTILE MEDICALE: 

 controleaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit pe sectie; 

 semnalează imediat directorului adjunct economic şi şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul 

de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale.  

 ATRIBUŢII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI 916/2006 PRIVIND 

APROBAREA NORMELOR DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILOR 

NOSOCOMIALE IN UNITATILE SANITARE : 

 organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii sectiei, conform planului anual de 

supraveghere si control al infectiilor nosocomiale pe spital: 

 răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al sectiei. 

 

 RESPONSABILITĂŢI GENERALE 

 respectă regulamentul de ordine interioară; 

 respectă regulile de protecţia muncii şi PSI. 

 respecta prevederile Lg nr.677/2001 privind datele cu caracter personal cu modificarile si completarile 

ulterioare si a Lg nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanitar 

 respecta si aplica Ord CNAS nr.25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in 

regim de spitalizare continua si Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita validarea 

 

 RESPONSABILITĂŢI privind Sistemul  de Management al Calităţii  
 Propune politici şi obiective pentru domeniul calităţii 

 Îndeplineşte prevederile din documentele SMC 

 Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele neconforme. 

 participa la proiectarea, realizarea  si dezvoltarea sistemului de management al calitatii ( SMC); 

 cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în activitatea depusă. 

 aloca cel putin o ora pe saptamana pentru participare la activitati de imbunatatire a serviciilor medicale. 

 raspunde pentru monitorizarea activitatii de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale. 

 

Art. 43. Comitetul Director este sprijinit în activitatea sa de următoarele comisii: 

a)Comisia de Etică Profesională şi Disciplină în Muncă; 

b)Comisia pentru Prevenirea şi Combaterea Infecţiilor Nozocomiale; 

c)Comisia Medicamentului şi Farmacovigilenţă; 

d)Comisia de Codificare DRG; 

e)Comisia pentru selecţia de oferte a produselor; 

 f)Comisia de selecţie a ofertelor pentru servicii; 

g)Comisia pentru selecţie a ofertelor de lucrări; 

 h)Comisia de Analiză a Decesului; 

  i)Comisia de analiză a rezultatelor utilizării protocoalelor şi ghidurilor de practică adoptate în spital; 

  j)Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial la nivelul spitalului; 

  k)Comisia Multidisiciplinară pentru Analiza Cazurilor Complexe; 

   l)Comisia de Arbitraj privind oportunitatea unei intervenţii medicale; 

 m)Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă; 

  n)Consiliul de Etică; 

  o)Consiliul Medical; 

  p)Nucleul de Calitate.  

Art. 44. Atribuţiile acestor comisii sunt specificate în anexele la deciziile de constituire. 

Art. 45. Comisiile se vor intruni periodic, ori de cate ori este nevoie, pentru a dezbate chestiuni ce privesc 

activitatea spitalului în funcţie de atribuţiile fiecareia. 

 

Art. 46. CONSILIUL de ETICA  

În cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi, altele decât cele cu statut de spital clinic, universitar şi institut, 

consiliul de etică este alcătuit din 7 membri, cu următoarea reprezentare: 
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a) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului; 

b) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 

c) un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, desemnat de 

către managerul unităţii sanitare; 

d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. 

 

Consiliul de Etica are urmatoarele atributii: 

a) promovează valorile etice în rândul personalului medico - sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare; 

b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi 

implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare; 

c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică; 

d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru 

îmbunătăţirea acestuia; 

e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare; 

f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În 

situaţia în care un cadru medico - sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul 

etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico - sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat 

anterior actului medical la care se face referire; 

g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării. 

h)analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient – cadru medicosanitar 

şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare; 

i)verifică dacă personalul medico - sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilo prevăzute în 

legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite; 

j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşit de către 

pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri 

concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului; 

k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare; 

l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;  

m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă; 

n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a 

petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse; 

o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; p) înaintează către 

organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico - sanitar ori 

auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care 

persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu; 

q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei 

infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent; 

r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică; 

 s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului 

precedent. Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la 

nivelul unităţii sanitare respective; 

t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. 

 

Atribuţiile preşedintelui consiliului de etică sunt următoarele: 

1. convoacă consiliul de etică, prin intermediul secretarului, lunar cât şi ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită 

analiză de urgenţă sau la solicitarea a cel puţin patru dintre membrii acestuia; 

2. prezidează şedinţele consiliului de etică, cu drept de vot. În cazul în care în urma votului membrilor consiliului 

de etică se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv; 

3. avizează, prin semnătură, documentele emise de către consiliul de etică şi rapoartele periodice; 
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4. informează managerul unităţii sanitare în cazul vacantării unui loc în cadrul consiliului de etică, în vederea 

completării componenţei acestuia. 

 

Atribuţiile secretarului consiliului de etică sunt următoarele: 

1. deţine elementele de identificare - antetul şi ştampila consiliului de etică - în vederea avizării şi transmiterii 

documentelor; 

2. asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, hotărârilor şi avizelor 

de etică; 

3. introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea 

acestora, şi asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică şi a managerului unităţii sanitare, prin 

mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresată managerului se face doar în cazul sesizărilor 

primite prin intermediul sistemului informatic; 

4. asigură realizarea şi gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la nerespectarea drepturilor 

pacienţilor de către cadrele medico - sanitare şi pe cele referitoare la abuzurile pacienţilor faţă de cadrele 

medicosanitare; 

5. informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării consiliului de etică; 

6. convoacă membrii consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea preşedintelui, cu cel puţin o zi 

înaintea întrunirilor; 

7. asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă şi imparţială soluţionare a speţelor 

supuse atenţiei consiliului de etică; 

8. întocmeşte procesele - verbale ale şedinţelor consiliului de etică; 

9. introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de feedback al 

pacientului distribuite şi colectate, de regulă, în prima săptămână a fiecărei luni, conform modelului de analiză 

prezentat în anexa nr. 5. Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică şi a managerului unităţii sanitare 

cu privire la rezultatele aplicării acestora; 

 

10. asigură postarea pe site-ul unităţii sanitare a informaţiilor privind activitatea consiliului de etică; 

11. formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii consiliului sau a unităţii sanitare şi le 

supune aprobării consiliului de etică; 

12. întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului 

raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului; 

13. întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic în primele 15 zile ale anului următor celui 

raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului. 

 

Sesizarea unui incident de etică poate fi făcută de către: 

a) pacient, aparţinător sau reprezentantul legal al acestuia; 

b) personalul angajat al spitalului; 

c) oricare altă persoană interesată. 

 

 

 

Art. 47. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI FINANCIAR CONTABIL  

 

(1). Atribuţiile generale ale directorului financiar - contabil: 

1. participă la elaborarea Planului de dezvoltare a Spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor 

Consiliului Medical;  

2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor Consiliului Medical, a Planului anual de furnizare de servicii 

medicale al Spitalului;  

3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:  

a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;  
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b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform 

legii;  

4. participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern şi a 

organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;  

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

îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi 

de măsuri de prevenire a infecţilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii;  

6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului, pe baza centralizării de 

către Biroul Financiar-Contabilitate, RUNOS a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 

compartimentelor din structura spitalului;  

7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru 

încadrarea în bugetul alocat;  

8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului 

de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;  

9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii 

medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire şi control, pe care le prezintă managerului;  

10. analizează, la propunerea Consiliului Medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii 

Spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor 

medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;  

11. participă la elaborarea Planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, 

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

12. la propunerea Consiliului Medical, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi 

prezintă spre aprobare managerului Planul anual de achiziţii publice, Lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii 

curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de 

realizarea acestora;  

13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de 

îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

spitalului;  

14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul Medical şi le prezintă managerului 

Spitalului;  

15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de 

Sănătate Vâlcea, în condiţiile legii;  

16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele Comitetului Director;  

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a 

denumirii spitalului;  

18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului secţiei / 

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

serviciului;  

19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar;  

20. răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;  

21. participă la elaborarea Raportului anual de activitate al Spitalului.  

(2).  Atribuţiile specifice ale directorului financiar - contabil:  

1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfaşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu 

dispoziţiile legale;  

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

corectă şi la timp a înregistrărilor;  

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

anuale şi trimestriale;  

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

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

financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;  

6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa Județeană de Asigurări de 

Sănătate Vâlcea;  

7. angajează unitatea, prin semnătură, alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, 

în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;  
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8. analizează, din punct de vedere financiar, Planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, 

precum şi pentru situaţii de criză;  

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

contabilităţii;  

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

11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, 

trezorerie şi terţi;  

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

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

contabilitate;  

14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din 

contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;  

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

16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea 

la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;  

17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Biroul Financiar-Contabilitate, RUNOS cu privire la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;  

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

dispoziţiile legale;  

19. împreună cu Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Transport, Achiziții Publice întocmeşte şi prezintă 

studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodarire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării 

de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate 

în baza contractului de furnizare servicii medicale;  

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

din subordine;  

21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale 

în unitate. 

 

 

CAPITOLUL V 

 

                                              ATRIBUTIILE SPITALULUI 

 

 

Art. 48. Spitalul este obligat în principiu să asigure: 

a) prevenirea şi combaterea  infectiilor nosocomiale; 

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

c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi; 

d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 

e) aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie 

f) 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; 

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

h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi paza contra incendiilor conform 

normelor în vigoare. 

i) 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). 

 

 

Drepturile si obligatiile angajatorului 

 

Art.49. Din punct de vedere a structurii organizatorice, unitatea este un spital de monospecialitate. 

  

Art.50. Angajatorul are urmatoarele drepturi: 

a)sa stabilesca organizarea si functionarea unitatii; 

b)sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii, fisa postului pentru toate 

locurile de munca din unitate;      

c)sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;   

d)sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 
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e)sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare potrivit legii, contractului 

colectiv de munca aplicabil si prezentului Regulament.      

 

 

CAPITOLUL VI 

Drepturile si obligatiile personalului 

 

 

Art.51. Salariatul are urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa  

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 

c) dreptul la concediu de odihna anual; 

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 

e) dreptul la demnitate in munca; 

f) dreptul la securitate si sanatate in munca; 

g) dreptul la acces la formarea profesionala; 

h) dreptul la informare si consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca; 

j) dreptul la protectie in caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectiva si individuala; 

l) dreptul de a participa la actiuni colective; 

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

 

Art.52. Personalul incadrat in unitate are obligatia sa isi desfasoare activitatea in mod responsabil, conform 

reglementarilor profesionale, codului de deontologie medicala si cerintelor postului.    

 

Art.53. Salariatul are urmatoarele obligatii: 

- obligatia de a realiza norma de munca sau dupa caz de a indeplini atributiile ce-i revin conform fisei postului;  

- obligatia de a respecta disciplina muncii; 

- obligatia de a respecta prevederile cuprinse in prezentul Regulament Intern, in contractul colectiv de munca 

aplicabil, precum si in contractul individual de munca;    

- obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 

- obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;   

- obligatia de a respecta secretul de serviciu;  

- respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de munca pentru indeplinirea obligatiilor de 

serviciu;  

- executarea in timp si in bune conditii a lucrarilor repartizate, precum si a celorlalte sarcini ce decurg din functia 

sau postul detinut;  

- insusirea si respectarea intocmai a normelor tehnice prevazute pentru activitatea pe care o desfasoara in vederea 

indeplinirii sarcinilor de serviciu; 

-folosirea masinilor, aparatelor, dispozitivelor si instalatiilor incredintate la parametrii de functionare prevazuti in 

documentatia tehnica si instructiunilor de functionare si utilizare;        

- respectarea normelor igienico-sanitare si de protectie a muncii, normelor de paza contra incendiilor, precum si a 

tuturor acelor reguli a caror incalcare ar pune in primejdie cladirile, instalatiile si celelalte bunuri ale unitatii, ori 

viata, integritatea corporala sau sanatatea altor persoane;     

 - sa nu introduca si sa nu consume in unitate bauturi alcoolice;  

 - sa se prezinte la instructajele periodice si la examenele profesionale, psihologice si medicale programate de 

conducerea unitatii; 

- sa respecte masura de interzicere a fumatului in locurile de munca cu grad de pericol in producerea de incendii 

sau explozii. Fumatul este permis numai in locurile special amenajate;  

- sa respecte regulile de acces in unitate si sa nu primeasca persoane straine la locul de munca decat in 

conformitate cu dispozitiile conducerii spitalului;  

- sa participe alaturi de echipele speciale in caz de avarii sau de calamitati naturale;  

- comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, adoptarea unei atitudini demne, respectoase si principiale 

fata de colegii de serviciu si de publicul cu care intra in contact;   

- promovarea spiritului de colectivitate si raportul de intrajutorare cu toti membrii colectivului de munca, 

combaterea tuturor manifestarilor necorespunzatoare; 

- mentinerea ordinii si curateniei la locul de munca; 

- asigurarea corespunzatoare a pazei si securitatii institutiei in timpul efectuarii serviciului de noapte si de zi pe 

unitate; 
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- apararea si buna gospodarire a bunurilor care apartin unitatii; 

- ridicarea  necontenita a calificarii profesionale, a nivelului de cunostinte tehnico-stiintifice si de cultura generala, 

frecventarea si absolvirea cursurilor de perfectionare organizate sau recomandate de unitate;  

- rezolvarea operativa si competenta in stricta conformitate cu dispozitiile legale a cererilor, sesizarilor si 

doleantelor indreptatite ale cetatenilor;  

- orice act care emana de la o sectie, serviciu sau compartiment din cadrul spitalului , va fi semnat, obligatoriu, de 

medicul sef, seful de serviciu sau compartiment, ori de cel acre l-a intocmit, dupa caz;   

- obligatia de a aduce la cunostinta compartimentului RUNOS toate modificarile ce survin in viata personala sau 

familiala ca: schimbarea actelor de identitate, stare civila, copii, situatie militara, studii, domiciliu, etc., in termen 

de 15 zile de la data survenirii modificarii;  

- obligatia de a purta ecusonul inscriptionat cu sigla spitalului, numele si functia.  

  

Art.54. Se interzice salariatilor: 

a)sa se prezinte la serviciu intr-o tinuta necorespunzatoare; 

b)sa paraseasca locul de munca in timpul orelor de program fara ordin de serviciu sau aprobarea sefilor ierarhici;  

c)sa scoata din incinta unitatii documente si alte obiecte apartinand unitatii fara aprobarile legale; 

d)sa utilizeze in scopuri personale telefoanele, fax-ul si registratura unitatii;  

e)sa execute in timpul serviciului lucrari straine de interesul institutie;  

f)sa primeasca de la cetateni bani sau alte foloase pentru activitatile prestate in cadrul atributiilor de serviciu sau 

in legatura cu aceste atributii; 

g)sa utilizeze mijloacele de transport ale unitatii in scopuri personale; 

 h)sa lase fara supraveghere in timpul programului de lucru aparatele si dispozitivele; 

i)sa sustraga bunuri din unitate sau din avutul personal al salariatilor. 

 

Art55. Personalului medico-sanitar ii revin urmatoarele obligatii in afara celor prevazute mai sus: 

a)asigura monitorizarea specifica a bolnavilor conform prescriptiei medicale; 

b)respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor precum si a medicamentelor cu regim 

special;  

c)organizeaza si desfasoara programul de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, atat pentru pacienti, cat 

si pentru apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare;    

d)utilizeaza si pastreaza in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea, 

depozitarea, transportul si eliminarea finala a materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat (si se 

asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii);   

e) respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale;  

f)poarta echipamentul corespunzator functiei pe care o detine, in vederea pastrarii igienei si a aspectului estetic 

personal; 

g)respecta comportamentul etic fata de pacienti, apartinatorii si celelalte persoane cu care colaboreaza;  

h)respecta secretul profesional; 

i)respecta programul de lucru si Regulamentul Intern; 

j)in intreaga activitate desfasurata in cadrul spitalului, intregul personal medico-sanitar are obligatia de afolosi un 

limbaj politicos atat fata de pacienti cat si fata de vizitatori si de insotitorii pacientilor;    

           

 

CAPITOLUL VII 

REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL UNITATII 

 

Art.56. Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor. 

Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii 

angajatorului.   

Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine obligatii financiare pentru salariati. 

                         

Art.57. La nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Ctin Anastasatu  este constituit si functioneaza Comitetul de 

securitate si sanatate in munca.   

 

Art.58. Angajatorul are obligatia sa organizeze activitatea privind protecţia, igiena precum şi securitatea si 

sanatatea salariatilor in conformitate cu normele in vigoare si in limita alocatiilor bugetare. 

In elaborarea masurilor de securitate in munca angajatorul se consulta cu sindicatul precum si cu comitetul de 

securitate si sanatate in munca. Pentru asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor in procesul muncii unitatea are 

obligatia de a respecta prevederile cuprinse in Normele si normativele legale. 



 51 

Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

conform legistatiei in vigoare. Instruirea se realizeaza periodic de catre angajati cu atributii specifice, prin 

modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator, impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in 

munca si cu sindicatul. Instruirea se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul 

de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni.In toate aceste 

cazuri instruirea se realizeaza inainte de inceperea efectiva a activitatii, precum si in situatia in care intervin 

modificari ale legislatiei in domeniu. 

Salariatele gravide si /sau mame lauze sau care alapteaza nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte. 

Angajatorul este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu 

mentinerea salariului de baza brut lunar. Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care 

mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte. 

Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca in cazul : 

- salariatei gravide si /sau mame lauze sau care alapteaza ; 

- salariatei care se afla in concediul de risc maternal ; 

- salariatei care se afla in concediul de maternitate ; 

- salariatei care se afla in concediul pentru cresterea copilului in virsta de pina la 2 ani sau, in  cazul copilului 

cu handicap, in virsta de pina la 3 ani ; 

- salariatei care se afla in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav ijn virsta de pina la 7 ani sau, in cazul 

copilului cu handicap, in virsta de pina la 18 ani. 

In cadrul  organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia in limita alocatiilor bugetare se va tine 

seama de urmatoarele principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor  

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate 

c) combaterea riscurilor la sursa  

d) luarea in considerare a evolutiei tehnicii  

e) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu e periculos sau mai putin periculos 

f) planificarea prevenirii  

g) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala 

h) aducerea la cunostiinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare 

Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici un caz, obligatiile financiare pentru 

salariati..Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor 

folosite in procesul muncii in scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor. asigurarea conditiilor de acordare 

a primului ajutor in caz de accidente de munca, crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, precum si 

evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent. 

Sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderea angajatilor si a celorlalti participanti la procesul de munca 

in domeniul protectiei muncii corespunzator functiilor exercitate. 

A.Masuri generale de protectie a muncii 

(1) Pentru a asigura participarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziei in domeniul protectiei muncii, 

potrivit Legii 319/2006, angajatorul - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu  are obligaţia să 

ia măsurile necesare pentru: 

    a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 

    b) prevenirea riscurilor profesionale; 

    c) informarea şi instruirea lucrătorilor; 

    d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 

    (2) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând seama de 

modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 

    (3) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza următoarelor 

principii generale de prevenire: 

    a) evitarea riscurilor; 

    b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

    c) combaterea riscurilor la sursă; 

    d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea 

echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii 

cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii; 

    e) adaptarea la progresul tehnic; 

    f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos; 

    g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de 

muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă; 

    h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală; 
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    i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. 

    (4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere 

şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia: 

    a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, 

a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă; 

    b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de 

lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei 

sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate 

nivelurile ierarhice; 

    c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când 

îi încredinţează sarcini; 

    d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau 

reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de 

alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă; 

    e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai 

lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate. 

    (5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară 

activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii: 

    a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în 

considerare natura activităţilor; 

    b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în 

considerare natura activităţilor; 

    c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 

    d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. 

    (6) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situaţie obligaţii 

financiare pentru lucrători. 

 

B.Servicii de prevenire şi protecţie 

 

    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute mai sus, angajatorul desemnează unul sau mai mulţi lucrători 

pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere 

şi/sau unitate, denumiţi în continuare lucrători desemnaţi. 

    (2) Lucrătorii desemnaţi nu trebuie să fie prejudiciaţi ca urmare a activităţii lor de protecţie şi a celei de 

prevenire a riscurilor profesionale. 

    (3) Lucrătorii desemnaţi trebuie să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce le revin 

prin prezenta lege. 

    (4) Dacă în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa 

personalului competent, angajatorul trebuie să recurgă la servicii externe. 

    (5) În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute la alin. (4), acestea trebuie să fie 

informate de către angajator asupra factorilor cunoscuţi că au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi trebuie să aibă acces la informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2). 

    (6) Lucrătorii desemnaţi trebuie să aibă, în principal, atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, cel 

mult, atribuţii complementare. 

    (1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie, ţinând 

seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de 

distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, se impune ca: 

    a) lucrătorii desemnaţi să aibă capacitatea necesară şi să dispună de mijloacele adecvate; 

    b) serviciile externe să aibă aptitudinile necesare şi să dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate; 

    c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe să fie în număr suficient. 

    (2) Prevenirea riscurilor, precum şi protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor trebuie să fie asigurate de unul 

sau mai mulţi lucrători, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii şi/sau 

unităţii. 

    (3) Lucrătorul/lucrătorii şi/sau serviciul/serviciile prevăzute la alin. (2) trebuie să colaboreze între ei ori de câte 

ori este necesar. 

    (4) În cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în care se desfăşoară activităţi fără riscuri deosebite, 

angajatorul îşi poate asuma atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru realizarea măsurilor 

prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu. 

    (5) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte prin norme metodologice de aplicare a 

prevederilor prezentei legi capacităţile şi aptitudinile necesare, precum şi numărul considerat suficient, prevăzute la 

alin. (1) şi (4). 
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 C.Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent 

 

    (1) Angajatorul are următoarele obligaţii: 

    a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, 

adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente; 

    b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, 

serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri. 

    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de 

prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor. 

    (3) Numărul lucrătorilor menţionaţi la alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie 

să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii. 

   (4) Angajatorul are următoarele obligaţii: 

    a) să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent 

despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru 

protecţia lor; 

    b) să ia măsuri şi să furnizeze instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau să 

părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent; 

    c) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol grav şi iminent, în afara 

cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate. 

    (5) Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă periculoasă nu 

trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe negative şi nejustificate pentru 

aceştia. 

    (6) Angajatorul trebuie să se asigure că, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a 

altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să aplice 

măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a 

evita consecinţele unui astfel de pericol. 

    (7) Lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (3), cu excepţia situaţiilor în care 

aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 

 

D.Alte obligaţii ale angajatorilor 

 

  (1) Angajatorul are următoarele obligaţii: 

    a) să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv 

pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; 

    b) să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie 

care trebuie utilizat; 

    c) să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, 

a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de muncă; 

    d) să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind 

accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi. 

    (2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în funcţie de natura activităţilor şi de 

mărimea întreprinderilor, se vor stabili obligaţiile ce revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire la 

întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1). 

    În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de 

muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii: 

    a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, precum şi 

de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi 

sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire 

profesională a lucrătorilor; 

    b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de 

altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii; 

    c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de 

începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale; 

    d) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; 

    e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor 

de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în 

responsabilitatea lor; 
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    f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin 

lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe; 

    g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, 

pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 

    h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este 

expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare; 

    i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică; 

    j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a 

aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic 

şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; 

    k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e); 

    l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de 

măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în 

desfăşurarea proceselor tehnologice; 

    m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al 

efectuării cercetării evenimentelor; 

    n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării 

evenimentelor; 

    o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau 

la cercetarea evenimentelor; 

    p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile 

în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane; 

    q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 

    r) să asigure echipamente individuale de protecţie; 

    s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de 

protecţie. 

    Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în 

condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul 

individual de muncă. 

     Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori. 

     Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se 

stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă. 

 

E.Informarea lucrătorilor 

 

    (1) Ţinând seama de mărimea  unităţii, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii 

şi/sau reprezentanţii acestora să primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informaţiile necesare 

privind: 

    a) riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât 

la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii; 

    b) măsurile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) şi (3) din legea 319/2006 

    (2) Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare astfel încât angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere 

şi/sau unitate exterioară, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau în unitatea sa, să primească informaţii 

adecvate privind aspectele la care s-a făcut referire la alin. (1), care privesc aceşti lucrători. 

        Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii 

lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în vederea îndeplinirii 

atribuţiilor şi în conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la: 

    a) evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) din legea 319/2006; 

    b) evidenţa şi rapoartele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi d) din legea 319/2006; 

    c) informaţii privind măsurile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi informaţii provenind de 

la instituţiile de control şi autorităţile competente în domeniu. 

 

F.Consultarea şi participarea lucrătorilor 

 

  (1) Angajatorii consultă lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi permit participarea acestora la discutarea tuturor 

problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 

    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implică: 

    a) consultarea lucrătorilor; 

    b) dreptul lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor să facă propuneri; 
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    c) participarea echilibrată. 

    (3) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor definiţi la art. 5 lit. d) din legea 319/2006 iau parte în mod 

echilibrat sau sunt consultaţi în prealabil şi în timp util de către angajator cu privire la: 

    a) orice măsură care ar afecta semnificativ securitatea şi sănătatea în muncă; 

    b) desemnarea lucrătorilor la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1) şi la art. 10 alin. (2) din legea 319/2006, 

precum şi cu privire la activităţile la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1); 

    c) informaţiile la care s-a făcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 şi 17 din legea 319/2006; 

    d) recurgerea, după caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4) din legea 319/2006; 

    e) organizarea şi planificarea instruirii prevăzute la art. 20 şi 21 din legea 319/2006. 

    (4) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor au dreptul 

să solicite angajatorului să ia măsuri corespunzătoare şi să prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminuării 

riscurilor pentru lucrători şi/sau al eliminării surselor de pericol. 

    (5) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sau 

lucrătorii nu pot fi prejudiciaţi din cauza activităţilor la care s-a făcut referire în alin. (1) - (3). 

    (6) Angajatorul trebuie să acorde reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi să le furnizeze mijloacele necesare 

pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezenta lege. 

    (7) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi/sau 

lucrătorii au dreptul să apeleze la autorităţile competente, în cazul în care consideră că măsurile adoptate şi 

mijloacele utilizate de către angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

    (8) Reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor trebuie 

să li se acorde posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari, în timpul 

vizitelor de control. 

    În vederea realizării prevederilor  de mai sus la nivelul spitalului se înfiinţează, se organizează şi funcţionează 

comitete de securitate şi sănătate în muncă. 

 

G.Instruirea lucrătorilor 

 

        (1) Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi 

adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, 

specifice locului de muncă şi postului său: 

    a) la angajare; 

    b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer; 

    c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent; 

    d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

    e) la executarea unor lucrări speciale. 

    (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie: 

    a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri; 

    b) periodică şi ori de câte ori este necesar. 

    (3) Angajatorul se va asigura că lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi 

în întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate 

şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor. 

    (4) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au dreptul la 

instruire corespunzătoare. 

    (1) Instruirea prevăzută mai sus nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora. 

    (2) Instruirea trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru. 

    (3) Instruirea trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii 

şi/sau unităţii. 

 

H.Obligaţiile lucrătorilor 

 

    l)    Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi 

cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile 

sale în timpul procesului de muncă. 

   2)  În mod deosebit, lucrătorii au următoarele obligaţii: 

    a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte 

mijloace de producţie; 

    b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl 

pună la locul destinat pentru păstrare; 
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    c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, 

şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

    d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă 

a sistemelor de protecţie; 

    e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 

persoană; 

    f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă 

realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia 

sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

    g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 

angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi 

sănătate, în domeniul său de activitate; 

    h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 

de aplicare a acestora; 

    i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

    3) Obligaţiile se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care 

aceştia le desfăşoară. 

 

    Supravegherea sănătăţii 

 

        Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile 

privind securitatea şi sănătatea în muncă se stabilesc potrivit reglementărilor legale. 

     (1) Măsurile prevăzute mai sus vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea 

sănătăţii la intervale regulate. 

    (2) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicină a muncii. 

 

     Frecvenţa schimbării echipamentului pentru personalul care lucrează în secţiile medicale 

1) Frecvenţa schimbării echipamentului de protecţie al personalului se face în funcţie de gradul de risc astfel: 

a) echipamentul de protecţie se schimbă zilnic sau la nevoie la: CPU, sterilizare, bloc alimentar, punct de 

primire lenjerie murdară; 

b) echipamentul de protecţie se schimbă la 3 zile sau la nevoie în următoarele locuri de muncă:  secţii, 

laboratoare, punct de predare lenjerie curată, etc. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Timpul de munca 
 

 

Art.59.  Activitatea este consemnata  zilnic in condicile de prezenta pe sectii si compartimente de munca, cu 

trecerea orei de incepere a programului si ora de terminare a programului.  

Condicile de prezenta sunt verificate zilnic de medicul sef, care are obligatia de a confirma prin semnatura 

concordanta prezentei din sectie cu cea din condica. 

Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. 

 

Art.60. (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 

de 40 de ore pe săptămână.  

            (2) La locurile de munca cu activitate specifica se  pot stabili forme speciale de organizare a activitatii ( 

exemplu program 12/24) . 

            (3) Locurile de munca si categoriile de personal pentru care durata  normala a timpului de lucru este mai 

mica de 8 ore pe zi sunt stabilite prin O.M.S. 245/2003. 

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. 

     

Art.61. Programul de lucru, inclusiv garzile, se stabilesc de conducerea unitatii, respectandu-se legislatia in 

vigoare.   

Obligaţia de garda, fiind existenta la nivel de spital o singura linie de garda, (pentru medicii din 

secţiile cu paturi care sunt cuprinşi în graficul de gărzi) este în medie 20 ore lunar (20 -23 ore de garda 

lunar în funcţie de numărul de zile lucratoare din luna).  
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Prin acest Regulament Intern se stabileste urmatorul program: 

 

I. - Pentru personalul superior de specialitate-sectii cu paturi 

Activitate curenta de 7 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare, orele 8,00-15,00;  

- in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale garda este de 24 ore; 

- contravizitele care se asigura zilnic, prin rotatie dupa amiaza in zilele lucratoare si dimineata, in zilele de repaus 

saptamanal si sarbatori legale,  si se va afisa in fiecare sectie. 

 

Programul de contravizita 

In toate sectiile se efectuează contravizita zilnic intre orele : 13,30-14,30 

Orele de contravizita se efectueaza in functie de numarul de zile lucratoare din luna, astfel:  

- in lunile cu 20 zile lucratoare, numărul de ore de contravizita trebuie sa fie de 20;  

- in lunile cu 21 zile lucratoare, numărul de ore de contravizita trebuie sa fie de 22;  

-  in lunile cu 22 zile lucratoare, numărul de ore de contravizita trebuie sa fie de 24;  

- in lunile cu 23 zile lucratoare, numărul de ore de contravizita trebuie sa fie de 26;  

 

Medicul sef de sectie are activitate curenta de 7 ore in zilele lucratoare intre orele: 8,00 - 15,00. 

 

Managerul are activitate curenta de 8 ore in zilele lucratoare,  intre orele: 7,30 - 15,30, iar directorul  medical are 

activitate curentă de 8 ore  în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, intre orele: 7,00 - 15,00. 

 

II. - Personalul superior de specialitate  din cabinete de consultatii, laboratoare si farmacie     

Farmacie: ora 7,30-14,30 

Laborator Radiologie: ora 7,00-13,00  

Laborator Analize medicale: ora 7,30-14,30  

 

III. - Personalul mediu sanitar in sectii cu paturi  

 

-ora-7,00-15,00- tura I 

15,00-23,00-tura a II a 

23,00-7,00-tura a III a 

 

- la program de 12 ore-ora-7,30 – 19,30 si 19,30 – 7,30 

 

IV. - Personalul auxiliar sanitar in sectii cu paturi 

 

infirmier,ingrijitor 

-ora-6,00-14,00- tura I 

14,00-22,00-tura a II a 

22,00-6,00-tura a III a 

 

Farmacie:-asistent-ora 7, 30 -15, 30 

 

Laborator Radiologie: - asistent - ora 7, 00 -13, 00, respectiv 12,00 – 18,00. 

Laborator Analize medicale:- asistent  - ora 7, 30 – 14,30 tura I 

                                                             - ora 14, 30 – 21, 30 tura II 

                                              - ingrijitor- ora 7, 30 -15, 30.                                                  

Statistica si informatica medicala: -ora 7, 30 -15, 30. 

Spalatorie 6,00-14,00 si 14,00 – 20,00 – fara S si D 

 

VI. - Personalul tehnic, economic, administrativ 

T.E.S.A.: ora 7,30-15,30 

Muncitori:-ture- ora -   6,00 - 14,00 - tura I 

                        - 14,00 - 22,00 - tura a II a  

                        - 22,00 -   6,00  - tura a III a 

- schimbul I – 7,30-15,30 

Sofer autosanitara: – 6,00 –14,00. 
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Art.62. Evidenta prezentei la program se tine prin condici de prezenta la care personalul este obligat sa semneze 

zilnic. Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constituie o incalcre a normelor de disciplina a 

muncii si se sanctioneaza conform legislatiei muncii. 

Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca si se depune la compartimentul 

RUNOS.   

  

Art.63. Se considera munca prestata in timpul noptii, munca prestata in intervalul 22,00-6,00 cu posibilitatea 

abaterii o ora in plus sau in minus, fata de aceste limite, in cazuri exceptionale. 

Este considerat program in 3 ture, sistemul 8/16, 12/24 ore, salariatul avand obligatia efectuarii serviciului de 

dimineata, dupa-amiaza si noapte, in decursul unei luni in conformitate cu prevederile legale. Numarul minim de 

zile stabilit de Comitetul Director pentru tura a- IIa si a- IIIa este de 3, pentru a beneficia de sporul prevazut de 

lege pentru activitatea in trei ture.  

 

Art.64. Programarea concediilor de odihna se face de conducerea sectiilor                 (compartimentelor) la 

inceputul anului, astfel incat sa asigure atat bunul mers al activitatii, cat si interesele salariatilor si cu aprobarea 

conducerii unitatii. 

Concediul anual de odihna se poate fractiona la cererea salariatului, una din transe neputand fi mai mica de 

10 zile lucratoare. 

Durata efectivă concediului de odihnă anual se stabileşte pentru fiecare salariat, în funcţie de vechimea în 

muncă astfel:  

 a) pentru o vechime de 0 – 1 an (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 20 de zile lucrătoare 

      b) pentru o vechime între 1- 5 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 22 de zile lucrătoare; 

 c) pentru o vechime între 5-10 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 23 de zile lucrătoare; 

 d) pentru o vechime intre 10-15 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 25 de zile lucrătoare; 

 e) pentru o vechime între 15-20 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) – 28 de zile lucrătoare; 

 f) pentru o vechime de peste 20 de ani – 30 de zile lucrătoare. 

Concediile de odihnă de la aliniatul, pct. b), c), d), e) şi f) se suplimentează cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de 

vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate. 

Concediul fara plata se acorda salariatilor la cererea acestora in functie de interesele unitatii si in 

conformitate cu prevederile legale. 

          Plecarea in concediu de odihna, concedii pentru studii sau concedii fara plata, inainte de a fi aprobata de 

seful ierarhic, este interzisa si constituie o abatere pentru care se pot aplica sanctiuni disciplinare. La fel si 

intarzierile la expirarea concediilor.    

          Este interzisa intreruperea concediului de odihna si prezentarea la serviciu din initiativa persoanei incadrate 

in munca; aceasta poate fi rechemata din concediu numai din dispozitie scrisa a conducerii unitatii, pentru nevoi 

de serviciu neprevazute si urgente. 

  Salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente deosebite în familie, cu aprobarea unitatii, după 

cum urmează: 

    a) căsătoria salariatului - 5 zile; 

    b) naşterea - 5 zile; 

    c) căsătoria unui copil - 3 zile; 

    d) decesul soţului/soţiei, copilului, socrilor şi rudelor de gradul I inclusiv - 5 zile; 

 

Art. 65. (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. 

 

(2)Prin termenul de formare profesională se înţelege orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare, 

se specializează sau se perfecţionează şi pentru care obţine o diplomă sau un certificat care atestă aceste situaţii, 

eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare. 

(3)Dobândirea unei specialităţi şi/sau lărgirea domeniului de competenţă a personalului de specialitate se fac 

potrivit reglementărilor în vigoare. 

(4)Activitatea de formare şi perfecţionare profesională cuprinde şi domeniul relaţiilor de muncă, management, 

dreptul la asociere şi libertăţile sindicale şi patronale. 

(5)Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, 

inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie. 

(6)Formarea profesională a tuturor categoriilor de salariaţi va fi organizată şi suportată pe cheltuiala angajatorului 

(unităţii) în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie. 

 

Art. 66. (1)Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: 

a)adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; 

b)obţinerea unei calificări profesionale; 
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c)actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii 

profesionale pentru ocupaţia de bază; 

d)reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice; 

e)dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea 

activităţilor profesionale; 

f)prevenirea riscului şomajului; 

g)promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 

(2)Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. 

 

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme: 

a)participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională 

din ţară sau din străinătate; 

b)stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 

c)stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 

d)ucenicie organizată la locul de muncă; 

e)formare individualizată; 

f)alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. 

 

(2)Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată. 

(3)Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării 

profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 

(4)Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, după caz, cu acordul 

reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. 

(5)Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o 

lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, 

domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională. 

(6)Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an 

calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea 

examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 

(7) La sfarsitul perioadei de formare profesionala, salariatul trebuie sa prezinte angajatorului, dovada absolvirii 

cursului in discutie. 

     

 

Art. 67. Salarizarea şi alte drepturi salariale 

 

(1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute de contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la 

un salariu in bani, convenit la incheierea contractului. 

(2)La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, 

handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. 

(3)În bugetul de venituri şi cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile salariale prevăzute în prezentul contract 

colectiv de muncă şi sumele aferente pentru acordarea tichetelor de masă, conform legislaţiei în vigoare. 

(4)Salariile se plătesc înaintea oricăror altor obligaţii băneşti ale angajatorilor. 

(5)În sistemul sanitar, drepturile salariale se achită într-o singură tranşă în data de 15 a fiecărei luni pentru luna 

precedentă. 

(6)Sistemul de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii se 

stabileşte prin lege. 

(7)Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază 

actual prevăzut de lege pentru postul pe care este încadrat salariatul. 

Art. 68.Criteriile de încadrare salarială şi evaluare pentru unităţile sanitare publice sunt stabilite de comun acord 

de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative. 

(1) Angajatorul va garanta in plata pentru fiecare salariat, in functie de cuantumul salariului, un salariu brut lunar 

de cel putin egal cu salariul minim brut pe tara. 

(2) Salariul se plateste: - in data de 15 ale lunii urmatoare celei pentru care s-a prestat activitatea. 

(3) Obligatia intocmirii statelor de plata si a celorlalte documente justificative revine persoanei desemnate de 

conducatorul unitatii, in conformiatte cu atributiile stabilite prin fisa postului. 

(4) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite si constatate doar de catre instanta de judecata 

competenta. 

(5) Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fii negociate de administratie si sindicate inaintea negocierii 

contractelor de prestari servicii semnate de Casele judetene de Asigurari de Sanatate, pentru a acoperi integral si 
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la timp cheltuielile cu personalul angajat in unitate. In acest scop bugetul unitatilor sanitare, inaintea aprobarii lui 

de catre comitetul director si in urma consultarii cu sindicatul, va fii avizat de acestia. 

(6) Pentru locurile de muncă cu condiţii grele, deosebit de periculoase şi periculoase, condiţii vătămătoare, 

condiţii de încordare psihică se stabilesc sporuri conform O.M.S.P. 547/ 2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile legii 284/2010. 

a)pentru orele prestate în zilele de sâmbătă, duminică, de sărbători legale şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se 

lucrează, se acordă un spor de 100%; 

b)pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru, se acorda zile libere in baza evidentei comp. 

RUNOS; 

d)sporul de vechime se acordă potrivit prevederilor anexei nr. 8 din CCM la nivel de ramura sanitara, de acest 

spor beneficiind integral şi salariaţii a căror vechime în muncă nu este în totalitate în domeniul sanitar, în baza 

utilităţii angajărilor efectuate; 

e)pentru activitatea desfăşurată în timpul nopţii se acordă un spor de 25% la salariul de bază; 

f)pentru activitatea desfăşurată în 3 ture, în locul sporului prevăzut în pct. e), se acordă un spor de 15% la salariul 

de bază; 

 

(7)Garanţia în bani, reţinută salariaţilor care au gestiune în primire, va fi depusă conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 

 (8) Indexarea salariilor se face potrivit legii. 

 

Art. 69. Accesul in unitate se realizeaza astfel: 

  

 Pentru vizitatorii bolnavilor accesul în unitate se face în cadrul unui program bine stabilit, iar în afara 

programului prevăzut pentru vizitarea acestora, accesul se face pe baza biletului de liber acces eliberat de 

şeful de secţie. 

 Accesul public este interzis în zonele de risc epidemiologic ridicat şi specific  identificate (laborator analize, 

bloc alimentar, cameră de recoltare spută, saloane pneumologie) dar și în alte zone precum: farmacie, centrală 

termică, magazii. 

 Pentru reprezentanţii presei accesul în unitate se face numai cu acordul managerului spitalului care va 

nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu 

respectarea dreptului la intimitate al pacienţilor. Pentru aceasta reprezentanţii mass media vor face demersuri 

scrise în vederea obţinerii acordului de principiu. Managerul va nominaliza un reprezentant al unităţii sanitare 

care va fi desemnat purtător de cuvânt. 

 Pe baza de legitimatie, pentru personalul propriu; 

o Pentru personalul din afara unitatii venit in interes de serviciu pe baza buletinului de identitate sau a 

legitimatiei de serviciu;              

o Pentru vizitatori pe baza de ecuson inscriptionat cu sigla spitalului si emblema „VIZITATOR” emis de 

unitate, in cadrul unui program bine stabilit, iar in afara programului prevazut pentru vizitarea acestora, pe 

baza biletului de liber acces, eliberat de seful de sectie; 

 

 

Pentru vizitatorii bolnavilor, în cadrul programului stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 

1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor  internaţi în unităţile sanitare 

publice, astfel: 

 Circuitul vizitatorilor şi însoţitorilor este foarte important deoarece aceştia reprezintă într-un spital un 

potenţial epidemiologic crescut prin frecvenţa purtătorilor de germeni necunoscuţi şi prin echipamentul lor 

care este contaminat. 

 Vizitarea bolnavilor se va face numai între orele stabilite de conducerea spitalului (şi anume între orele 
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 - 18
00

 sâmbăta şi duminica). 

 În situaţii epidemiologice deosebite, interdicţia este generală pentru perioade bine determinate, la 

recomandarea Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea. 

 În timpul vizitei, vizitatorii vor purta un halat de protecţie primit de la garderoba amenajată în acest scop. 

 Este bine să se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor şi returnarea celor contraindicate. 

 Circuitul însoţitorilor este asemănător cu cel al bolnavilor. Circulaţia însoţitorilor în spital trebuie limitată 

numai la necesitate. 

 In cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe 

oricare dintre secţiile sau compartimentele din spital, accesul unei persoane poate fi permanent. 
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 Este interzisa vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau in 

cantitate prea mare.  

 Este interzisa si introducerea băuturilor alcoolice. 

 Vizitatorii vor evita discuţiile neplăcute ce pot afecta pacienţii, vor respecta liniştea celorlalţi bolnavi 

intemati. 

 Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate. 

 Vizitatorii trebuie sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicaţiilor medicilor, personalului sanitar sau 

de paza. 

 Pogramul de vizite va fi afişat la toate intrările în spital, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor. 

 Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice. 

 Conducerea are obligaţia de a instrui angajaţii serviciului de pază propriu şi pe cei ai firmelor de pază, 

după caz, asupra programului de vizite, obţinând o declaraţie de la fiecare dintre aceştia prin care se angajează 

să respecte aplicarea programului respectiv şi să nu pretindă sau să primească niciun fel de atenţii în vederea 

permiterii accesului în afara programului de vizită. în cazul încălcării acestor prevederi se vor aplica sancţiuni 

administrative, până la desfacerea contractului de muncă pentru persoana care se face vinovată, sau încetarea 

contractului cu firma de prestări servicii de pază. 

 

 

CAPITOLUL  IX 

 

 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII 

ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII 
 

 

Art.70. a)  Unitatea se obliga sa respecte cu prilejul incheierii contractului individual de munca principiile 

fundamentale privind libertatea alegerii locului de munca, a profesiei, meseriei sau a activitatii pe care urmeaza sa 

o presteze salariatul si interzicerea muncii fortate; 

b) In sensul celor precizate la alin.1 angajatorul va avea in vedere cererile concrete ale fiecarei persoane care 

solicita angajarea in munca si va dispune angajarea intr-un anumit post numai functie de aceste solicitari si de 

pregatirea profesionala a candidatului. 

Art.71. In cadrul relatiilor de munca spitalul se obliga sa promoveze principiul egalitatii de tratament fata de toti 

salariatii fara discriminari directe sau indirecte bazate pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristigi genetice, 

varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau 

responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala. 

Art.72.Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de 

protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara 

nici o discriminare; 

Angajatorul recunoaste tuturor salariatilor care presteaza o munca dreptul la plata egala, dreptul la protectia 

datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale. 

Orice manifestare de hartuire sexuala este interzisa. Sunt considerate hartuiri sexuale acele gesturi, manifestari, 

comentarii insinuante sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres in cadrul compartimentelor 

si pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scaderea productivitatii muncii si a moralului angajatilor. In 

sensul celor de mai sus nu este permis angajatilor sa impuna constrangeri sau sa exercite presiuni de orice natura, 

in scopul obtinerii de favoruri de natura sexuala. 

Art.73. (1) Unitatea se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament fata de toti salariatii, femei si barbati, si 

se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte.  

(2) Prin egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege accesul 

nediscriminatoriu la: 

- Alegerea ori exercitarea liberala a unei profesii sau activitati; 

- Angajarea in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale; 

- Venituri egale pentru munca de valoare egala; 

- Informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare 

profesionala; 

- Promovare la nivel ierarhic si profesional; 

- Conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform legislatiei in vigoare; 

- Beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale. 

(3) Unitatea se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati in relatiile de 

munca referitoare la: 
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- anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante; 

- incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca;  

- stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; 

- stabilirea remuneratiei; 

- beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale; 

- informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare 

profesionala; 

- evaluarea performantelor profesionale individuale; 

- perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala;  

- aplicarea masurilor disciplinare;  

- dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta; 

- orice alte conditii de prestare a muncii potrivit legislatiei in vigoare. 

(4) Este considerata discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de sex. Constituie 

discriminare bazata pe criteriu de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, 

avand ca scop sau efect: 

a. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata.  

b. de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau 

veniturile de orice natura, ori accesul la formare si perfectionare profesionala in cazul refuzului acesteia de a 

accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala. 

c. maternitatea nu poate constitui motiv de discriminare. Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei 

legat de sarcina sau de concediu de maternitate constituie discriminare. 

In vederea angajarii este interzis sa i se solicite unei candidate sa prezinte un test de graviditate si sa semneze un 

angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste pe durata de valabilitate a contractului individual de 

munca. 

(5) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care: 

a. femeia salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate; 

b. angajatul se afla in concediu de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in 

cazul copilului cu handicap; 

c. este exceptata de la aplicarea prevederilor de mai sus mentionate concedierea pe motive ce intervin ca urmare a 

reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii; 

d. la incetarea concediului de maternitate sau a concediului de crestere si ingrijire a copilului pana la 2 ani, 

respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, salaratul are dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca sau la 

un loc de munca echivalent, avand conditii de munca echivalente si, de asemenea, de a beneficia de orice 

imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul in timpul absentei. 

(6) Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a relatiilor sau a conditiilor 

de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la conducerea unitatii 

sau care a depus o plangere la instantele judecatoresti competente in vederea aplicarii prevederilor Legii 202/2002 

si dupa ce sentinta judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura de cauza. 

(7) Daca un salariat sesizeaza vreunul din aspectele de mai sus mentionate, administratorul va intruni o comisie 

de evaluare care va constata existenta si/sau gravitatea faptei in decurs de 5 zile de la primirea sesizarii urmand 

ca, in functie de cele constatate, sa aplice sanctiunile prevazute in regulament (mustrare, avertisment, reducerea 

salariului de baza cu 5% pe o perioada de 1 – 3 luni). 

 

Art.74. Prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre barbati si femei sunt aplicabile la nivelul 

Spitalului de Pneumoftiziologie Ctin Anastasatu . 

 

Art.75. Tuturor angajatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, 

dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie 

impotriva concedierilor nelegale. Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca la nivelul Spitalului de de 

Pneumoftiziologie Ctin Anastasatu, participantii la relatiile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc, in 

conformitate cu prevederile Codului Muncii si ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura.        

      

 

 

CAPITOLUL X 

 

 

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE 

PACIENȚILOR/ APARȚINĂTORILOR 
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Art.76. Mijloace de petiţionare  
Petiţia poate fi formulată:  

 , pe site-ul spitalului, în scris, personal la sediul autorităţii publice sau prin poştă, e-mail, fax, etc;  

 verbal şi consemnată în scris.  

Art.77. Înregistrarea petiţiei   

 Autoritatea publică este obligată  să primească şi  să înregistreze petiţia sau alte documente prezentate în cadrul 

procedurii de îndată.  Compartimentul relatii cu publicul ( RP) primeste, inregistreaza petitia in Registrul unic al 

petiilor si se ingrijeste de rezolvarea petitiilor si de expedierea  raspunsurilor catre petitionari.  

a) În cazul petiţiilor/documentelor depuse personal sau prin reprezentant, la sediul autorităţii publice, 

compartimentul de relaţii cu publicul eliberează dovada înregistrării lor.  

b) Petiţiile sau orice documente trimise prin poştă se socotesc comunicate în termen dacă au fost predate 

recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea lui.  

c) În cazul petiţiilor/documentelor depuse prin mijloace de poştă electronică, autoritatea publică este obligată  

să comunice în cel mult 2 zile, prin aceleaşi mijloace, numărul de înregistrare al petiţiei.  

În caz de litigiu, dovada depunerii petiţiei prin poştă electronică, respectiv a comunicării numărului de 

înregistrare, constă în mesajul salvat în dosarul „trimise” al contului de poştăelectronică. Pentru gestionarea în 

bune condiţii a activităţii de soluţionare a petiţiilor prin mijloace electronice, autorităţile publice au obligaţia de a 

asigura, prin paginile de internet proprii, posibilitatea ca petiţiile să fie depuse on-line iar petiţionarul să 

primească automat dovadă de înregistrare.  

d) Petiţiile pot fi formulate verbal în cadrul programului cu publicul, audienţelor, audierilor şi şedinţelor 

publice. Aceste petiţii vor fi consemnate în scris şi evidenţiate în registrul petiţiilor prin grija Compartimentului 

de relaţii publice.  

Art.78. Elementele petiţiei  

(1) Petiţia cuprinde următoarele elemente:  

 nume, prenume/denumirea petiţionarului;   

 domiciliul/sediul petiţionarului sau adresa de poştă electronică dacă se solicită  răspuns pe această cale;  

 denumirea autorităţii publice.  

 obiectul petiţiei şi justificarea acesteia;  

 semnătura petiţionarului sau a reprezentantului său legal (cu excepţia cazului când petiţia este trimisă prin 

poştă electronică).  

2) Petiţia va fi însoţită, după caz, de împuternicirea dată reprezentantului legal, dacă este cazul, de documente 

sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau socotite utile de către petiţionar pentru susţinerea 

petiţiei.   

Art.79. Sancţiuni pentru lipsa elementelor petiţiei   

 (1) Petitiile anonime sau nesemnate nu se iau în considerare şi se claseaza, exceptând cazul când semnalează 

încălcări ale legii.  

(2) Petiţiile care nu conţin datele de contact ale petiţionarului pot fi respinse de la înregistrare dacă sunt depuse 

personal. În cazul în care sunt trimise prin poştă,  răspunsul este îndosariat şi arhivat conform legii, pentru a fi 

comunicat petiţionarului în cazul în care acesta îşi precizează datele de contact sau se prezintă personal la sediul 

autorităţii publice. 

Art. 80.Transferul petiţiilor    

 Petitiile greşit adresate sunt trimise în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrare de către compartimentul 

de relaţii cu publicul autorităţilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca în 

acelaşi termen petiţionarul sa fie înştiinţat despre transferul petiţiei.  

Art.81. Modul de solutionare a petitiilor 

Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate conducatorii autoritatilor si institutiilor publice sesizate 

vor dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.  

In acest sens petitiile, in functie de problematica acestora vor fi date spre  rezolvare: 

1. Consiliului Etic 

2. Comisiei de disciplina 

3. Comitetului Director 

4. Altor compartimente de specialitate  

Compartimentul RP este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului.  

Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana 

împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a primit spre solutionare petiţia. 

 În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate 

Expedierea raspunsului catre petitionar se face numai de catre compartimentul pentru relatii cu publicul, care se 

ingrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor. 

In situatia in care un petitionar adreseaza mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa 

ori, dupa caz, cea de-a doua se va clasa, daca raspunsul la prima a fost deja trimis petitionarului. 
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In cazul in care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi 

solutionata de persoana in cauza sau de catre un subordonat al acesteia.  

Art.82.Termenele de solutionare a petitiilor 

Termenul general de solutionare a petitiilor este de 30 de zile de la data inregistrarii. 

In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii 

publice poate prelungi acest termen cu cel mult 15 zile. 

In cazul in care petitiile se primesc de la o alta autoritate ori institutie publica, curge un nou termen de 30 de 

zile. 

Petitiile care intra in competenta de solutionare a altor autoritati ori institutii publice, se trimit acestora in 

termen de 5 zile de la inregistrare. 

 

 

Raspunsul la cererile, sesizarile si plangerile angajatilor Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu  

va fi semnat obligatoriu de catre seful de sectie, serviciu sau compartiment caruia i-a fost repartizat de catre 

conducatorul unitatii spre solutionare sau de persoana care l-a formulat, dupa caz. 

 

 

 

CAPITOLUL XI 

Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile 

 

 

Art.83.Toti angajatii Spitalului de Pneumoftiziologie Ctin Anastasatu  , indiferent de locul de munca si de 

profesia pe care o exercita, sunt obligati sa respecte dispozitiile prezentului Regulament. 

 

Art.84. Pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului, Comitetul Director al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Ctin Anastasatu, va dispune sanctionarea disciplinara a persoanei sau a persoanelor vinovate 

de incalcarea acestuia.      

 

Art.85. Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune 

savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, contractul individual de 

munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, prezentul Regulament, ordinele si dispozitiile legale ale 

conducatorilor ierarhici.  

 

Art.86. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica Comitetul Director al unitatii, in cazul in care un salariat 

savarseste o abatere disciplinara sunt urmatoarele:     

a)avertisment scris 

b)suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare; 

c)retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, 

pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile calendaristice;   

d)reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

e)reducerea salariului de baza si /sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o durata de 1-3 luni cu 5-

10%; 

f)desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. 

 

Art.87. Sanctiunea desfacerii contractului de munca se aplica in cazul savarsirii urmatoarelor fapte:  

a)refuzul nejustificat de a nu se prezenta la serviciu atunci cand este chemat de sefii ierarhici superiori pentru 

rezolvarea unor situatii deosebit de urgente;  

b)actiunea intentionata in dauna institutiei; 

c)sustragerea si tentativa de sustragere de bunuri materiale din gestiunea unitatii si din avutul personal al 

salariatilor;  

d)intrarea in unitate sub influenta bauturilor alcoolice, introducerea si consumul acestora in interiorul unitatii si 

nesupunerea la controlul alcoolscopic; 

e)neglijente grave care pun sau ar fi putut pune in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea persoanelor 

incadrate in munca sau altor persoane, ori au determinat distrugerea de bunuri sau alte valori care apartin 

unitatii, stanjenind desfasurarea normala a activitatii acesteia;  

f)refuzul de a executa sarcinile de serviciu dispuse de sefii de sectoare si servicii in cadrul atributiilor prevazute 

in fisa postului; 
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g)orice alte abateri de natura sa duca la concluzia ca persoana incadrata in munca refuza in mod sistematic sa se 

incadreze in  normele de disciplina a muncii. 

 

Art.88. Pentru persoanele incadrate de organul ierarhic superior sau cu aprobarea acestuia,  sanctiunea 

disciplinara se aplica de acel organ. 

 

Art.89. La stabilirea sanctiunii se va tine seama de urmatoarele aspecte: 

a)imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 

b)consecintele abaterii disciplinare;   

c)gradul de vinovatie al salariatului; 

d)comportarea generala in serviciu a salariatului;    

e)eventualele sanctiuni disciplinare suferite de catre acesta. 

 

 Art.90. Dispozitia de sanctionare se emite pe baza referatului intocmit de seful de sectie, serviciu, 

compartiment sau de organele de verificare si control, insotite de nota explicativa a persoanei in cauza.  

  Din referatul prezentat trebuie sa rezulte netemeinicia sustinerilor facute de salariat in apararea sa, 

motivele pentru care se propune sanctionarea si dovezile existente in scopul propunerii.  

 

Art.91.Aplicarea sanctiunii disciplinare se face printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile 

calendaristice de la data luarii la cunostinta de catre conducatorul unitatii a savarsirii abaterii disciplinare, dar 

nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

 

Art.92.Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii 

acesteia si produce efecte de la data comunicarii.Comunicarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada 

de primire, sau dupa caz, se preda personal salariatului cu semnatura de primire. 

 

Art.93. Impotriva deciziei de sanctionare disciplinare persoana in cauza poate formula contestatie in termen de 

30 de zile de la comunicare la instanta competenta. 

 

Art.94. Pentru abaterile de la etica profesionala si deontologie medicala savarsite de catre personalul medico-

sanitar superior si cu studii medii, se va sesiza de catre conducerea Spitalului  de Pneumoftiziologie Ctin 

Anastasatu, Colegiului Medicilor Valcea  sau,  dupa caz, Ordinul Asistentilor Medicali.    

 

Art.95. Se considera abateri grave de serviciu pentru savarsirea carora se pot aplica sanctiuni severe inclusiv 

desfacerea disciplinara a contractului de munca conf.Codului Muncii, urmatoarele fapte: 

 lipsa nemotivata de la serviciu mai mult de trei zile consecutiv 

 parasirea serviciului fara aprobarea sefului ierarhic superior si fara asigurarea activitatii si securitatii 

locului de munca; 

 scoaterea frauduloasa din unitate a documentelor unitatii sau copii, unelte, aparate, alimente si orice alte 

bunuri precum si permiterea acestor fapte; 

 neadministrarea tratamentului prescris bolnavilor, administrarea gresita a acestuia, neacordarea ingrijirii 

bolnavilor; 

 achizitionarea de alimente alterate, pastrarea alimentelor in conditii necorespunzatoare, prepararea 

alimentelor in mod necorespunzator sau neigienic, administrarea la bolnavi de alimente 

necorespunzatoare care duc la agravarea starii lor de sanatate; 

 sustragerea sau folosirea in interes propriu a medicamentelor sau alimentelor destinate bolnavilor, 

precum si a bunurilor de orice fel, apartinand unitatii; 

 folosirea nejustificata sau instrainarea opiaceelor (urmata de sesizarea organelor de drept); 

 executarea de lucrari particulare in timpul serviciului si/sau cu materialul spitalului; 

 eliberarea de inscrisuri publice contrar dispozitiilor legale sau de catre persoane incompetente, de 

adeverinte sau alte inscrisuri neconforme realitatii sau de catre persoane incompetente, precum si 

aplicarea stampilei unitatii pe alte semnaturi decat cele ale persoanelor autorizate; 

 conditionarea asistentei medicale: internare, prescriere, efectuare de tratamente, de retete speciale, 

operatii, eleberarea de certificate medicale si efectuarii oricaror lucarari legalmente datorate conform 

contractului de munca si fisa postului, de orice fel de avantaje materiale (urmata de sesizarea organelor 

de drept); 

 folosirea mijloacelor brutale in aplicarea tratamentelor la bolnavi sau pentru disciplinarea acestora-

injurii grave, loviri,cat si in relatiile de serviciu; 
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 dezinformarea, inducerea in eroare, refuzul de a furniza date sau informatii soliciatate de organele de 

conducere sau persoanele competente de a le primi, asupra activitatii sanitare, activitatea curenta 

,problemelor de statistica sau oricaror altor situatii de fapt intervenite in cadrul unitatii (accidente 

disciplinare, decese) 

 incalcarea normelor de igiena sau antiepidemice cu consecinta- aparitia unor infectii intraspitalicesti; 

 tamponarea autovehiculelor din vina angajatilor, predarea acestora pentru conducere altor conducatori 

auto, si folosirea autovehiculelor unitatii in interes personal; 

 introducerea, consumarea de bauturi alcoolice in incinta unitatii sau venirea la serviciu in stare de 

ebrietate; 

 lipsa nejustificata din serviciul neasigurarea continuitatii activitatii in ture, somnul in timpul serviciului 

(exceptie medicul de garda) si orice neglijenta care prejudiciaza starea de sanatate a bolnavilor. 

 nerespectarea secretului de serviciu, a confidentialitatii, instrainarea documentelor unitatii ,denigrarea 

colegilor sau unitatii 

 crearea unui climat nefavorabil desfasurarii activitatii in unitat 

 refuzul de a se supune controlului la intrarea si iesirea din unitate 

 refuzul de a participa la timp la activitati comune 

 superficialitatea (reaua-vointa, sustragerea de la indeplinirea atributiilor, neglijenta in serviciu 

 refuzul de a primi / preda si semna de primire / predare a documentelor; 

 neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu 

 nerespectarea regulilor de ordine si disciplina in unitate 

 refuzul de a semna si insusi fisa postului si regulamentul de ordine interioara 

 comportament neadecvat fata de pacient, incalcarea drepturilor acestuia 

 intrarea sau permiterea intrarii fara aprobare si dispozitie de lucru in sectoarele cu acces interzis 

(contagiosi, laborator, bloc alimentar, termocentrala, statia de gaze si oxigen ,punct acces, magazii, 

centrala telefonica, arhiva, caserie, farmacie, etc).  

 Nerespectarea confidentialitatii asupra tuturor datelor medicale ale pacientilor, a datelor personale ale 

angajatilor si a informatiilor legate de activitatea din spital, inclusiv a normelor cu privire la evidenta, 

pastrarea si furnizarea acestora 

 Abaterile mentionate sunt doar cu titlu exemplificativ, cracterul sanctionator nelimitandu-se doar la 

acestea. 

 

 

 

CAPITOLUL XII 

Reguli referitoare la procedura disciplinara 

 

 

Art.96. Sub sanctiunea nulitatii absolute nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 57 (a) din prezentul 

Regulament Intern nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 

 

Art.97. Pentru desfasurarea cercetarii disciplinare prealabile, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Ctin 

Anastasatu  va desemna comisia care va efectua cercetarea. In acest sens salariatul va fi convocat in scris de 

catre persoana imputernicita de catre conducatorul unitatii sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, 

ora si locul intrevederii.   

 

Art.98. Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prezentului Regulament Intern, da dreptul 

managerului Spitalului de de Pneumoftiziologie Ctin Anastasatu  sa dispuna sanctionarea, luandu-se in 

considerare aspectele inserate la art.60 din acelasi Regulament, fara efectuarea cercetarii disciplinare 

prealabile.   

             

Art.99. In cursul cercetarii disciplinare, salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in 

favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea, toate probele si modificarile pe care le 

considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat,  la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al 

carui membru este. 

 

 

 

CAPITOLUL XIII 

Raspunderea patrimoniala 
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Art.100. Salariatii Spitalului de Pneumoftiziologie Ctin Anastasatu  raspund patrimonial, in temeiul normelor 

si principiilor raspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in 

legatura cu munca lor. 

 

Art.101. Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in 

raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.  

Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se 

stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul si in functie 

de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.  

 

Art.102. Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.  

Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura, sau daca acestuia 

i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea 

bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii. 

 

Art.103. Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin 

persoanei in cauza din partea angajatorului. 

Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasii  impreuna cu celelalte retineri 

pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv. 

 

 Art.105. In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa-l fi despagubit pe 

angajator si cel in cauza se incadreaza la alt angajator, ori devine functionar public, retinerile din salariu se fac 

de catre acea institutie ori autoritate publica, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre 

angajatorul pagubit. 

 

Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui contract individual de 

munca,ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, in conditiile 

Codului de Procedura Civila. 

 

Art.106. In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare nu se poate face intr-un termen de 

maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului 

judecatoresc in conditiile Codului de Procedura Civila. 

 

Art.107. Recuperarea prejudiciului produs de salariat (salariati) se va face in termen de 3 ani de la data nasterii 

dreptului la actiune.  

 

 

 

CAPITOLUL  XIV 

 

                     REGULI PRIVIND PROTECTIA MATERNITATII LA LOCUL DE MUNCA 

 

Art. 108. OUG nr. 96/14.10.2003 cu modificari 

16-1. - În sensul prevederilor  ordonantei de urgentã, termenii si expresiile de mai jos sunt definite dupã cum 

urmeazã:  

a)    protectia maternitãtii este protectia sãnãtãtii si/sau securitãtii salariatelor gravide si/sau mame la locurile 

lor de muncã; 

b)  locul de muncã este zona delimiatã în spatiu, în functie de specificul muncii, înzestratã cu mijloacele si cu 

materialele necesare muncii, în vederea realizãrii unei operatii, lucrãri sau pentru îndeplinirea unei activitãti de 

cãtre unul ori mai multi executanti, cu pregãtirea si îndemânarea lor, în conditii tehnice, organizatorice si de 

protectie a muncii corespunzãtoare, din care se obtine un venit în baza unui raport de muncã ori de serviciu cu 

un angajator; 

c)  salariata gravidã este femeia care anuntã în scris angajatorul asupra stãrii sale fiziologice de graviditate si 

anexeazã un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sã îi ateste 

aceastã stare; 

d)  salariata care a nãscut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupã efectuarea concediului de lãuzie si 

solicitã angajatorului în scris mãsurile de protectie prevãzute de lege, anexând un document medical eliberat 

de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a nãscut; 
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e)  salariata care alãpteazã este femeia care, la reluarea activitãtii dupã efectuarea concediului de lãuzie, îsi 

alãpteazã copilul si anuntã angajatorul în scris cu privire la începutul si sfârsitul prezumat al perioadei de 

alãptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens; 

f)  dispensa pentru consultatii prenatale reprezintã un numãr de ore libere plãtite salariatei de cãtre angajator, 

pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza 

recomandãrii medicului de familie sau a medicului specialist; 

g)  concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamã are obligatia sã îl 

efectueze dupã nastere, în cadrul concediului pentru sarcinã si lãuzie cu duratã totalã de 126 de zile, de care 

beneficiazã salariatele în conditiile legii; 

h)  concediul de risc maternal este concediul de care beneficiazã salariatele prevãzute la lit. c)-e) pentru 

protectia sãnãtãtii si securitãtii lor si/sau a fãtului ori a copilului lor. 

16-2. - (1) Salariatele prevãzute la art. 16-1 lit. c)-e) au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru 

eliberarea unui document medical care sã le ateste starea. 

(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligatia prevãzutã la alin. (1) si nu informeazã în scris 

angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile sale prevãzute în prezenta ordonantã de 

urgentã, (cu exceptia celor prevãzute la art. 5, 6, 18, 23 si 25 din OUG nr. 96/14.10.2003 cu modificari ). 

16-3.  - Angajatorii au obligatia sã adopte mãsurile necesare, astfel încât:  

a)  sã previnã expunerea salariatelor prevãzute la art. 16-1 lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sãnãtatea si 

securitatea; 

b)  salariatele prevãzute la art. 16-1 lit. c)-e) sã nu fie constrânse sã efectueze o muncã dãunãtoare sãnãtãtii sau 

stãrii lor de graviditate ori copilului nou-nãscut, dupã caz.  

16-4. - (1) Pentru toate activitãtile susceptibile sã prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si 

conditii de muncã, a cãror listã este prevãzutã în anexa nr. 1, angajatorul este obligat sã evalueze anual, 

precum si la orice modificare a conditiilor de muncã natura, gradul si durata expunerii salariatelor prevãzute la 

art. 16-1 lit. c)-e), în scopul determinãrii oricãrui risc pentru securitatea sau sãnãtatea lor si oricãrei 

repercusiuni asupra sarcinii ori alãptãrii. 

(2) Evaluãrile prevãzute la alin. (1) se efectueazã de cãtre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de 

medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneazã în rapoarte scrise. 

16-5.  - (1) Angajatorii sunt obligati ca, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data întocmirii raportului, sã 

înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor. 

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluãrii privind riscurile la care pot fi 

supuse la locurile lor de muncã, precum si asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonantã de urgentã. 

16-6. - (1) În termen de 10 zile lucrãtoare de la data la care angajatorul a fost anuntat în scris de cãtre o 

salariatã cã se aflã în una dintre situatiile prevãzute la art. 16-1.  lit. c)-e), acesta are obligatia sã înstiinteze 

medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de muncã pe a cãrui razã îsi desfãsoarã 

activitatea. 

(2) De la data primirii înstiintãrii medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de muncã vor verifica 

conditiile de muncã ale salariatei la termenele si în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei 

ordonante de urgentã. 

 

16-7.  - Angajatorul are obligatia sã pãstreze confidentialitatea asupra stãrii de graviditate a salariatei si nu va 

anunta alti angajati decât cu acordul scris al acesteia si doar în interesul bunei desfãsurãri a procesului de 

muncã, când starea de graviditate nu este vizibilã. 

16-8.  - În cazul în care o salariatã se aflã în una dintre situatiile prevãzute la art. 16-1 lit. c)-e) si desfãsoarã la 

locul de muncã o activitate care prezintã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra 

sarcinii si alãptãrii, în sensul celor prevãzute la art. 5 alin. (1), angajatorul este obligat sã îi modifice în mod 

corespunzãtor conditiile si/sau orarul de muncã ori, dacã nu este posibil, sã o repartizeze la alt loc de muncã 

fãrã riscuri pentru sãnãtatea sau securitatea sa, conform recomandãrii medicului de medicina muncii sau a 

medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariate. 

16-9.  - (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate sã îndeplineascã 

obligatia prevãzutã la art. 9, salariatele prevãzute la art. 16-1.  lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal. 

16-10. -(1) Angajatorii sunt obligati sã acorde salariatelor care alãpteazã, în cursul programului de lucru, douã 

pauze pentru alãptare de câte o orã fiecare, pânã la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se 

include si timpul necesar deplasãrii dus-întors de la locul în care se gãseste copilul. (alineat modificat prin art. 

unic pct. 5 din Legea nr. 25/2004, în vigoare de la 14 martie 2004) 

(2) La cererea mamei, pauzele pentru alãptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sãu de 

muncã cu douã ore zilnic. 

(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de muncã, acordate pentru alãptare, se includ în timpul de  

muncã si nu diminuiazã veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. 
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(4) În cazul în care angajatorul asigurã în cadrul unitãtii încãperi speciale pentru alãptat, acestea vor îndeplini 

conditiile de igienã corespunzãtoare normelor sanitare în vigoare. 

Art. 16-11  - (1) Salariatele prevãzute la art. 16-1.  lit. c)-e) nu pot fi obligate sã desfãsoare muncã de noapte. 

(2) În cazul în care sãnãtatea salariatelor mentionate la alin. (1) este afectatã de munca de noapte, angajatorul 

este obligat ca, pe baza solicitãrii scrise a salariatei, sã o transfere la un loc de muncã de zi, cu mentinerea 

salariului de bazã brut lunar. 

(3) Solicitarea salariatei se însoteste de un document medical care mentioneazã perioada în care sãnãtatea 

acesteia este afectatã de munca de noapte. 

(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de 

concediul si indemnizatia de risc maternal. 

Art. 16-12.(1) Salariatele prevãzute la art. 16-1 lit. c)-e) nu pot desfãsura muncã în conditii cu caracter 

insalubru sau greu de suportat. 

(2) În cazul în care o salariatã care desfãsoarã în mod curent muncã cu caracter insalubru sau greu de suportat 

se încadreazã în prevederile art. 16-1 lit. c)-e), angajatorul are obligatia ca, pe baza solicitãrii scrise a 

salariatei, sã o transfere la un alt loc de muncã, cu mentinerea salariului de bazã brut lunar. 

Art. 16-13. - (1) Este interzis angajatorului sã dispunã încetarea raporturilor de muncã sau de serviciu în cazul:  

a) salariatei prevãzute la art. 16-1.  lit. c)-e), din motive care au legãturã directã cu starea sa; 

b) salariatei care se aflã în concediu de risc maternal; 

c) salariatei care se aflã în concediu de maternitate; 

d) salariatei care se aflã în concediu pentru cresterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului 

cu handicap, în vârstã de pânã la 3 ani; 

e) salariatei care se aflã în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, în vârstã de pânã la 18 ani.  

(2) Interdictia prevãzutã la alin. (1) lit. b) se extinde, o singurã datã, cu pânã la 6 luni dupã revenirea salariatei 

în unitate. 

(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplicã în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizãrii 

judiciare sau a falimentului angajatorului, în conditiile legii. 

Art. 16-14. - (1) Salariatele prevãzute la art. 21 alin. (1), ale cãror raporturi de muncã sau raporturi de serviciu 

au încetat din motive pe care le considerã ca fiind legate de starea lor, au dreptul sã conteste decizia 

angajatorului la instanta judecãtoreascã competentã, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii acesteia, 

conform legii. 

(2) Actiunea în justitie a salariatei prevãzute la alin. (1) este scutitã de taxa judiciarã de timbru si de timbru 

judiciar.  

Art. 16-15. - În cazul în care o salariatã contestã o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el 

fiind obligat sã depunã dovezile în apãrarea sa pânã la prima zi de înfãtisare. 

Art. 16-16. - (1) Angajatorul care a încetat raportul de muncã sau de serviciu cu o salariatã prevãzutã la art. 

16-14 are obligatia ca, în termen de 7 zile de la data comunicãrii acestei decizii în scris cãtre salariatã, sã 

transmitã o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si 

inspectoratului teritorial de muncã ori, dupã caz, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. 

(2) Copia deciziei se însoteste de copiile documentelor justificative pentru mãsura luatã. 

 

 

CAPITOLUL  XV 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA INFECŢIILOR NOSOCOMIALE 

 

             Această sarcină revine personalului cu atributii de prevenire si control al infectiilor nozocomiale, fiind 

îndeplinită de directorul medical in colaborare cu şi şefii de secţie. 

 

Art. 109. Atributii privind Prevenirea şi Controlul Infecţiilor  Nosocomiale 

 

- supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale,  acestea fiind obligaţii profesionale  şi de serviciu pentru 

toate categoriile de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spital. 

Activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale se organizează de către medicul sef sectie din cadrul 

compartimentului şi se desfăşoară pe baza unui plan propriu de supraveghere şi control a infecţiilor 

nosocomiale. Acest plan cuprinde protocoale de proceduri şi manopere profesionale, standarde de îngrijire şi 

de tehnici aseptice şi alte  normative specifice privind condiţiile de cazare, igienă şi alimentaţie, necesare 

pentru implementarea activităţilor programate. 
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- stabilirea si monitorizarea programului de deratizare, dezinfectie si desinsectie pe salon si spital                          

( anexa ROI) 

- monitorizarea si respectarea programului orar de curatenie pe salon si spital (anexa ROI) 

- stabilirea, impreuna cu sefii de sectie, a hartii zonelor cu risc epidemiologic ( anexa ROI) 

 

 

 

 

CAPITOLUL XVI 

REGLEMENTARI REFERITOARE LA FOAIA DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ 

 

Art. 110. A CIRCUITUL FOII DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ  

În scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observaţie Clinică Generală, care să asigure în totalitate 

legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile, se vor respecta prevederile    Ordinului nr. 1782 din 28 

decembrie 2006, precum si prevederile Ordinului 1081/2007, precum si prevederile Ordinului 1503/ 2013. 

- În momentul internării pacientului, se completează datele din Foaia de Observaţie Clinică Generală 

(F.O.C.G.) sau Foaia de Spitalizare de zi (FSZ ) 

-  Pentru pacienţii cronici internaţi prin biroul internari cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau 

medicul specialist F.O.C.G. se întocmeşte la nivelul Biroului de Internări prin completarea Setului Minim de 

Date ;                                  

-         Pentru pacienţii internaţi de urgenţă prin camera de garda, pana la orele 15.00,  F.O.C.G. se intocmeşte 

la nivelul camerei de garda de către medicul de gardă care decide sau avizează internarea; 

- Pacienţii se înregistrează imediat in Registrul de Internări-Externări şi Repertoarul existent la nivelul Biroului 

de Internări, dupa ora 15.00 registrul se afla la camera de garda ;  

- o dată completate datele mai sus menţionate,  pacientul se prezintă pe secţia de profil, unde în F.O.C.G. se 

specifică diagnosticul la internare - reprezintă afecţiunea de bază pentru care pacientul primeşte servicii 

spitaliceşti  

  - la nivelul secţiei, asistenta şefă înregistrează în registrul de internări al secţiei pacienţii internaţi, îi 

nominalizează cu nume si număr de FOCG în “Foaia zilnică de mişcare a bolnavilor internaţi” şi răspunde de 

completarea corectă a acestei situaţii; 

- investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, investigaţii radiologice, 

intervenţii chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora, la nivelul serviciilor de 

profil; 

În cazul transferului intraspitalicesc 

- transferul unui pacient de la o sectie la alta în cadrul aceluiaşi spital - pe parcursul unui episod de îngrijire de 

boală, se întocmeşte o singură F.O.C.G şi se stabileşte un singur diagnostic principal în momentul externării. 

- în cazul transferului unui pacient din secţia de profil în compartimentul A.T.I., F.O.C.G. cu epicriza de etapă 

se va transmite acestui compartiment; 

- la externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată în comun, de către medicul curant din  secţia 

de profil şi eventual de medicul specialist A.T.I. (epicriză, certificat constatator al morţii, după caz), iar 

F.O.C.G. va fi semnată de şeful secţiei în care este angajat medicul curant; 

-        tabelul “Transferuri” din F.O.C.G. se completează de către asistentele şefe de secţie în momentul venirii 

şi plecării pacientului dintr-o secţie în alta - secţia, data; 

-        FOCG se intocmeste pentru pacientii spitalizati in regim de spitalizare continua. 

-        FOCG se completeaza intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. Episodul de 

spitalizare continua reprezinta perioada de spitalizare a unui pacient,in regim de spitalizare continua, in cadrul 

aceluiasi spital, fara intrerupere si fara modificarea tipului de ingrijiri. 

- “Foaia zilnică de mişcare a pacienţilor internaţi” se completează zilnic până la orele 14.00, după care, pentru 

pacienţii care se internează ulterior, “mişcarea” se completează a doua zi; 

- pacienţii internaţi de urgenţă între orele 14.00-24.00 se nominalizează în “mişcarea” întocmită în ziua 

respectivă; pacienţii internaţi de urgenţă după ora 24.00 se nominalizează în “mişcarea” din ziua următoare; 

- pentru ca pacienţii mai sus menţionaţi să beneficieze de mic dejun şi prânz, asistentele de serviciu ale 

secţiilor, îi raportează asistentelor   dieteticiene la ora 7.00 pe baza unor note de comandă suplimentare   

(meniu de urgenţă ); 

- “mişcarea zilnică a bolnavilor” se întocmeşte de asistentele şefe de secţie care au responsabilitatea completării 

corecte a tuturor rubricilor acestui formular; 

- ziua internării şi externării constituie o singură zi de spitalizare; 

- în cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeaşi zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de 

spitalizare; 

- în momentul externării pacientului,  se specifică :  
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 data externării, 

 ora externării, 

 tipul externării, 

 starea la externare, 

 diagnosticul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemnează şi se codifică de către 

medicul curant care parafează şi semnează F.O.C.G. în momentul încheierii acesteia; 

- pacienţii externaţi sunt nominalizaţi în “mişcare” cu nume şi numărul F.O.C.G. la rubrica Ieşiri Nominale, 

după care F.O.C.G. se predau în aceeaşi zi la Biroul de Internări-Externări; 

- F.O.C.G. se arhivează lunar, iar  la încheierea anului se depun pe baza procesului verbal la arhiva   

 

B. REGIMUL DE PASTRARE A FOCG PE PARCURSUL SPITALIZARII 

-  Pe toata perioada spitalizarii, FOCG ale bolnavilor internati pe sectie se pastreaza in dosarele cu foi de 

observatie ale sectiei respective, in camera asistentei sefe 

-   Dosarul va avea un opis zilnic care sa cuprinda  

 Numele si prenumele pacientului 

 Numarul foii de observatie  

 Salonul/ reserva unde de afla internat 

O lista centralizata cu pacientii, FOCG corespunzatoare si salonul unde sunt acestia cazati va fi afisata zilnic la 

camera asistentelor 

- FOCG va insoti bolnavul la investigatiile paraclinice si, dupa completarea acesteia de catre medicul respectiv 

va fi adusa si returnata de catre personalul insotitor asistentei sefe sau medicului d egarda, dupa caz 

 

C. ACCESUL PACIENTULUI LA FOCG 

 Pe perioada internarii gestionarea FOCG se efectueaza in cadrul sectiei, prin monitorizarea acesteia 

de catre asistenta sefa a sectiei 

 FOCG se alfa la indemana profesionistilor in biroul asistentei sefe 

 Pacientul este singura persoana in afara personalului medical curant care are dreptul la a citi FOCG 

proprie 

 Pacientul poate solicita medicului sau asistentei medicale informatii din FOCG, informatii despre 

analize si rezultate, despre boala si tratamente si despre evolutie 

 Medicul curant si asistenta de salon sunt obligati sa dea toate explicatiile pacientului 

 La solicitarea scrisa, pacientul poate primi o copie dupa FOCG, cu acordul managerului 

 Copie dupa FOCG se mai poate elibera: 

 familiei sau apartinatorilor daca au procura de la pacinet sau daca pacientul a decedat 

 organelor de control abilitate (politie, parchet etc.) 

 medicilor nominalizati de pacient 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XVII 

 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR 

 

Art.111.(1). Drepturile şi obligaţiile pacienţilor sunt cele prevăzute în Legea nr. 46/2003 privind drepturilor 

pacientului, în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003  şi în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate. 

(2). Drepturi  generale ale  pacienţilor reglementate de Legea nr.46/2003 privind drepturilor pacientului şi de 

Norma de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 parte din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 

386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 sunt: 

a) pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care spitalul dispune, în conformitate cu 

resursele umane, financiare şi materiale ale spitalului; 

b) pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;  
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c) pacientul are dreptul de a se deplasa în incinta spitalului în mod permanent, cu excepţia perioadelor în care 

se efectuează vizită medicală  şi a cazurilor în care recomandarea medicală este să stea la pat;  

d) pacientul în stare gravă precum şi cel nedeplasabil are dreptul de a fi însoţit de un aparţinător pentru 

asigurarea unei permanente asistenţe, având drept scop rezolvarea imediată a necesitaţilor sale 

biologice/medicale.  

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale: 
a) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament 

care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.  

b) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se aduc la cunoştinţa 

publicului.  

c) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi 

personal acreditat.  

d) Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.  

e) Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot 

parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi 

tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.  

f) Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara Spitalului.  

g) Personalul medical sau nemedical din Spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune 

pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul 

unităţii respective.  

h) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la 

vindecare.  

i) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice 

şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii 

sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.  

 

(3). Dreptul pacientului la informaţia medicală presupune că: 

a) pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le 

utiliza; 

b) pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de 

sănătate;  

c) pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe 

durata spitalizării; 

d) pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a 

riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra 

neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre 

diagnostic şi prognostic;  

e) pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de 

către medic i-ar cauza suferinţă. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, 

cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, 

informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta 

o altă formă de comunicare. 

f) pacientul are acces la datele medicale personale care se înscriu în foaia sa de observaţie clinică generală în 

timpul internării, aceasta realizându-se la solicitarea sa cu aprobarea medicului curant şi a medicului şef de 

secţie; 

g) pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie 

informată în locul său; 

h) rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu 

acordul scris al pacientului, consemnat în foaia observaţie clinică generală;  

i) pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală; 

j) pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, 

diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;  

(4). Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală:  

a) pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea 

pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;  

b) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul 

medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia; 

c) în cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul 

de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere;  
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d) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar 

reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de 

specialitate. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici 

pentru pacienţii din ambulator. 

e) consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la 

cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi 

exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută 

şi în interesul pacientului.  

f) pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în spital fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care 

imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. 

(5). Eliberarea unei copii după foaia de observaţie clinică generală sau după alte documente medicale se face la 

solicitarea scrisă a pacientului, solicitare adresată managerului spitalului şi înregistrată în registrul de intrări 

ieşiri al spitalului. Solicitarea se va face cu precizarea obligatorie a următoarelor date de identificare a 

pacientului, respectiv aparţinătorului: 

1)NUME ŞI PRENUME; 

2)CNP; 

3)SERIE ŞI NUMĂR CARTE DE IDENTITATE/ BULETIN IDENTITATE; 

4)DATA ELIBERĂRII; 

5)DOMICILIUL STABIL. 

 În cazul în care nu sunt cunoscute toate aceste date, în solicitarea adresată conducerii 

Spitalului se va face menţiunea, în scris, cu privire la completarea datelor de identificare, precum şi scopul 

pentru care se doreşte accesul la documentele medicale respective, cu caracter confidenţial. 

(6). Copia foii de observaţie clinică generală se va elibera numai pacientului respectiv sau reprezentanţilor săi 

legali (care au obligaţia de a-şi dovedi cu documente această calitate) sau se va trimite  pacientului la adresa 

indicată în cerere, prin poştă, cu confirmare de primire. 

(7). Evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice în/din depozitul arhivei este consemnată de către 

arhivarul Spitalului într-un registru de evidentă. Scoaterea documentelor din evidenţa arhivei se face numai cu 

aprobarea managerului Spitalului. 

(8). Dosarul medical și foaia de observaţie clinică generală se arhivează lunar în cadrul secţiilor, iar  la 

încheierea anului se depun pe baza procesului verbal la arhiva Spitalului. 

(9). Pacienţii au acces la foile proprii de observaţie personal şi cu avizul medicului curant/medicul şef de 

secţie.  

(10). La foile de observaţie clinică generală ale pacienţilor vor avea acces: 

a) medicul curant; 

b) medicul rezident care este repartizat să lucreze cu medicul curant al pacientului; 

c) medicul şef de secţie; 

d) directorul medical; 

e) managerul Spitalului;  

f) medicul de gardă (dacă starea de sănătate a pacientului necesită un consult sau se agravează pe parcursul 

gărzii); 

g) medicii de alte specialităţi medicale de la camerele de gardă ale altor spitale, dacă medicul curant/medicul 

de gardă a solicitat un consult interdisciplinar, care va fi şi consemnat în foaia de observaţie clinică generală; 

h) comisia de expertiză medicală a capacităţii de muncă; 

i) organe de control (instanţe de judecată/poliţie/parchet/institut de medicină legală/alte organe de cercetare); 

j) psihologul; 

k) asistentul social; 

l) asistentul medical; 

m) registratorul medical; 

n) personalul arhivei; 

o) studenţi, masteranzi, doctoranzi, care desfăşoară lucrări de licenţă/dizertaţie/doctorat sub directa îndrumare 

a unui cadru universitar dintr-o universitate cu care Spitalul are contract de colaborare cu condiţia ca aceştia să 

semneze  o declaraţie pe proprie răspundere că nu vor face publice datele de identificare ale pacientului, 

păstrând anonimatul acestuia şi că vor folosi datele medicale strict în scopul ştiinţific anterior precizat. 

(11). Pacienţii nu vor avea acces la foile de observaţie clinică generală proprii (acestea nu vor sta pe pat/la 

îndemână) decât cu cerere scrisă şi aprobată de către conducerea Spitalului (după acordul prealabil al 

medicului curant şi al şefului de secţie). 

(12). Infirmierele sau aparţinătorii pacienţilor nu vor avea acces la foile de observaţie clinică generală. 

(13). Medicii din alte secţii ale Spitalului nu vor avea acces (cu excepţia dosarelor aflate în arhivă în momentul 

reinternării pacientului), cu excepţia cazurilor când sunt nominalizaţi de către directorul medical. 

(14). Documentele medicale pe care pacienţii au dreptul să le primească la externare sunt: 
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a) biletul de externare, în care trebuie scrise concluziile tuturor examenelor clinice efectuate pe parcursul 

internării (dacă este cazul, se va detalia întregul consult), rezultatele examinărilor clinice şi investigaţiilor 

paraclinice – EEG, ECG, CT, RMN şi tratamentul iniţiat şi urmat pe parcursul internării;  

b) scrisoare medicală, care trebuie să cuprindă tratamentul necesar şi recomandări către medicul de familie al 

pacientului externat;  

c) schema de tratament;  

d) reţetă compensată/gratuită(dacă pacientul dovedeşte calitatea de asigurat);  

e) concediu medical (cu menţiunea că se va nota în foaia de observaţie clinică generală numărul concediului 

medical şi numărul reţetei medicale eliberate). 

 

INFORMAŢIILE CU CARACTER CONFIDENŢIAL - GESTIUNEA DATELOR 
 

(15). Baza de date cu statistica Spitalului se păstrează de către salariaţii Compartimentului Statistică și 

Informatică Medicală al Spitalului, în format electronic, platformele SIUI electronice, pe perioadă 

nedeterminată începând din 2008, respectiv 2010. La aceste informaţii au acces: 

a) Compartimentul Statistică Medicală, Internări, Externări;  

b) Biroul Financiar – Contabilitate, RUNOS;  

c) managerul Spitalului; 

d) directorul medical; 

e) Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea; 

 f) echipele de cercetare ştiinţifică. 

16). Operaţiunile care duc la eliberarea unor certificate/adeverinţe ce conţin date medicale ale unor persoane ce 

sunt sau au fost pacienţi ai Spitalului, trebuie să se desfăşoare cu respectarea confidenţialităţii  informaţiilor, 

aşa cum prevede legislaţia în vigoare. 

(17). Spitalul poate elibera adeverinţe/certificate, curpinzând informaţii  medicale privind starea de sănătate a 

pacienţilor, în următoarele variante de solicitare a acestor date: 

a. La cererea personei în cauză (pacientului), exprimată în scris.             Cererea va cuprinde datele de 

identitate ale solicitantului, respectiv nume şi prenume, data completă a naşterii, prenumele părinţilor, seria şi 

numărul actului de identitate (buletin/carte de identitate), codul  numeric personal, adresa de domiciliu, date 

despre perioada internării în Spital, scopul solicitării, semnătura. 

b. La cererea indirectă a persoanei în cauză, exprimată prin reprezentantul său legal. 

c. În cazul copiilor minori, reprezentanţii legali ai acestora sunt, de regulă, părinţii. În atare situaţii, la cererea 

pe care o formulează, în afara datelor precizate litera a) se vor adăuga seria, numărul şi emitentul certificatului 

de naştere şi se vor ataşa copii legalizate de pe actul de identitate a părintelui şi de pe certificatul de naştere al 

copilului. 

  d. Reprezentantul legal al minorului poate fi, conform art. 108 - 123 Noul Cod Civil, tutorele. În acest caz, în 

cuprinsul cererii sale, în afara datelor de la litera a), acesta va specifica numărul şi data documentului de 

instituire a tutelei şi va ataşa o copie legalizată a acesteia. 

e. Reprezentantul legal al persoanei adulte poate fi tutorele sau curatorul. În aceste cazuri, în afara datelor 

prevăzute la litera a), se vor preciza în cerere, numărul, data şi emitentul documentului de instituire a 

tutelei/curatelei şi se va ataşa o copie legalizată a acestui document. 

(18). Actele uzuale eliberate frecvent în Spital, la cererea pacienţilor sunt: 

a) certificate medicale, care cuprind toate internările pe care pacientul în cauză le-a avut în Spitalul de 

Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu”, diagnosticele la externare, secţia în care pacientul a fost internat şi 

numele medicului care la externare a semnat şi parafat diagnosticul. Certificatul astfel redactat va purta 

semnătura directorului medical al Spitalului şi ştampila Biroului de Internări. Astfel de certificate se redactează 

la cererea pacientului sau a reprezentantului legal al acestuia, de regulă în atenţia Comisiei de Expertiză sau a 

Comisiei de Handicap. 

b) la cererea unor terţi, cu acordul explicit exprimat în scris al persoanei în cauză. Cererea trebuie să cuprindă 

datele de identitate ale solicitantului, respectiv nume şi prenume, data completă a naşterii, prenumele 

părinţilor, seria şi numărul actului de identitate (buletin/carte de identitate), codul  numeric personal, adresa de 

domiciliu, date despre perioada internării în spital, scopul solicitării, semnătura. 

(19). Spitalul va elibera adeverinţe/certificate cu datele medicale ale unor persoane ce sunt sau au fost pacienţi 

ai Spitalului, fără acordul explicit al acestora, în următoarele situaţii: 

a) la solicitarea scrisă a organelor de anchetă judiciară (poliţie, parchet). Solicitarea va cuprinde datele de 

identificare a persoanei juridice respective (denumire, sediu, cod fiscal), nr. dosar de anchetă, va purta număr 

de ieşire, numele şi prenumele reprezentantului legal şi ştampila unităţii respective; 

b) la solicitarea instanţelor judecătoreşti, solicitarea trebuind să cuprindă  datele de identitate a pacientului, 

respectiv nume şi prenume, data completă a naşterii, prenumele părinţilor, seria şi numărul actului de identitate 
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(buletin/carte de identitate), codul  numeric personal, adresa de domiciliu precum şi numărul dosarului de 

instanţă, completul, termenul, obiectul, părţile; 

c) la solicitarea institutelor de medicină legală - comisiilor de expertiză medico – legală; 

d) la solicitarea unei Comisii de Expertiză a Capacităţii de Muncă, respectiv comisiile pentru expertizarea 

gradului de handicap;  

e) la solicitarea medicului de familie, care trebuie să cuprindă datele de identificare a cabinetului (numele şi 

prenumele medicului de familie, numărul şi data înregistrării în registrul unic al cabinetelor de medicină de 

familie, sediul, nr. de fişă medicală al pacientului înscris pe lista medicului respectiv);  

f) la solicitarea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vâlcea, în cadrul derulării contractului de furnizare de 

servicii medicale spitaliceşti; 

g) la solicitarea unei alte unităţi medicale. Solicitarea va cuprinde datele de identificare a respectivei unităţi 

sanitare (denumire, sediu, cod fiscal), va purta semnătura reprezentantului legal şi ştampila unităţii. În 

solicitare, se va preciza scopul pentru care aceasta a fost formulată.         

(20). Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului: 

a) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, 

tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.  

b)  Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul 

explicit sau dacă legea o cere în mod expres.  

c) În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în 

tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 

d)  Pacientul are acces la datele medicale personale. 

e)  Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această 

imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul 

pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 

sănătatea publică. 

f)  Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 

g) Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot 

parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi 

tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale 

acordate de către un medic acreditat din afara Spitalului. 

h) Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune 

pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul 

spitalului. 

i) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la 

vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale 

publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, 

cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare 

disponibile. 

Păstrarea confidenţialităţii  faţă de terţi 

Art.112. - (1). Personalul  medical este obligat să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi  privind datele de 

identificare şi îngrijire acordate fiecărui pacient. 

(2). Spitalul va lua măsurile care se impun pentru protecţia informaţiei şi a suportului acesteia  împotriva 

pierderii, degradării şi folosirii acesteia de către persoane neautorizate. 

 

Păstrarea secretului informaţiei 

Art.113. - (1). Dreptul la confidentialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului se asigură prin: 

a)  confidențialitatea tuturor  informaţiilor  privind  starea  pacientului,  rezultatele investigaţiilor, 

diagnosticul, prognosticul, datele personalechiar  şi  după decesul  acestuia; 

b)  Furnizarea informaţiilor cu  caracter  confidenţial  numai  în  cazul  în  care  pacientul  îşi dă 

consimţământul explicit sau dacă  legea o cere  în mod expres; 

(2). Dreptul la informare al pacientului se asigură prin: 

 a) informarea pacientului de către personalul Spitalului într-un limbaj respectuos cu privire la serviciile 

medicale disponibile,  medicaţia  administrată,  intervenţiile medicale propuse,  riscurile potenţiale şi  

alternativele existente  în cazul său; 

b) dreptul pacientul de a refuza  sau opri o intervenţie medicală,  asumându-şi  în  scris răspunderea  pentru  

decizia să.  Medicul  are  obligaţia să explice pacientului consecinţele refuzului sau a opririi actelor  medicale. 

c) obligativitatea exprimării de către pacient, a consimţământului pentru recoltarea, păstrarea şi folosirea 

tuturor produselor biologice prelevate din corpul său; 



 76 

d) pacientul nu poate fi filmat sau fotografiat în cabinet, fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care 

imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. 

Art.114.  Drepturile pacientului:  

a) dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care Spitalul dispune, în conformitate cu resursele 

umane, financiare şi materiale. 

b) dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare. 

c) dreptul la informaţia medicală. 

d)  dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza. 

e) dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. 

f) dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării. 

g) dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor 

potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării 

tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi 

prognostic. 

h) dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic 

iar cauza suferinţa. 

 i) dreptul de a i se aduce la cunoştinţa informațiile într-un limbaj respectuos, clar, cu  minimalizarea 

terminologiei de specialitate. 

k) În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba romana, are dreptul de a i se aduce la cunoștință informaţiile în 

limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. 

 l) are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în 

locul său. 

 m) Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu 

acordul pacientului. 

 n) dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 

 o) dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, 

tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 

p) dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; 

consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 

 r) Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul 

medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia. 

 s) În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal 

nu mai este necesar. 

 t) În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul 

de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. 

 u) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar 

reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de 

specialitate. 

v) Consimţământul pacientului este obigatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor 

biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu consimţământul 

pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot 

fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia 

obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. 

 w) Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în Spital fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care 

imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. 

 x) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, 

tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 

 y) Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul 

explicit sau dacă o lege o cere în mod expres. 

 z) În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în 

tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 

 a.a.) Pacientul are acces la datele medicale personale. 

 b.b.) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această 

imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul 

pacientului. 

 c.c.) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea 

publică. 

 d.d.) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de 

tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. 
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 e.e.) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţii de dotare necesare şi 

personal acreditat. 

f.f.) dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 

 g.g.) dreptul de a beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot 

parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi 

tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. 

 h.h.) Personalul medical şi nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune 

pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul 

spitalului. 

 i.i.) Pacientul poate oferi angajaţilor sau spitalului plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii. 

 j.j.) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la 

vindecare. 

 k.k.) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale 

publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, 

cadre medii sau de alt personal calificat. 

l.l.) Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara 

spitalului. 

m.m.) După externare pacienţii au dreptul la servicii comunitare disponibile. 

n.n) Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă în program continuu. 

o.o.) Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a 

confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului atrage, după caz, răspunderea 

disciplinară, contravenţionala sau penală, conform prevederilor legale. 

p.p) Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi salariaţii care au 

acces la acestea, prin activitatea pe care o desfăşoară, în mod direct sau indirect. 

r.r.) Pacienţii au libertate de mişcare în spital, dacă starea sănătăţii le permite, respectându-se programul de 

vizită medicală. 

s.s.) Pacienţii au dreptul să primească vizitatori, dacă starea sănătăţii le permite, în holurile pentru vizitatori, nu 

în saloane, iar în situaţia în care condiţiile meteorologice permit, să primească vizitatori în curtea spitalului, 

respectandu-se programul de vizită. 

Art.115.  Informaţii cu caracter confidenţial:  

(1). Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, 

tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.  

(2). Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul 

explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

(3). În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în 

tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.  

(4). Pacientul are acces la datele medicale personale. 

(5). Medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la 

respectul vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatea sa. 

(6). Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei 

persoanei respective. 

(7). Obligaţia medicului să păstreze secretul profesional persistă şi după ce persoana respectivă a încetat să îi 

fie pacient sau a decedat. 

(8). Derogări de la regulă păstrării secretului profesional se referă la:  

a) dreptul fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la 

sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege; 

b) în cadrul procesului de cercetare, participarea persoanelor cu tulburări psihice se face atât cu 

consimţământul lor cât şi cu consimţământul familiei (ori, în lipsa familiei, a reprezentanţilor lor legali);  

c) informaţiile confidenţiale pot fi folosite pentru cercetare şi publicate numai în condiţiile păstrării 

anonimatului pacienţilor participanţi la programul de cercetare (cu excepţia cazurilor când este menţionat în 

scris acordul pacienţilor şi al familiei sau al reprezentanţilor săi legali);  

d) pacienţii spitalizaţi fără consimţământul lor nu pot fi folosiţi ca subiecţi de cercetare. 

Art.116.  Prelucrarea datelor cu caracter personal: 

a) se va face numai de către utilizatori desemnaţi;  

b) utilizatorii desemnaţi vor accesa datele cu caracter personal numai în interes de serviciu;  

c) operatorii care au acces la date cu caracter personal au obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora;  

d) se interzice folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase, 

existând  riscul ca odată cu accesarea acestor programe să pătrundă în sistem viruşi informatici ce pot distruge 

bazele de date existente; se interzice descărcarea de pe internet a altor programe decât cele instalate de 

personalul Compartimentului Statistică și Informatică Medicală, a fişierelor cu muzică, filme, poze etc;  
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e) în programul SIUI, persoanele desemnate vor accessa doar datele secţiei sau cabinetului unde lucrează, 

pentru a evita disfuncţionalitatea programului;  

f) operatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă;  

g) încăperile unde sunt amplasate calculatoarele trebuie să fie încuiate atunci când nu se află nimeni acolo;  

h) terminalele de acces folosite vor fi poziţionate astfel încât să nu poată fi văzute de public;  

i) utilizatorul care primeşte un cod de identificare şi un mijloc de autentificare trebuie să păstreze 

confidenţialitatea acestora; 

j) încălcarea acestor dispoziţii va duce la interzicerea accesului la sistemul informatic sau chiar la sancţionarea 

disciplinară a salariatului. 

 

Art.117.  Gestiunea datelor şi informațiilor medicale 

(1) Funcția de gestiune a datelor și informațiilor medicale se referă la centralizarea, administrarea, protejarea și 

asigurarea back-up-ului atât cu caracter general cât și cu caracter confidențial.  

(2) Acest lucru se realizează prin metode specifice, având ca suport atât partea structurală organizatorică - 

infrastructura IT, proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de securizarea confidențialității datelor 

cât și partea de management -organizare a modului de lucru prin stabilirea unor ierarhii administrative ce 

definesc accesul unic al fiecărui utilizator la datele solicitate.  

(3) Păstrarea integrității sistemului de evidență și gestionare a datelor este realizată prin gestionarea și 

întreținerea conturilor utilizator și a permisiunilor acestora. Această gestionare permite participarea și controlul 

accesului fiecărui utilizator în parte. 

(4) Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:  

a. prelucrate cu bună-credința și în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare; 

b. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime.  

(5) Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 

lor de serviciu; 

 
 

CAPITOLUL XVIII 

Norme obligatorii si dispozitii finale 

 

 

Art.118.(1) Este interzisa publicitatea oricarui medicament pentru care nu exista o autorizatie de punere pe 

piata. 

(2)Toate materialele promotionale ale unui produs destinate profesionistilor din sectorul sanitar trebuie sa fie 

in concordanta cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agentia Nationala a Medicamentului si 

insotite de catre acesta.    

(3)Publicitatea unui medicament trebuie sa incurajeze folosirea rationala a produsului, prezentandu-l in mod 

obiectiv, fara a-i exagera calitatile si fara sa induca in eroare. Publicitatea trebuie sa fie onesta, adevarata si 

corecta. Publicitatea trebuie sa evite orice sustinere sau reprezentare in masura sa induca in eroare 

consumatorul, chiar si prin omisiune, ambiguitate sau exagerare. 

(4)Publicitatea destinata profesionistilor din sectorul sanitar poate fi facuta atat pentru medicamentele fara 

prescriptie medicala, cat si cele cu prescriptie medicala.  

(5)In cadrul spitalelor, va exista un spatiu destinat publicitatii pentru medicamente si el va fi stabilit de catre 

conducerea spitalului. 

(6)Intalnirile dintre reprezentantii firmelor de medicamente si medicii specialisti se vor desfasura dupa un 

program organizat si aprobat de catre conducerea spitalului, 

(7)Continutul materialului publicitar trebuie notificat catre conducerea spitalului. 

(8)Oferirea de mostre de catre firmele de  medicamente pentru medicii specialisti din spitale trebuie sa se 

desfasoare dupa un program aprobat de conducerea spitalului.             

 

Art.119. In intreaga lor activitate, toti angajatii spitalului vor adopta o conduita civilizata, politicoasa, 

neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienti cat si fata de insotitorii si vizitatorii acestora. 

Toti salariatii spitalului precum si personalul ce deserveste paza, vor actiona intr-un climat de liniste care sa 

asigure confort psihic pacientilor, evitand  pe cat posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale 

utilajelor si dispozitivelor cu care isi desfasoara activitatea), cu preponderenta in perioadele destinate odihnei 

pacientilor. 

Atat medicii cat si personalul cu pregatire medie si auxiliar, se vor comporta cu pacientii si apartinatorii 

acestora intr-o maniera care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreste sau se 

urmareste o remunerare a actului medical si de ingrijire, alta decat cea prevazuta de actele normative in 

vigoare, respectiv decat salariul obtinut pe statul de plata.          
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Art.120. Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toti angajatii spitalului. 

 

Art.121. Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesitatile legale de organizare, 

functionare si disciplina muncii in unitate le cer.     

 

Art.122. Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toti angajatii, pe sectii si compartimente, incheindu-se proces-

verbal sub semnatura de luare la cunostinta.     

 

Art.123.Pentru personalul incadrat dupa intrarea in vigoare a Regulamentului Intern, prelucrarea se face de 

catre seful sectiei (compartimentului) in care acesta se angajeaza, confirmarea anexandu-se la contractul de 

munca.     

   

Art.124. Prevederile prezentului Regulament  Intern se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile 

contractului colectiv de munca la nivel de ramura , Codului Muncii, Legea Drepturilor Pacientului 

(Lg.46/2003), Ordinul Ministrului Sanatatii nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

nr.46/2003, precum si cu codul de deontologie medicala. 

 

Art.125. Dispozitiile stabilite in prezentul Regulamnent Intern se vor adapta corespunzator modificarilor 

legislatiei muncii. 

     

Art.126. Raspunderea patrimoniala, administrativa, contraventionala sau penala nu exclude raspunderea 

disciplinara pentru fapta savarsita daca prin aceasta  s-au incalcat si obligatii de munca. 

 

Art.127. Prezentul regulament intern a fost completat in mod corespunzator atat cu legea drepturilor 

pacientului (Legea nr.46/2003) cat si cu codul de deontologie medicala. 

 
Drepturile si obligatiile pacientului. 

 

a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; 

b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, 

sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei 

personale; 

c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului 

medical; 

 d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic 

preventiv, terapeutic ori de reabilitare; 

 e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, 

atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate 

în apropierea decesului. 

    Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate 

cu resursele umane, financiare şi materiale. 

    Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare. 

     

 

Indatoririle pacientilor internati in spital. 

-sa prezinte la internare docmentele necesare ; 

-sa respecte indicatiile medicilor , asistentelor medicale si a personalului auxiliar ; 

-sa nu deterioreze obiectele de inventar ; 

-sa pastreze curatenia in incinta unitatii ; 

-nu au voie sa pastreze in salon sau la pat efecte particulare (pijama, camasi, papuci etc) orice efect particular 

va fi predat la garderoba spitalului. 

-pentru prevenirea epidemiilor si mentinerea unei bune stari a saloanelor este cu desavarsire interzisa pastrarea 

alimentelor in noptiere, masute de noapte sau intre geamuri. 

-nu este permisa aducerea de alimente din afara, decat cu invoirea medicului, cantitatea de alimente nu va 

depasi necesarul pentru 12 ore. 

-fumatul este cu desavarsire interzis. 

-vor avea o atitudine cuviincioasa fata de personalul sanitar - auxiliar , fiind obligati sa respecte prescriptiile 

medicale si regimul alimentar. 

-vizitele persoanelor particulare sunt cu desavarsire interzise in afara orelor si zilelor de vizita. 
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Codul de deontologie  medicala 

 

  Medicul are urmatoarele obligatii de deontologie medicala: 

 

- medicul are obligatia de a-si exercita profesia conform tuturor  regulilor ,  artei si stiintei medicale in  

respectul moralei specifice si al persoanei umane. In acest scop  nu trebuie sa inceteze niciodata in decursul 

vietii sale profesionale sa-si insuseasca  achizitiile stiintei medicale ca si deciziile marilor foruri profesionale, 

tinand  permanent seama ca nu exista practica medicala fara de incredere iar aceasta se bazeaza pe secretul 

profesional cat mai absolut. 

- Medicul indiferent de gradul ierarhic sau de modul de practica este in serviciul persoanei umane. Nu este 

admisa atentarea la dorinta exprimata de catre bolnav in cunostinta de cauza. 

- Morala corpului medical se bazeaza pe traditiile progresiste universale si autohtone ale medicenei care este 

prin excelenta o profesiune umanitara. 

- Cunostinta medicala este acel factor subiectiv care calauzeste medicul, asigura  autocontrolul faptelor, 

cuvintelor si determina atitudinea lui fata de interesul omului bolnav. 

- Medicul va pazi cu sfintenie independenta sa profesionala  pentru ca in realitate aceasta  este un drept al 

bolnavului 

- Medicul are libertatea absoluta a prescriptiilor pe care le crede necesare 

- Orice medic este raspunzator pentru fiecare din actele sale profesionale. Este preferabil ca medicul sa se 

abtina de a garanta vindecarea  afectiunii pentru care bolnavul i s-a adresat 

- In activitatea medicala ce se desfasoara in echipa  raspunderea pentru actele medicale apartin sefului  

echipei si medicului care efectueaza direct actul medical in limitele competentei care I-au fost atribuite de seful 

departamentului 

- Incredintarea obligatiilor proprii in mainile altora si lipsa controlului personal constituie greseli de 

deontologie 

- Secretul medical este obligatoriu. Interesul societatii primeaza fata de interesul personal 

- Obiectul secretului este tot ceea ce medicul in calitatea lui de profesionist a aflat direct sau indirect in 

legatura cu viata intima a bolnavului, a familiei, a apartinatorilor precum si problemele de diagnostic, 

prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si cele mai diverse si rezultatul autopsiei 

- In situatia in care legea sau Curtea Judecatoreasca oblige medicul sa dezvaluie aspecte cuprinse in secretul 

medical, aceasta nu constituie o abatere. Politia sau Procuratura  nu  vor inlocui decizia judecatoreasca. 

- Medicul raspunde disciplinar pentru destainuirea secretului 

- Secretul exista si fata de apartinatori, de colegi si cadre sanitare neinteresate in tratament 

- Secretul persista si dupa terminarea tratamentului sau moartea pacientului 

- In comunicarile stiintifice cazurile vor fi astfel prezentate incat identitatea bolnavului sa nu poata fi 

recunoscuta 

- Certificate medicale si medico-legale vor fi eliberate numai la cererea persoanei examinate, reprezentantilor 

legali sau la cererea unei instante de judecata 

- Evidentele medicului trebuie pastrate ca materiale secrete 

- Medicul trebuie sa incerce reducerea suferintei bolnavului incurabil, asigurand demnitatea muribundului dar 

in nici un caza nu are voie sa-I provoace  moartea in mod deliberat, act ce se constituie  o crima chiar daca a 

fost cerut insistent de un bolnav perfect constient 

- Se interzice cu desavarsire euthanasia, adica utilizarea unor substante sau mijloace apte de a provoca 

decesul unui bolnav, indiferent de gravitatea si prognosticul bolii 

- Atentatul la viata embrionului uman prin intreruperea de sarcina nu poate fi practicat decat in conditiile si 

cazurile prevazute de lege. Orice medic este liber sa refuze fara explicatii cererea de intrerupere voluntare a 

sarcinii 

- Nici o mutilare nu poate   fi practicata fara un motiv medical evident si foarte serios in afara  unei  urgente 

"quo ad vitam" 

- Prin actese sale profesionale de investigare sau terapeutice, medicul nu trebuie sa supuna bolnavul nici unui 

risc nejustificat 

- Medicul nu va inlesni sinuciderile sau  autovatamarile prin sfaturi, recomandari, imprumutarea de 

instrumente, oferirea de otravuri, etc. Medicul va refuza orice explicatie sau ajutor in acest sens 

- Medicul care se gaseste in prezenta unui bolnav sau ranit in pericol sau care este informat in acest sens, are 

obligatia sa-I acorde asistenta la nivelul posibilitatilor momentului si locului sau sa asigure ca cel in cauza 

primeste ingrijirile necesare 

- In caz de calamitati naturale  sau accidentari in masa, medicul este  obligat sa raspunda la chemare, chiar sa-

si ofere de buna voie serviciile sale medicale imediat cum a luat  cunostinta despre eveniment 
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- Vointa bolnavului trebuie intotdeauna respectata indiferent  care ar fi sensul acesteia, inclusiv indepartarea 

oricarui medic de langa pacient. Aceasta respectare trebuie sa tina seama de limitele posibilului omenesc, 

tehnic si moral. Daca bolnavul se afla intr-o stare fizica sau psihica ce nu-I permit exprimarea luminata a 

vointei, apartinatorii sau apropiatii celui suferind trebuiesc preveniti si informati cu exceptia  imposibilitatii sau 

a urgentelor 

- Medicul poate refuza ingrijirile sale din motive personale sau profesionale cu exceptia urgentelor 

asigurandu-se ca bolnavul are acces la alte surse de ingrijire dar fara sa intrerupa  continuitatea ingrijirilor 

incepute de el insusi 

- Medicul nu poate trata fara examinare medicala prealabila efectuata personal; numai in cazurile de urgenta 

sau de forta majora se vor da indicatii de tratament prin mijloace de telecomunicatii 

- Medicul nu poate utiliza aparate de diagnostic sau tratament pentru manuirea carora nu are pregatire 

suficienta sau  practica 

- Daca in urma examinarii sau in cursul tratamentului considera ca nu are suficiente cunostinte sau experienta 

pentru a asigura o asistenta corespunzatoare, va solicita un consult cu medicii specialisti sau va indruma 

bolnavii spre acestia 

- Medicul va urmari bolnavul intrat in tratament sau pana la insanatosirea acestuia sau pana la trecerea in 

ingrijirea altui medic 

 

- In caz de pericol de moarte nemijlocit, medicul va ramane langa bolnav atat timp cat este nevoie de ajutorul 

lui personal 

- Bolnavul nevindecabil va fi tratat cu aceiasi grija si atentie ca si cei care au sanse de vindecare 

- Medicul poate executa o activitate medicala doar daca  are pregatire practica suficienta. Aceasta prevedere 

nu se aplica in caz de pericol  grav care nu poate fi inlaturat astfel 

- Medicul va informa bolnavul si apartinatorii asupra bolii, starii bolnavului, tratamentul necesar si a sanselor 

de insanatosire. Medicul va evita sa trezeasca prin comportamentul lui imaginea unei boli mai grave decat este 

ea in realitate 

- Se vor evita imbolnavirile introgene  chiar si cele produse prin  cuvantul, accentul, gesturile sau mimica 

medicului in prezenta bolnavului 

- Medicul va pastra o atitudine de stricta neutralitate si neamestec in problemele familiale ale bolnavului, 

exprimandu-si parerea numai daca este solicitat, numai daca interventia este motivata  de interesul sanatatii 

bolnavului 

- Medicul nu trebuie sa se implice in problemele legate de interesele materiale din familia bolnavului sau 

- Medicul trebuie sa respecte  dreptul persoanei in privinta optiunii libere asupra medicului curant si chiar sa 

usureze  aceasta posibilitate 

- Un medic care a solicitat sau are obligatia sa examineze o persoana privata de libertate sau sa dea ingrijiri in 

mediul carceral, nu poate nici direct, nici indirect fie si numai prin simpla prezenta sa cautioneze sau sa 

favorizeze atingerea integritatii fizice sau psihice ale vreunui detinut, inclusiv a demnitatii acestuia. Daca 

medicul constata ca persoana privata de libertate a suportat maltratari, are obligatia sub rezerva   acordului 

celui interesat sa informeze autoritatea judiciara. 

- Medicul are obligatia de a ingriji  cu egala constiinciozitate pe tori bolnavii indiferent de conditia lor, 

nationalitate, religie ori sentimente pe care le exprima acestia  

- Medicii au datoria de a-si intretine si perfectiona cunostintele lor profesionale 

- Toti medicii sunt  abilitati sa practice orice act in  vederea diagnosticului si tratamentului. Dar medicul nu 

trebuie in afara unor  circumstante exceptionale sa intreprinda sau sa continue ingrijiri si nici sa formuleze 

prescriptii in domenii ce depasesc competenta sau posibilitatile sale 

- Folosirea unei metode terapeutice noi nu poate fi luata in considerare decat cu conditia ca sa fi fost in 

prealabil  supusa unor studii biologice adecvate si sa prezinte pentru bolnav interes direct 

- Pentru orice activitate medicala se va cere consimtamantul bolnavului 

- Consimtamantul va fi dat dupa lamurirea bolnavului asupra esentei  si utilitatii actului recomandat 

- Pentru unele manopere de diagnostic si tratament care comporta risc se va cere consimtamantul scris 

- Riscurile  vor fi communicate apartinatorului intotdeauna cand nu pot  fi dezvaluite bolnavului 

- In situatia asistarii minorilor sau a persoanelor  fara capacitate civila, oligofrenii, bolnavi mintal, bolnavi in 

stare de inconstienta, consimtamantul se va cere apartinatorilor daca este posibil 

- Prognosticul grav  va fi impartasit familiei cu prudenta si tact 

- Medicul  va fi model de comportament etico-profesional, contribuind la ridicarea nivelului  profesional si 

moral, cresterea autoritatii si prestigiului profesiunii pentru a merita stima si increderea bolnavului si 

colaboratorilor 

- Medicul nu trebuie sa se foloseasca de un mandat electiv sau o functie  administrativa pentru a-si creste 

clientela 

- Medicina nu trebuie practicata ca o activitate comerciala 
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- Informarile publice sunt acceptate cu conditia sa fie corecte si decente 

- Medicul nu trebuie sa faca propaganda in mediile nemedicale si medicale a unor procedee de diagnostic sau 

tratament insuficient  probate fara sa se sublinieze rezervele ce se impun 

- Este contrar eticii intelegerii dintre doi medici, medic sau farmacist sau cadru auxiliar pentru obtinerea de 

avantaje materiale. Este nedorita practica profesionala in locuri comerciale sau in cele in care se vand aparate 

medicale 

-  Este interzisa practicarea unor profesii care dezonoreaza profesia medicala 

- este interzisa distribuirea in scopuri lucrative a unor remedii, aparate sau produse cu interes pentru sanatate 

ca  si a unor medicamente neautorizate 

- medicul nu trebuie in nici un caz sa-si exercite profesia in conditii ce ar putea compromite calitatea  

ingrijirilor si a actelor sale profesionale 

- orice medic trebuie sa se abtina chiar in afara vietii profesionale la acte care duc la desconsiderarea 

acestuia. Medicul nu trebuie sa cumuleze o alta profesie daca aceasta este incompatibila cu demnitatea 

profesionala 

- propunerea sau aplicarea de catre medic a unei metode terapeutice insuficient probate este blamabila si se 

considera sarlatanism 

- este interzisa  acordarea de facilitati oricarui care practica ilegal medicina 

- este interzis orice act care ar procura bolnavului un avantaj material, nejustificat sau ilicit. Trebuie de 

asemenea  evitate reducerile in natura sau banesti facute unu bolnav. Nu sunt admise comisioane, percepute 

indiferent cui si nici acceptarea unui comision pentru indiferent ce act medical 

- este interzisa impartirea onorariilor intre medicul curant, cel consultant sau chirurg 

- medicul are obligatia unei conduite ireprosabile pe plan fizic, mintal si emotional fata de bolnav, respectand 

intotdeauna demnitatea acestuia. Exercitiul profesional nu trebuie facut impersonal ci incercand stabilirea unui 

contact psihic cu pacientul pentru ca la nevoie compatimirea din partea medicului sa nu para  un act formal 

- in vederea elaborarii diagnosticului, medicul trebuie sa consacre toata constiinciozitatea si timpul necesar, 

ajutandu-se  daca este cazul de metodele stiintifice cele mai orientate si recurgand la consulturi cat mai 

luminate 

- prescriptiile trebuie formulate cat mai clar, medicul asigurandu-se  ca a fost inteles complet de bolnav si 

anturajul acestuia, mergand pana la incercarea de a obtine o buna executare a tratamentului 

- medicul are obligatia de a usura bolnavului  sau obtinerea avantajelor  sociale la care acesta are dreptul fara 

sa cedeze nici unei cereri nelegale. Abuzul de cotare a actelor medicale sau a onorariilor sunt reprobabile 

- in caz de pericol public medicul nu are dreptul sa-si abandoneze bolnavii cu exceptia unui ordin formal al 

unei autoritati competente in conformitate cu legea 

- medicul trebuie sa fie aparatorul copilului bolnav daca apreciaza ca starea de sanatate a  acestuia nu e bine 

inteleasa sau nu este suficient servita de anturaj 

- un medic chemat sa ingrijeasca un minor trebuie sa incerce sa previna apartinatorii sau reprezentantii legali 

ai acestora pentru a le obtine consimtamantul 

- in caz de urgenta pot fi acordate ingrijiri medicale fara acord 

- este interzisa eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezenta sau rapoarte tendentioase 

- medicul poate emite certificate, atestate si documente permise de lege pe baza propriilor sale constatari pe 

care le va semna sub o forma usor de identificat, datandu-le totodata 

- medicul are obligatia morala de a aduce la cunostinta publica orice situatie  de care afla si care influenteaza 

in rau starea de sanatate a publicului 

- medicul are datoria de a ajuta orice  actiune intreprinsa de catre autoritatile competente in scopul protectiei 

sanatatii 

- medicul va trebui sa-si trateze confratii asa cum ar dori el sa fie tratat de ei 

- in propriul sau cabinet medicul poate primi orice bolnav. Daca bolnavul primit are un alt medic curant,  cu 

acordul bolnavului se va incerca intrarea in contact cu medicul curant in vederea unui schimb de informatii in 

interesul bolnavului 

- este nedorita scaderea  onorariului in scopul concurentei, se poate recurge la ingrijiri gratuite 

- consultul este organizat de medicul curant si este recomandabil sa recurga in felul urmator: medicii chemati 

la consult  examineaza bolnavii in prezenta celorlalti 

- in consultul medical se va pastra o atmosfera de stima si respect reciproc, nu se va manifesta superioritate 

fata de medicul curant 

- un medic chemat in consult nu trebuie sa revada bolnavul din propria sa initiativa si fara aprobarea 

medicului curant 

- medicii vor avea raporturi bune in interesul bolnavilor cu celelalte profesii din sanatate. 
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Art.128. Regulamentul Intern al Spitalului de Pneumoftiziologie  Ctin Anastasatu  a fost aprobat de Comitetul 

Director in sedinta din data de __________si va fi adus la cunostinta tuturor salariatilor, prin afisare la sediul 

unitatii sus mentionate. 

 
 

MANAGER,  

  Ec. Lumineanu Marius 
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ANEXE 

 

Anexa nr 1 

 

PLAN DEZINSECŢIE ŞI DERATIZARE 2015 

TRIMESTRIAL 

 

Nr.crt. LUNA DEZINSECŢIE * DERATIZARE * 

1. IANUARIE     

2. FEBRUARIE x  x  

3. MARTIE     

4 APRILIE     

5 MAI x  x  

6 IUNIE     

7 IULIE     

8 AUGUST x  x  

9 SEPTEMBRIE     

10 OCTOMBRIE     

11 NOIEMBRIE x  x  

12. DECEMBRIE     

* de asemenea, se va efectua ori de câte ori este nevoie 
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Anexa nr. 2 

 

PROGRAM DE CURĂŢENIE A SALOANELOR / REZERVELOR 

 

 Zilnic, se efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare a tuturor spațiilor din unitate şi 

întreţinerea stării de igienă, prin verificarea permanentă a acestora. Curățenia saloanelor/rezervelor și 

a anexelor sanitare ale acestora, se face, zilnic, în intervalul orar 06
00 

- 08
00

 și 16
00 

- 18
00

. 

 

CURĂŢENIA ŞI DECONTAMINAREA ZILNICĂ ÎN SALOANE CU PACIENT 

 

1. Aceasta se face de două ori pe zi dimineaţa, la intrare în program, şi seară, înainte de 

terminarea programului.  

2. Cel puţin o dată pe tură se va intra pentru verificarea  menţinerii curăţeniei şi se va răspunde 

solicitărilor asistentei de serviciu, ori de câte ori este necesar.  

3. După efectuarea operaţiunii de curăţenie  personalul responsabil  va înregistra tipul 

operaţiunii, data, ora şi semnătura, în tabelul ce se află pe interiorul uşii de la grupul sanitar.  

4. În situaţia când pacientul doreşte să nu fie deranjat, refuzând efectuarea curăţeniei în rezervă, 

se va informa imediat asistenta de serviciu pentru a găsi soluţia potrivită și a evita o eventuală 

reclamaţie a pacientului.      

     

CURĂŢENIA ŞI DECONTAMINAREA ÎN SALOANE DUPĂ CE PACIENTUL  A FOST  

EXTERNAT 

 

      1. Lenjeria murdară de corp şi de pat se controlează vizual să nu conţină obiecte 

înţepătoare/tăietoare şi alte deşeuri de tip infecţios, după care se colectează în saci, în funcţie de 

gradul de risc, cărucioarele destinate acestui tip de lenjerie fiind deja echipate cu saci corespunzători 

(galbeni/negri). Nu se scutură, nu se aşează pe paviment, nu se sortează pe articole la locul producerii. 

Depozitarea temporară a lenjeriei murdare ambalate se face pe secţie în spaţiul special destinat unde 

vizitatorii nu au acces.  

2. Se colectează sacii cu deşeuri, se depozitează temporar în cărucioarele cu capac destinate 

transportului, acestea fiind şi ele echipate cu saci galbeni/negri. 

3. Îndepărtarea prafului se face prin metode care evită impurificarea aerului (aspirare, spălare, 

ştergere umedă) cu  laveta de culoare roşie curată şi soluţie de detergent/dezinfectant, a tuturor 

suprafeţelor orizontale şi verticale. Mobilierul (noptiera, patul cu anexe) se curăţa cu cârpe curate, 

umezite în soluţii dezinfectante care vor fi schimbate în fiecare rezervă, iar dulapul este curăţat cu 

soluţie specială de mobilă. Este interzisă folosirea  pentru curăţarea mobilierului a cârpelor şi 

recipientelor întrebuinţate la curăţarea pavimentelor. 

4. Se trece la spălarea şi dezinfecţia obiectelor sanitare din baie astfel: se realizează cu soluţii 

detergente/dezinfectante şi lavetă de culoare albastră. Se începe  cu suprafaţa mai puţin murdară şi se 

finalizează cu cea  murdară (duş cu suport, chiuvetă cu mobilier, robinet, oglindă, suporţii de 

şerveţele, hârtie igienică şi cel de săpun lichid, clanţa uşă, rezervorul  WC-ul, capacul faţă/verso). 

Pentru interiorul WC-lui se utilizează perii specifice. Pentru paviment se foloseşte găleata de culoare 

albastră, mop specific acestei locaţii şi soluţie detergent/dezinfectant.  

5. Obligatoriu materialele şi ustensilele de efectuare a curăţeniei la  grupurile sanitare sunt 

etichetate şi NU sunt folosite în rezervă sau alte spaţii. Se finalizează cu spălarea pavimentului din 

rezervă, începând de la geam spre uşă, urmată de aerisirea acesteia. 

6. Paturile se vor echipa cu lenjerie curată doar în momentul internării unui pacient în 

rezervă.  

7. În fiecare încăpere în care se efectuează operaţiunea de curăţenie, va exista în mod 

obligatoriu un tabel în care personalul de curăţenie va înregistra tipul operaţiunii, data, ora şi 

semnătura. Asistenta de serviciu care a supravegheat efectuarea curăţeniei continuă cu dezinfecţia 

aerului în funcţie de patologia pacientului externat. 

        

ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ÎN SALOANELE/REZERVELE CARE NU SUNT 

OCUPATE DE  PACIENŢI 

 

1. O dată la două zile, dimineaţa, se îndepărtează praful cu o lavetă curată impregnată în 

soluţie detergent/dezinfectant de pe suprafeţele orizontale din încăpere şi se spală cu soluţie 

detergent/dezinfectant pavimentul, după care se va semna în tabel.  



 86 

2. În rezervele în care a fost efectuată dezinfecţia aerului şi a suprafeţelor cu lampa sau 

nebulizatorul, se va intra pentru menţinerea curăţeniei după 48 ore, în cazul neocupării acesteia.    

 

CURĂŢENIA ŞI DECONTAMINAREA ÎN SĂLILE DE TRATAMENT, CABINETE DE 

CONSULTAŢII, CAMERELE DE GARDĂ, FIZIOKINETOTERAPIE 

 

1.Se  face de două ori pe zi, dimineaţa, la intrare în program, şi seara, înainte de ieşirea din 

program, se verifică de două ori pe tură şi ori de câte ori solicită asistenta de serviciu.  

2.Dezinfecţia suprafeţelor de lucru, exemplu: masă pregătire tratament, recoltare, etc., şi a 

aparaturii medicale va fi efectuată de personalul sanitar la început de program şi după fiecare act 

medical sau manevră executată, dacă este necesar.  

  

CURĂŢENIA, DECONTAMINAREA ŞI  DEZINFECŢIA  SALOANELOR/REZERVEI   

ÎNTR-UN CAZ SEPTIC 

 

1.Se efectuează după externarea pacientului ca şi cea zilnică.  

2.Dezinfecţia se efectuează NUMAI sub îndrumarea asistentelor. Asistenta de serviciu 

continuă prin dezinfecţia aerului obligatoriu.  

              

CURĂŢENIA ŞI DECONTAMINAREA ÎN SPAŢIILE DE DEPOZITARE:  MATERIAL 

MEDICAL CONSUMABIL, LENJERIE, DEŞEURI ŞI  A  USTENSILELOR  FOLOSITE  LA  

EFECTUAREA  CURĂŢENIEI 

 

1. Curăţarea o dată pe zi, dimineaţa, cu apă şi detergent a mobilierului ce este folosit la 

depozitarea materialului medical consumabil;  depozit lenjeriei curată (lenjeria curată se păstrează 

împachetată în pungă până în momentul  utilizării acesteia pentru a fi protejată de praf şi umiditate), 

depozit deşeuri, depozit recipiente şi ustensile de curăţenie. 

2. Materialele şi recipientele întrebuinţate la efectuarea procesului de curăţenie se spală şi 

dezinfectează după fiecare utilizare.  

3. Spălarea  de  două ori pe zi a pavimentului şi întreţinerea permanentă a condiţiilor igienice. 

4. Spălarea pubelelor de deşeuri infecţioase se face zilnic, după predarea acestora către firma 

contractoare. 

     

CURĂŢAREA GRUPURILOR SANITARE DESTINATE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI  

VIZITATORI 

 

1. Acestea  se curăţa de două ori pe zi, dimineaţa, la intrare în program, şi seara, la ieşire din 

program, şi menţinerea curăţeniei prin verificare periodică. 

2. Se spală cu apă şi detergent/dezinfectant chiuveta cu robinet, suporţii de şerveţele şi hârtie 

igienică, WC-ul cu anexe, paviment. Oglinda şi mobilierul chiuvetei se şterg cu soluţii specifice 

acestui tip. Se înregistrează efectuarea curăţeniei în graficul existent.   

 

CORIDOARE ŞI SCĂRI 

 

1.După ridicarea sacilor menajeri, se şterg cu o lavetă curată impregnată în soluţie de detergent 

dozatoarele cu apă şi suprafeţele mobilierului (fotolii, canapele, mese, dulapuri, tablouri, pervaz). 

2.Aspirarea, spălarea pavimentului şi a scărilor interioare, se realizează cu soluţie 

detergent/dezinfectant de două ori pe zi şi menţinerea stării de igienă, prin verificarea permanentă. 

      

BIROURI, SALĂ  ÎNTRUNIRI, ADMINISTRATIV 

 

Colectarea rezidurilor menajere de două ori pe zi dimineaţa şi seara. O dată pe zi, seara, după 

plecarea  personalului se şterg toate suprafeţele mobilierului cu cârpe curate şi soluţie specială după 

care se continuă cu  aspiratul mochetei. Pentru întreţinerea mochetei se face perierea acesteia cu 

soluţie de Biocarpet, cel puţin o dată pe săptămână, de preferat în ziua de repaus, respectiv sâmbăta. 

          

VESTIARE, TERASE ŞI SPAŢIILE DESTINATE PARCĂRILOR AUTO 

 

  În spaţiile destinate vestiarelor de la  nivel -1, o dată pe zi, dimineaţa la intrare în program se 

colectează rezidurile solide, se mătură umed şi se spală pavimentul cu soluţie de detergent.  
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CURĂŢENIE GENERALĂ 

 

1.Pe lângă cea zilnică, o dată la două săptămâni se şterg geamurile, se spală cu soluţie 

detergent/dezinfectant tâmplăria (tocuri, rame, uşi), se şterg cu un pămătuf special sau se aspiră de 

praf tavanul şi pereţii, se face detartrarea WC-urilor. Aparatele de aer condiţionat, grilajele gurilor de 

aerisire şi ventilaţie se curăţa o dată pe săptămână. 

2.Curăţenia generală se realizează în lipsa pacienţilor. 

3.Asistenta şefă de pe secţie/etaj va întocmi grafic lunar de curăţenie generală unde menţionează 

realizarea acestei operaţiuni. 
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Anexa 3 

 

HARTA PUNCTELOR DE RISC EPIDEMIOLOGIC 

 

Conform “Planului anual de prevenire şi control  a infecţiilor nosocomiale 2014”, ”Planului 

de gestionare a deşeurilor medicale 2013” şi efectuării “Autocontrolului”, timp de 1 an de zile, 

S.P.C.I.N. a ajuns la concluzia că la nivelul spitalului există următoarele zone de risc cu rol important 

în declanşarea unui proces epidemiologic: 

   Puncte de risc : 

a) Izolator,   

b) Săli tratament, 

c) Laboratoare, 

d) Sterilizare – zona de primire material nesteril, 

e) Activitatea de colectare, transport, depozitare şi eliminare a deşeurilor 

medicale reprezintă un risc permanent. 

f) Personalul neinstruit: 

1. nerespectarea uneori a circuitelor funcţionale (delimitate în timp printr-

un program de funcţionare aprobat de conducerea spitalului); 

2. nerespectarea “Precauţiunilor universale”; 

3. nerespectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie. 

CONCLUZII: Factorii care pot determină constituirea unui proces epidemiologic la nivelul 

spitalului sunt: 

a) Factori determinanţi: 

1. Sursa de infecţie: inexistența saloanelor tampon la nivelul secţiilor pentru izolarea  

bolnavilor  cunoscuţi cu etiologie infecţioasă sau necunoscuţi, printr-o eroare de diagnostic; 

personal medico-sanitar bolnav inaparent, atipic sau purtător preinfecțios ori fost bolnav. 

2. Mecanism de transmitere: prin mâini murdare, aer, alimente, lenjerie de pat, 

instrumentar, vectori.  

3. Receptivitatea organismului: crescută la imunodeprimați, bătrâni politarați. 

b) Factori favorizanţi: 

1. economico - sociali; 

2. tratamentul excesiv cu antibiotice sau parenteral; 

3. nerespectarea circuitelor. 

c) Factori naturali: 

Sezonul rece toamnă - iarnă pentru infecţiile respiratorii şi cel cald pentru tulburările 

digestive. 

 

RECOMANDĂRI:  

1. Ritmul dezinfecţiei curente şi terminale trebuie respectat. 

2. Igienizarea şi dezinfecţia se realizează cu mai multă seriozitate, în toate locaţiile 

spitalului dar mai ales cu atenţie sporită în cele cu risc crescut epidemiologic enumerate. 

 

În acest sens: 

   1. S-a realizat instructajul personalului responsabil privind: 

       i.  normele de sterilizare şi menţinere a sterilităţii; 

       ii. normele de dezinfecţie şi curăţenie. 

2. Se impune supraveghere şi control permanent al acestor sectoare. Există un ritm de 

dezinfecţie ciclică pentru fiecare secţie/compartiment cu risc crescut. 

3. Respectarea protocoalelor şi a normelor de igienă. 

4. Stabilirea următorului ritm de ”autocontrol microbiologic”: 

a)secţii/compartimente cu risc crescut - la două săptămâni; 

b) sterilităţi - lunar;  

c)AMF – trimestrial. 

În situaţia unor rezultate necorespunzătoare, S.P.C.I.N. îşi rezervă dreptul de a 

modifica acest ritm. 
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Anexa nr.  4 

 

HARTA ZONELOR DE RISC EPIDEMIOLOGIC 

IDENTIFICARE PE SECTOARE 

 

 

1. Zone cu risc foarte înalt: 

a. Laboratorul Analize Medicale; 

b. Compartimentul Endoscopie Bronsica; 

c. Laboratorul de radiologie; 

d. Camera de garda; 

e. Secţiile de pneumologie; 

f. Sălile de aşteptare; 

g. Camera de colectare spută din cadrul Laboratorului Analize 

Medicale; 

2. Zone cu risc înalt: 

a. Compartimentul terapie acuta;  

b. Laboratorul de explorări funcţionale. 

3. Zone cu risc mediu: 

a. Farmacia; 

b. Birourile din cadrul Aparatului Functional; 

c. Centrală termică. 

 

ACTIVITĂŢI CU RISC FOARTE ÎNALT 

1. recoltare de sânge sau alte produse biologice; 

2. efectuarea tratamentului injectabil; 

3. prelucrarea barbotoarelor şi a accesoriilor rampei de fluide; 

4. efectuarea pansatului; 

5. prelucrarea instrumentarului; 

6. schimbarea lenjeriei şi pacientului; 

7. sortarea lenjeriei murdare; 

8. distribuirea mesei; 

9. debarasarea deşeurilor înţepătoare sau infecţioase şi manevrele necesare 

prelucrării termice a acestora prin autoclavare; 

10. activitatea de curăţenie în saloane/grupuri sanitare. 

 

PERSONAL EXPUS  RISCULUI INFECŢIOS 

1. medici; 

2. asistenţi medicali; 

3. infirmiere; 

4. îngrijitoare de curăţenie. 

 

(1). CAMERA DE GARDĂ 

Spaţii cu risc înalt: 

1. sală de resuscitare; 

2. grupuri sanitare; 

3. sală de mici intervenţii. 

Personal expus riscului infecţios: 

1. medici; 

2. asistenţi medicali; 

3. infirmiere; 

4. îngrijitoare de curăţenie. 

 

(2). LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE 

1. efectuarea de analize din probe biologice; 

2. activitatea de curăţenie. 

Personal expus riscului infecţios: 

1. medici; 
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2. asistenţi medicali; 

3. îngrijitoare de curăţenie. 

 

(3). LABORATOR DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

1.explorări pentru fixare diagnostic (Rg., Rx., tomografie pulmonară); 

2.activitatea de curăţenie. 

Personal expus riscului infecţios: 

1. medici; 

2. asistenţi medicali. 

 

(4). SPĂLĂTORIE 

Manipularea sacilor şi rufelor murdare. 

Personal expus riscului infecţios: 

1. spălătorese; 

2. lenjereasă. 

 

(5). DEPOZITUL DE DEŞEURI INFECŢIOASE 

1. manipulare; 

2. transport; 

3. depozitare. 

Personal expus riscului infecţios: 

1. muncitori necalificaţi; 

2. infirmiere; 

3. îngrijitoare de curăţenie. 
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Anexa nr. 5 

 

Întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces 

 

1. Întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces se face de către personalul cu sarcini specifice în fişa 

postului. 

2. Programul zilnic al acestora este de 8 ore, în intervalul orar 07
30

 – 15
30

. 
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