REGULAMENTUL
DE
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
“SFÂNTUL IOAN CEL NOU”
SUCEAVA

Aprobat în şedinţa Comitetului Director din data de 30 iunie 2011
şi valabil începând cu data de 01.07.2011
actualizat

CAPITOLUL I
DATE DE PREZENTARE

Art.1. (1) Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este unitate sanitară cu paturi, de
utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale.
(2) Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava asigură asistenţa medicală la populaţia
arondată din municipiu şi judeţ, având un număr de 1200 de paturi dispuse pe secţii şi compartimente pentru spitalizare
continuă , 71 de paturi spitalizare de zi şi 42 de paturi pentru însoţitori.
(3) Îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate de spital se exercită de Ministerul Sănătăţii
Publice, ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică, şi de Consiliul Judeţean Suceava ca autoritate
în teritoriul judeţului Suceava.
(4) Activitatea profesională, precum şi respectarea manoperelor/manevrelor şi a procedurilor medicale sunt
supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţa, după caz, a
Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti,Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Art. 2. Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava are obligaţia de a acorda primul ajutor şi
asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, prin intermediul Unităţii de Primire
Urgenţe sau copartimentul de internări cronioci, cât şi asigurarea oricărei prestaţii medicale la cerere sau în baza
unei recomandări medicale, în limitata competenţelor existente în spital
Art. 3. Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre,
atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea
efectelor acestora.
Art. 4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou”
Suceava , denumit în continuare “ ROF “ este întocmit în temeiul următoarelor documente legale:
Legea nr.53/2003 – Codul muncii;
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
Ordinul M.S.P. nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
Ordinul nr. 39 din 16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramură şi la nivel de unitate sanitară.
Ordinul 916/2006 privind normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile
sanitare
Hgr 1714/2008 privind Contract cadru acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pe anul 2009
Legea 25/2004 privind protecţia maternităţii la locurile de munca
Legea 202/2002 egalitatea de şanse si de tratament intre femei si bărbaţi
Ordinul 1628/2007 contract de administrare a spitalului de către manager in relaţia cu Comitetul director
Ordinul 1782/2006 înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de
spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Ordinul 1365/2008 organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unităţile sanitare cu paturi
Legea 477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice
a)
b)
c)
d)
e)

Art. 5. (1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare cuprinde:
structura organizatorică a spitalului,
conducerea spitalului;
atribuţiile spitalului;
finanţarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
activitatea medicală;

f) activitatea administrativă.
(2) Reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, la propunerea conducerii spitalului, cu avizul
Consiliului Judeţean Suceava.
Art. 6. Personalul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este constituit din
următoarele categorii:
a) din punct de vedere profesional:
1 medicii
2 personal sanitar cu studii superioare: chimist, biolog, biochimist, farmacist, psiholog, moaşă
3 personal mediu sanitar- asistent medical , statisticial medical
4 personal auxiliar sanitar: infirmier, îngrijitor, băişiţă, brancardier, garderobier.
5 personal pentru activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţiile de apă, lumină şi încălzire, deservire şi
pază şi prepararea hranei în blocurile alimentare.
6 personal TESA
b) din punct de vedere funcţional:
- de conducere;
- de execuţie.
c) după durata de angajare:
1 pe durată nedeterminată
2 pe durată determinată
CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 7. (1) Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava cuprinde:
secţii, compartimente, laboratoare de diagnostic şi tratament, unitatea de primire a urgenţelor , cabinete medicale de
specialitate din ambulatoriului integrat , servicii şi birouri tehnico-economice şi administrative, alte compartimente,
conform organigramei aprobate de DSP.
(2) Între secţiile, compartimentele şi birourile funcţionale există raporturi de colaborare în scopul îndeplinirii sarcinilor
privind asigurarea ocrotirii sănătăţii.
(3) Structură organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava ,se prezintă după cum
urmează
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APARAT FUNCTIONAL
La nivelul spitalului functioneaza Centrul judetean de diabet zaharat,nutritie si boli metabolice
Laboratoarele deservesc atit paturile cit si ambulatoriul

Structura Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a fost aprobată prin Ordinul Ministerului
Sănătăţii nr. 527/28,03,2008 şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III
CONDUCEREA SPITALULUI
Art. 8. În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, conducerea
spitalului se realizează prin:
1 Consiliul Administrativ
2 Manager

3 Comitetul director
4 Şefii de secţii, de laboratoare, de servicii şi birouri
Art. 9. (1) Drepturile şi obligaţiile managerului spitalului sunt stabilite prin contractul de management.
În domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice, conform art.182 din Legea nr. 95/2006,
managerul are, în principal, următoarele atribuţii:
În domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuţii:
a)stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal
în vigoare;
b)aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul
spitalului;
c)aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal;
d)propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea
aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către
autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute la art. 174;
e)numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director.
(la data 10-Jun-2010 Art. 182, alin. (1), litera E. din titlul VII, capitolul III modificat de Art. I, punctul 20. din
Ordonanta urgenta 48/2010 )
(11)Managerul negociază şi încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de
sănătate, precum şi cu direcţia de sănătate publică pentru derularea programelor naţionale de sănătate şi pentru
asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 1901.
(2)Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul spitalului, iar repartizarea
personalului pe locuri de muncă este de competenţa managerului.
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, managerul spitalului emite decizii.
Consiliul de administraţie organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea managerului,
respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unităţii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin
al ministrului sănătăţii, sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu reţea sanitară proprie şi respectiv prin
act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al
preşedintelui consiliului judeţean, după caz.
Art. 10. (1) Comitetul director este format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar contabil şi directorul de îngrijiri.
(2) Atribuţiile Comitetului director, stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 921/2006, sunt
următoarele:
a) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului
medical;
b) elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al
spitalului;
c) propune managerului, în vederea aprobării:
- numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
- 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 publice;
f) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către
compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi
compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
g) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente,
asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
h) analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre
aprobare managerului;
i) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a
altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform
metodologiei stabilite;
j) analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului,

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi
protocoalelor de practică medicale;
elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri
teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
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;
analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte
şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
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 judeţene
negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii
medicale cu casele de asigurări de sănătate;
se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului
spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi;
face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii
spitalului;
negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă
ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare
al secţiei/laboratorului;
răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al
spitalului.

(3) După numirea în funcţie membrii comitetului director vor încheia cu managerul spitalului, persoană fizică,
un contract de administrare. Drepturile, obligaţiile, atribuţiile generale şi cele specifice ale membrilor comitetului
director sunt cuprinse în contractele de administrare semnate de aceştia cu managerul spitalului, conform Ordinului nr.
1628/2007.
Art. 11. (1) Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de un şef de secţie, şef de
laborator sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii,
organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(2) Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, farmacist şef, asistent medical şef sunt funcţii de conducere şi vor
putea fi ocupate numai de medici, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti sau, după caz, asistenţi medical, cu o
vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă.
(3) La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu vor încheia cu spitalul, reprezentat de
managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatori
specifici de performanţă. Contractul de administrare poate fi prelungit şi poate înceta înainte de termen, în principal, în
cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanţă. Pe perioada existenţei contractului de administrare,
eventualul contract de muncă încheiat cu o altă instituţie publică din domeniul sanitar se suspendă. Conţinutul
contractului de administrare şi metodologia de încheiere a acestuia sunt stabilite prin Ordinul nr. 320 /2007. Dacă şeful
de secţie selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le
înlăture în termen de maximum 30 de zile sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.
(4) În cazul în care contractul de administrare prevăzut la alin. (3), nu se semnează în termen de 7 zile de la
emiterea recomandării, se va constitui o comisie de mediere numită prin ordin al ministrului sănătăţii publice. În situaţia
în care conflictul nu se soluţionează într-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos la concurs, în condiţiile legii.
(5) Dacă la concurs nu se prezintă nici un candidat în termenul legal, managerul spitalului va delega un alt
medic în funcţia de şef de secţie, pe o perioadă de până la şase luni, după care se va repeta procedurile prevăzute la alin.
(1).
(6) Şefii de secţii vor face publice, prin declaraţie pe propria răspundere, afişate de site-ul spitalului , legăturile
de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv, cu personalul angajat în secţia pe care o conduce.
Art. 12. (1) Secţia cu paturi este condusă de un medic şef de secţie, ajutat de o asistentă şefă din secţia
respectivă. Coordonarea activităţii de specialitate unde nu sunt organizate secţii, respectiv compartimente distincte, se
asigura de unul din medicii desemnaţi de conducerea spitalului.
(2) Medicii şefi de secţii sunt subordonaţi managerului şi directorului medical al spitalului şi cooperează între

ei pentru ridicarea continua a calităţii actului medical.
Art. 13. (1) În cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava sunt organizate şi
funcţionează laboratoare medicale, unice pe spital, deservind atât secţiile din spital cât şi ambulatoriul integrat:
(2) Laboratoarele medicale sunt conduse de şefii de laboratoare, care sunt subordonaţi directorului medical.
Şefii de laboratoare coordonează şi activitatea punctelor de lucru din secţii , din profilul respectiv
.
Art. 14.
(1)În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de
a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.
(2)Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale sunt:
a)2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului
Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică
judeţene sau a municipiului Bucureşti;
b)2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist;
c)un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz;
d)un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;
e)un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
f)un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, cu statut de invitat.
(3)Pentru spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară
proprie, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), membrii consiliului de administraţie sunt:
a)3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului
Bucureşti ori, după caz, 3 reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pentru spitalele aflate în
subordinea acestora;
b)un reprezentant numit de consiliul judeţean ori consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului
Bucureşti;
c)un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;
d)un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
e)un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, cu statut de invitat.
(4)Instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt obligate să îşi numească şi membrii supleanţi în consiliul de
administraţie.
(5)Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
(6)Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale
contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele consiliului de
administraţie.
(7)Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituţiile
prevăzute la alin. (2) şi (3).
(8)Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din
numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.
(9)Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:
a)avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
b)organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al
ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativteritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
c)aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale
populaţiei;
d)avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
e)analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului
şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
f)propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care
constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) şi la art. 1833 alin. (1).
(10)Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii
membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(11)Membrii consiliului de administraţie al spitalului public pot beneficia de o indemnizaţie lunară de
maximum 1% din salariul managerului.
(12)Dispoziţiile art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică şi membrilor consiliului de
administraţie.
(13)În cazul autorităţilor administraţiei publice locale care realizează managementul asistenţei medicale la cel
puţin 3 spitale, reprezentanţii prevăzuţi la alin. (2) lit. b) sunt numiţi din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit.
a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 15. (1) Conducerea spitalului răspunde în faţa ministerului sănătăţii prin consiliile judeţene pentru
îndeplinirea atribuţiilor care îi revine.
(2) Ministerul Sănătăţii Publice analizează şi evaluează periodic şi ori de câte ori este nevoie, sau la sesizarea
organelor abilitate ale statului performanţele unităţilor sanitare publice cu paturi, care sunt în relaţii contractuale cu
casele de asigurări de sănătate, indiferent de subordonarea lor sau de titularul dreptului de administrare asupra lor,
numind o comisie de evaluare.
(3) La propunerea comisiei prevăzute la alin. (2), managerul poatefi revocat prin ordin al ministrului sănătăţii
publice .
Art. 16. (1) În cadrul spitalului funcţionează un consiliu etic şi un consiliu medical. Componenta şi atribuţiile
Consiliului Etic sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1209 / 2006. Consiliului etic este format din
5 membri, pentru o perioadă de 3 ani.
(2). Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic s-a făcut de către comitetul director al spitalului, iar
numirea membrilor consiliului etic s-a făcut prin decizie internă a managerului nr 722/03,12,2008. Consiliul etic se
întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau
a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.
(3) Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele:
1 analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient – medic - asistentă, a normelor de
comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;
2 verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de
legislaţia în vigoare;
3 sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie
medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;
4 analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau
condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare
în legalitate;
5 veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter
profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.
6 Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate,
cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul
etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, urmate de note explicative scrise de la persoanele
reclamate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Procesulverbal va fi înaintat managerului spitalului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Art. 17. (1) Consiliul Medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul şef şi directorul de
îngrijiri. Directorul medical este preşedintele consiliului medical. Componenţa Consiliului Medical este cea stabilită
prin decizia managerului
(2) Principalele atribuţii ale consiliului medical:
a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a metodelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate
şi creşterii gradului de satisfacere 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 alocat;
d) întărirea disciplinei economico – financiare.
e) ingrijirea pacientilor in echipe multidisciplinare.
(3) Directorul medical are următoarele atribuţii specifice:
1 în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor
privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
2 monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei
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pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a
protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea
tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi
laboratoare;
avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu
Colegiul Medicilor din România;
răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în
spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
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.);
participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii
speciale;
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;
supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi,
asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

Art. 18. În cadrul spitalului funcţionează următoarele comisii:
A. Comisii pe probleme medicale
(1) Nucleul de calitate care este compus din 4 medici care au sarcina de a asigura monitorizare internă a calităţii
serviciilor medicale furnizate, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate, referitoare la:
1 oportunitatea continuării spitalizării la 24 de ore;
2 înregistrarea datelor despre evoluţia stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/72 de ore
în foile de observaţie;
3 indicarea medicaţiei în foaia de observaţie, concordanţa medicaţiei prescrisă în foaia de observaţie cu cea
efectiv eliberată prin condica de medicamente.
Vor fi efectuate, prin sondaj, pentru fiecare secţie în parte, un număr de minim două evaluări lunare. Data
efectuării sondajelor şi constatările vor fi înscrise în Registrul de activitate al nucleului de calitate, cu semnătura
persoanei care a efectuat sondajul şi vor fi utilizate pentru întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi
urmărirea lunară pentru reactualizarea acestuia. Calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate se referă la:
- decizia de internare a bolnavilor;
- internarea pacienţilor pe secţie în funcţie de concordanţa cu diagnosticul principal la internare;
- igienizarea pacienţilor;
- transportarea/însoţirea pacientului internat pe secţie;
- externarea pacientului (înmânarea scrisorii medicale şi după caz a reţetei gratuite/compensate);
- prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe fiecare secţie în parte
şi global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile vor fi aduse şi la cunoştinţa medicilor şefi de secţie. Conducerea
spitalului va putea astfel analiza propunerile înaintate de nucleul de calitate în vederea aplicării eventualelor măsuri
corective şi/sau preventive, după caz;
- elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale despre spital, programul de
vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia, etc.) ce vor fi puse la dispoziţia acestora în
momentul internării pe secţie.
(2) Comisia medicamentului. Componenţa comisiei medicamentului este stabilită prin decizia managerului .
Principalele atribuţii ale comisiei medicamentului sunt următoarele: analizează consumul de medicamente pe
secţii, pe spital şi propun măsuri pentru reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse medicamentoase;
b) întocmesc fişele pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente;
c) controlează şi asigură la nivelul spitalului prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea
polipragmaziei;
d) urmăresc folosirea la prescripţii a DCI a medicamentelor;
e) urmăresc eliberarea de medicamente din farmacia spitalului doar pe bază de condici de prescripţii
medicamente.

(3) Comisia de analiză a deceselor. Componenţa comisiei de analiză a deceselor este stabilită prin decizia
managerului
Principalele atribuţii ale comisiei de analiză a deceselor sunt următoarele:
1 se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi analizează toate decesele din spital;
2 solicita audierea medicului curant în cazul in care se constată anumite nelămuriri;
3 preşedintele comisiei avizează toate cererile de eliberare a cadavrelor fără efectuarea autopsiei;
(4) Comisia de analiză D.R.G. Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului. Principalele
atribuţii ale comisiei de analiză D.R.G. sunt următoarele:
1 se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar;
2 analizează toate cazurile iar cele care pot fi revalidate sunt transmise secţiei în vederea remedierii
deficienţelor şi transmiterii lor compartimentului de Statistică şi D.R.G. pentru raportarea acestora spre
revalidare;
analizează modul de codificare în vederea îmbunătăţirii indicelui de complexitate.
- Comisia profesional - ştiinţifică şi pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului sanitar
Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului având ca atribuţii:
- analiza perfecţionării profesionale a personalului sanitar,
- analiza conduitei terapeutice, în concordanta cu pregătirea de specialitate
- avizează participarea la cursurile de perfectionare specializare pentru personalul angajat
- întocmeşte planul anual de pregatire profesionala
- Propune masuri corespunzătoare de participare prin rotaţie a personalului la forme de pregătire continuă
.
- Comisia de alimentaţie şi dietetică,
Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului..
Sarcina comisiei este de a analiza sistemul de prescriere preparare şi distribuire a diferitelor regimuri dietetice
propunând adaptarea lor la necesităţile reale.
Verifica modul de intocmire a meniului zilnic, modul cum se respecta igiena alimentatiei, modul de gestionare
si de distribuirea mesei si transportul hranei de la bucatarie la oficii si de la acestea la bolnavi. Asigura
respectarea calitatii alimentelor din magazie.
- Comisia de farmacovigilenţă:
Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului şi are ca si atributii urmatoarele
1 verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform
legislaţiei în vigoare.
2 analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi va propune
metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse.
3 prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi.
- Comisia pentru stupefiante: Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului şi are ca si atributii
urmatoarele
1 trimestrial va verifica modul de păstrare a stupefiantelor, evidenţa, circuitul şi existenţa delegaţiilor la
personalul care ridică şi transportă medicamentele.
2 conform planificării, prezintă conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava ,
informări privind respectarea legislaţiei, evidenţa şi gestionarea stupefiantelor.
3 consemnează în procesul-verbal toate constatările făcute şi va informa conducerea spitalului despre aceste
constatări.
- Comisia de evaluare a cazurilor nevalidate:
Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului şi are ca si atributii urmatoarele
1 lunar face analiza FO nevalidate de INCDS,
2 face propuneri la CAS pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri nevalidate.
3 prezintă periodic informări conducerii spitalului privind concluziile analizelor făcute şi propuneri de
îmbunătăţire a activităţii.
- Comisia pentru evaluarea aparaturii:
Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului şi are ca si atributii urmatoarele
1 analizează lunar starea aparaturii şi tehnicii medicale din dotare, deficienţele, defecţiunile şi gradul de utilizare.
2 evaluează raportul cost/beneficiu pentru aparatura şi tehnica medicală, implicată în serviciile contractate cu
CAS.
3 propune remedieri, înlocuiri sau achiziţii pentru a creşte performanţele şi pentru a obţine beneficiile
corespunzătoare serviciilor respective.
4 prezintă trimestrial conducerii spitalului concluzii şi propuneri în domeniu.
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- Comisia de calitate
Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului, avind ca atributie principala verificarea calitativa a
materialelor sanitare , medicamentele si produsele farmaceutice achizitionate
B. Comisii pe probleme administrative
- Comisia de paritate cu sindicatele compusă din cinci persoane cu funcţii de conducere, care negociază cu
reprezentanţii sindicatelor legal constituite în cadrul spitalului, soluţionarea litigiilor apărute în executarea contractului
colectiv de muncă.
- Comisiile de licitaţii examinează şi verifică îndeplinirea de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la
eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi economico-financiară, evaluarea ofertelor, selectarea câştigătorului şi
redactarea procesului-verbal şi a hotărârii comisiei. În cadrul spitalului funcţionează comisii de licitaţii constituite în
funcţie de obiectul /scopul achi
- Comisia de disciplină pentru soluţionarea cazurilor de indisciplină, a obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor
de comportare, pentru personalul din unitate şi are în componenţă conform deciziei 658/2008
un preşedinte (membru al comitetului director), trei membri, şeful serviciului /secţiei / compartimentului în cadrul
căruia se efectuează cercetarea, un reprezentant al sindicatului legal constituit, din care face parte cazul cercetat
administrativ, secretar.
- Comisia de încadrare şi promovare compusă din: preşedinte (membru al comitetului director), 2 –3 specialişti
din unitate, şeful secţiei sau compartimentului unde urmează să se facă încadrarea sau promovarea, reprezentatul
Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, reprezentantul Consiliului judeţean Suceava, reprezentantul organizaţiei
profesionale, reprezentantul sindicatului legal constituit - observator, secretar.
Examenul/concursul organizat se susţine în faţa comisiilor prevăzute la alin (4), iar în cazul în care unul din
membrii comisiilor mai sus menţionate lipseşte din unitate la data examenului sau concursului, conducerea Spitalului
Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava va decide înlocuirea acestuia cu un alt specialist din unitate.
- Comisiile pentru inventarierea anuală a patrimoniului unităţii
- Comisiile de receţie a produselor care urmeză să intre în gestiunile unităţii
verifica calitatea si cantitatea produselor, materialele şi medicamentele primite;
inventariază/recepţioneză toate produsele achiziţionate pentru a fi înregistrate în contabilitate
- Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă
Componenţa comisiei este stabilite prin decizia managerului si are ca scop asigurarea implicării salariaţilor la
elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are
următoarele atribuţii:
1 aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;
2 urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi
eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
3 analizează factorii de risc de accidente şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
4 analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale,
precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
5 efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
6 efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
7 informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
8 realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de
producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu implicaţii în domeniul
protecţiei muncii;
9 dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii, cel
puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi
eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de protecţia muncii pentru anul următor; un exemplar
din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;
10 verifică aplicarea normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând
seama de factorii de risc identificaţi;
11 verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca
efect diminuarea capacităţii de muncă.
- Comisia de inventariere/ recepţie a donaţiilor primite:
1 verifica calitatea si cantitatea donaţiilor primite;
2 inventariază/recepţioneză toate obiectele primite din donaţii pe care le introduce în listele de inventar pentru a fi
înregistrate în contabilitate şi a intra în patrimoniul unităţii.
- Comisia pentru selectarea documentelor pentru arhiva:

instruieşte secţiile, compartimentele şi serviciile spitalului privind circuitul documentelor arhivarea acestora şi
termenul de păstrare.
2 informează conducerea spitalului conform planificării, despre constatările făcute.
3 întocmeşte procese-verbale privind constatările făcute, pe care le va depune la conducerea spitalului, lunar şi ori
de câte ori este nevoie.
4 propune măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei informaţiilor şi stocării acestora.
La începutul fiecărui an managerul spitalului va emite decizii care vor stipula componenţa tuturor comisiilor
care funcţionează în cadrul unităţii.
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Art. 19. Relaţiile de muncă în cadrul spitalului se întemeiază pe principiul bunei-credinţe a respectului
reciproc, în care scop salariaţii au îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc, să respecte în mod conştient şi
responsabil atribuţiile de serviciu în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă.
CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE SPITALULUI
Secţiunea I
Atribuţii în domeniul organizării şi funcţionării spitalului
Art. 20. (1) Conducerea spitalului are următoarele atribuţii:
elaborează, în termen de 15 zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, statul de funcţii,
organigrama şi structura organizatorică a unităţii sanitare şi le înaintează spre aprobare Direcţiei de Sănătate
Publică Suceava;
2 organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ;
3 elaborează situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit reglementarilor legale în vigoare, pe care le
înaintează spre avizare Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, în vederea centralizării;
4 urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
5 elaborează şi aplică măsuri de utilizare eficientă a bazei materiale şi a fondurilor în vederea creşterii calităţii
actului medical ;
(2) Conducerea spitalului are obligaţia de a dimensiona, cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică
Suceava, numărul de personal, în limita statului de funcţii şi a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate.
În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele
obligaţii:
a)să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile art. 238 şi 239 din
Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament;
b)să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul
medical;
c)să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea
acestora;
d)să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform
contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însoţită de desfăşurătoarele/documentele justificative privind
activităţile realizate, separat pentru asiguraţi, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente
de muncă şi boli profesionale, pentru titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate/beneficiari ai
formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971 şi pentru beneficiari ai acordurilor,
înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu
alte state, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României, de la furnizori aflaţi în relaţii
contractuale cu casele de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Desfăşurătoarele se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni
consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an conduce la măsuri mergând până la rezilierea
contractului de furnizare de servicii medicale;
e)să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa
medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
f)să întocmească, prin medicii pe care îi reprezintă, bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării,
atunci când este cazul, şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze la bilet, în copie, rezultatele investigaţiilor
1

paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic
pentru care se solicită internarea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor paraclinice,
medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor paraclinice şi va informa asiguratul
asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze; să utilizeze formularul de bilet de
trimitere către alte specialităţi, respectiv pentru internare din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular
cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în 3 exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea
şi două exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice/spitaliceşti.
Furnizorul de servicii medicale clinice/spitaliceşti păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate
celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii;
g)să completeze corect şi la zi formularele privind evidenţele obligatorii cu datele corespunzătoare activităţii
desfăşurate, conform prevederilor legale în vigoare;
h)să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; pentru asiguraţii incluşi în
Programul naţional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizaţi prin actele normative în
vigoare;
i)să respecte programul de lucru, pe care să îl afişeze la loc vizibil şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate şi
direcţiilor de sănătate publică;
j)să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre condiţiile care au stat la baza
încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, anterior producerii acestora sau cel mai târziu la 5 zile
lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării
contractelor;
k)să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
l)să utilizeze formularul de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul
asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară, să furnizeze tratamentul adecvat şi să
prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie
personală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, în concordanţă cu diagnosticul, cu
respectarea următoarelor condiţii:
(i)la iniţierea tratamentului se prescriu medicamente generice, cu excepţia cazurilor de intoleranţă la acestea, justificate
medical, când se pot prescrie medicamente originale corespunzătoare aceleiaşi denumiri comune internaţionale;
(ii)în cazul bolnavilor cronici, cu schemă de tratament stabilă care cuprinde medicamente originale, de comun acord cu
aceştia, medicul curant face evaluarea bolnavului şi, în funcţie de rezultatele evaluării medicale, poate înlocui
medicamentele originale din schema de tratament cu medicamentele generice corespunzătoare aceleiaşi denumiri
comune internaţionale;
m)să recomande investigaţii paraclinice în concordanţă cu diagnosticul şi să utilizeze biletele de trimitere pentru
investigaţiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care sunt formulare cu regim special, unice pe
ţară;
n)să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită;
o)să acorde servicii medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
p)să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor;
q)să afişeze într-un loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi
datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;
r)să elibereze acte medicale, în condiţiile stabilite în norme;
s)să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi în
norme;
t)să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor
afecţiuni, elaborate conform dispoziţiilor legale;
u)să raporteze casei de asigurări de sănătate serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale;
v)să acorde asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre
statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor
europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate socială
salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul comunităţii, în
aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde
asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;
x)să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să
fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în
procesul de transmitere a datelor;
y)să acorde serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi

pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ.
1)În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligaţiile generale , unităţile sanitare cu paturi
sunt obligate:
a)să informeze medicul de familie al asiguratului sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare
medicală transmisă direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile,
tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului;
b)să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale,
după caz;
c)să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii specifici stabiliţi prin norme;
d)să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform reglementărilor în vigoare.
(2)În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă
necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a
acestuia nu mai reprezintă urgenţă; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua
internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta; spitalul are obligaţia de a anunţa casa
de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi,
lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medicală a internării de urgenţă; în această situaţie, casele de
asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin norme.
(3)Pentru organizarea activităţii privind spitalizarea de zi, spitalele au obligaţia să solicite acordul direcţiilor de sănătate
publică acolo unde acest tip de activitate nu este nominalizat în structura organizatorică a spitalului, aprobată prin ordin
al ministrului sănătăţii publice.
Atribuţiile specifice directorului medical sunt:
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 activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic,
tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi
sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe
perioada îngrijirilor acordate;
15.coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele medicale, gestionării şi
utilizării eficiente a acestor date;
16.ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea
condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

17, asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea
confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
18, urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi
dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;
19. elaborează şi propune spre aprobare, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată şi pe
baza propunerilor consiliului medical planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului , structurat pe etape
anuale, evaluate la sfârşitul fiecărui an financiar;

Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri sunt:
1.controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către asistenţii medicali şefi, asistenţii
medicali şi personalul auxiliar;
2.organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie/compartimente;
3.monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi ia măsuri
pentru îmbunătăţirea acesteia;
4.monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice;
5.stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi de secţie, necesarul şi conţinutul
programelor de perfecţionare organizate în cadrul unităţii;
6.analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă
organizate în afara instituţiei;
7.colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii
acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;
8.controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
9.controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă
personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
10.analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit şi a premiilor pentru asistenţii medicali
şi personalul auxiliar, în funcţie de criteriile stabilite de comisia mixtă patronat-sindicat;
11.participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, la solicitarea
acestora;
12.analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;
13.ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetică şi a biroului de internări;
14.asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică
profesională;
15.ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de tehnică aseptică de către
personalul din subordine;
16.aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului auxiliar şi programarea concediilor de
odihnă;
17.ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în
saloane);
18.asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind
normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului,
regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale şi normelor privind
gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale;
19.asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a legislaţiei privind exercitarea
profesiilor de asistent medical şi moaşă.
20, asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea
confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
21 urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi
dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;

Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

1.asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare 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 casele de asigurări de sănătate;
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;
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 serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului
financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
18.îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile
legale;
19.împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună
gospodărire a resurselor materiale şi 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
22, asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea
confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
Secţiunea II
Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile spitalului
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Art. 21. Toate compartimentele structurii organizatorice ale Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel
Nou ” Suceava, secţiile, compartimentele, laboratoarele etc. sunt integrate într-un sistem funcţional unitar, prin
care se asigură:
accesul populaţiei la toate formele de asistenţă medicală;
unitate de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate în teritoriu;
continuitatea acordării asistenţei medicale în toate stadiile de evoluţie a bolii, prin cooperarea permanentă a
medicilor din aceleaşi secţii sau din secţii diferite;
utilizarea eficienta a programului de lucru şi a personalului de specialitate, a mijloacelor tehnice de investigaţii
şi tratament;
dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale corespunzătoare nivelului medicinii moderne.

1

Art. 22. Potrivit Legea 95/2006,
Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou ” Suceava are
următoarele atribuţii:
prevenirea şi combaterea bolilor nosocomiale;
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efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ cât şi
cantitativ, respectând valoarea alocaţieie de hrană stabilită conform legislaţiei în vigoare;
realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor
conform normelor în vigoare
Art. 23. În raport cu atribuţiile pe care le are în asistenţa medicală – Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan
cel Nou ” Suceava este obligat să asigure:
prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile , bolilor profesionale, a bolilor cronice şi degenerative;
controlul medical şi supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi şi a unor grupe ale
populaţiei expuse unui risc crescut de îmbolnăvire;
asistenţa medicală a tineretului adulţilor şi bătrânilor;
tratamentul bolnavilor prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea
şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici balneari , climatici, a gimnasticii
medicale , ergoterapiei , precum şi a protezelor , instrumentarului şi aparaturii medicale şi a mijloacelor
specifice de transport;
asigurarea pe tot parcursul zilei şi a noapţii a îngrijirilor medicale necesare şi pe toată durata internării;
asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, nefiind păstrate
medicamente la patul bolnavului;
asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanta cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a
mesei, de igienă personală, de primire a vizitatorilor şi păstrarea legăturii cu familia;
transmiterea concluziilor diagnostice şi indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi , medicilor de familie
prin scrisoare medicală;
educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor;
efectuarea controlului pe specialităţi în unităţile sanitare din judeţ cu aprobarea Direcţiei de Sănătate Publică
Suceava;
îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a populaţiei în
profilurile respective, în ambulatoriu integrat;
urmărirea îmbunătăţirii continue a calităţii îngrijirilor medicale:
asigurarea unui nivel tehnic profesional superior al personalului medico - sanitar propriu şi instruirii
personalului medico - sanitar aflat pentru stagii practice;
analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei a calităţii asistenţei medicale (concordanţa diagnosticului
stabilit de medicul de familie, al medicului specialist din ambulatoriul integrat şi spital, respectarea
tratamentului indicat ) precum şi a altor aspecte;
asigurarea desfăşurării practicii pentru elevi şi studenţii învăţământului sanitar;
Art. 24. Conducerea spitalului are, în principal, următoarele drepturi:
să stabilească organizarea şi funcţionarea spitalului şi al fiecărui loc de muncă;
să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte sau cu munca
pe care o desfăşoară, specialitatea atestată şi capacitatea profesională a fiecăruia;
să exercite controlul asupra modului de aducere la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
să emită norme de manipulare, depozitare şi de utilizare a aparaturii medicale, instalaţiilor şi utilajelor folosite
în procesul muncii;
să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi
regulamentului intern;
alte drepturi prevăzute de lege
Art. 25. Conducerea spitalului are, în principal, următoarele obligaţii:
să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care se referă la desfăşurarea relaţiilor
de muncă;
să asigure materialele, mijloacele tehnice etc. necesare desfăşurării activităţii, precum şi echipamentul de
protecţie şi/sau de lucru adecvat sarcinilor lor;
să pună la dispoziţia salariaţilor instrucţiunile de funcţionare şi de utilizare a aparaturii medicale, instalaţiilor şi

utilajelor folosite în procesul muncii, precum şi de efectuare a controlului, reviziei sau reparaţiilor periodice ale
acestora;
4 să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă,
precum şi de executare a orelor suplimentare, de acordare a tuturor drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi
prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă;
5 să asigure condiţiile prevăzute de lege, pentru protecţia muncii, respectarea normelor igienico-sanitare şi ale
celor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de instruire a personalului în aceste domenii;
6 să plătească toate impozitele şi contribuţiile ce revin în sarcina sa şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate
de salariaţi, în condiţiile legii;
7 să elibereze legitimaţii de serviciu, cu indicarea funcţiei şi a locului de muncă al fiecăruia;
8 să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să efectueze toate înregistrările prevăzute de lege;
9 să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
10 să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
11 alte obligaţii prevăzute de lege.

Secţiunea a III - a
Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

Normele de conduită profesională a personalului contractual

Art. 26: Principii generale
Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:
a)prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul
public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b)asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - principiu conform căruia
personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
c)profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu
responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d)imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine
obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
e)integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct
ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
f)libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g)cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,
personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de
serviciu;
h)deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea
atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
Art. 27: Respectarea Constituţiei şi a legilor
(1)Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii
profesionale.
(2)Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi,
datorată naturii funcţiilor deţinute.
Art. 28: Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
(1)Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia.
(2)Angajaţilor contractuali le este interzis:
a)să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în
care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;

b)să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care
îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c)să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d)să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă
avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi
contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e)să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă
natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3)Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă
dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4)Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului
contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.
Art. 29: Libertatea opiniilor
(1)În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute,
corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea.
(2)În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de
considerente personale.
(3)În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor
datorate schimbului de păreri.
Art.30: Activitatea publică
(1)Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
(2)Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte
limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea sau mandatul dat de demnitarul în cabinetul căruia sunt încadraţi.
(3)În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice,
având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori
instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Art. 31: Activitatea politică
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:
a)să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b)să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c)să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac
donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d)să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea
partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 32: Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a
imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum si în scopuri electorale.
Art. 33: Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
(1)În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un
comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2)Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în
exercitarea funcţiei, prin:
a)întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b)dezvăluirea aspectelor vieţii private;
c)formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3)Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a
problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a
autorităţii publice, prin:
a)promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de
situaţii de fapt;
b)eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase si politice,
starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
Art. 34: Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
(1)Personalul contractual care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale,
instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o
imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2)În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind
aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3)În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de
protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.
Art. 35: Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le
sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură
politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în
raport cu aceste funcţii.
Art. 36: Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1)În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi
exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2)Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de
către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Art. 37: Obiectivitate în evaluare
(1)În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de
şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
(2)Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a
competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări,
transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de
favoritism ori discriminare.
(3)Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile
contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.
Art. 38: Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
(1)Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de
lege.
(2)Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control,
personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii
materiale sau morale altor persoane.
(3)Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei
sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4)Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în
organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor
avantaje materiale sau profesionale.
Art. 39: Utilizarea resurselor publice
(1)Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor
administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2)Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau
instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3)Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a
banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4)Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este
interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.
Art. 40: Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
(1)Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a)când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea
bunurilor care urmează să fie vândute;
b)când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c)când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea
bunului nu au avut acces.
(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în
proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3)Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată
a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte
condiţii decât cele prevăzute de lege.
(4)Prevederile alin. (1) -(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia
conflictului de interese.
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Art.41. Salariaţii spitalului au următoarele drepturi:
la salarizare pentru munca depusă;
la repaus zilnic şi săptămânal, precum şi la concediu de odihnă anual;
la demnitate în muncă şi la egalitate de şanse de tratament;
la sănătate şi securitate în muncă;
de acces la formarea profesională;
la informare şi consultare;
de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor şi a mediului de muncă;
la protecţie în caz de concediere;
la negociere individuală şi colectivă şi de a participa la acţiuni colective şi la grevă;
de a se asocia, de a constitui sau a adera la un sindicat;
alte drepturi prevăzute de lege.
Art. 42. Salariaţii spitalului au următoarele obligaţii:
să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit de conducerea unităţii;
să-şi aducă la îndeplinire, întocmai şi la timp, obligaţiile de serviciu care le revin;
să folosească integral şi eficient timpul de lucru;
să respecte normele de disciplină a muncii, prevederile contractului individual de muncă şi dispoziţiile
regulamentului intern;
să dovedească fidelitate faţă de unitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
să respecte normele de securitate şi de protecţie a muncii, igienico-sanitare şi de prevenire a incendiilor;
să folosească judicios tehnica de calcul şi birotica din dotare;
să-şi înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau
neajunsuri în activitatea curentă şi să propună măsuri în raport de posibilităţi, pentru prevenirea şi înlăturarea
unor astfel de situaţii;
să protejeze bunurile (aparatura medicala, utilaje, instrumente, mobilier ş.a.) pe care le au la dispoziţie pentru
îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cărora li se stabileşte acest
caracter de către conducerea unităţii sau a celor de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor lor;
să aibă o atitudine şi o comportare corectă în relaţiile cu conducerea spitalului, cu personalul acestuia şi cu orice
alte persoane cu care intră in contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să manifeste condescendenţă şi
corectitudine în raporturile cu acestea;
să menţină ordinea şi o stare igienico-sanitară corespunzătoare la locul de muncă;
alte obligaţii prevăzute de lege.
Secţiunea a IV - a
Drepturile şi obligaţiile pacienţilor

Art. 43. Drepturile pacientului sunt prevăzute in Legea nr.46/2003 şi prevăd că pacienţii au dreptul la îngrijiri
medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune spitalul, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale
şi de a fi respectate ca persoane umane, fără nici o discriminare.
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Art. 44. Dreptul pacientului la informare presupune:
de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
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. Informaţiile
se aduc la cunoştinţa 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 care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic, i-ar cauza
suferinţa,
de a cere in mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
de a cere şi de a obţine, o altă opinie medicală
să solicite şi să primească la externare, un rezumat scris, al investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi
îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul
pacientului.
Art. 45. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală presupune:
pacientul are dreptul să refuze sau să oprească intervenţia medicală, asumându-şi in scris, răspunderea pentru
decizia sa (consecinţele refuzului, sau al opririi actelor medicale - trebuie explicate pacientului).
când pacientul nu-şi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgentă, personalul
medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
in cazul in care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu
mai este necesar.
in cazul in care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de
luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar
reprezentantul legal refuză să-şi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de
specialitate. Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spital şi din doi
medici pentru pacienţii din ambulatoriu;
consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice
prelevate din corpul sau în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
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.
pacientul nu poate fi fotografiat, în spital, fără consimţământul sau, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt
necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
Art. 46. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacienţilor presupune:
toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul,
datele personale – sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul sau
dacă o lege o cere în mod expres;
în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale, acreditaţi, implicaţi în tratamentul
pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;
pacientul are acces la datele medicale personale;
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
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pacientului;
sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
Art. 47. Drepturile pacienţilor în domeniul reproducerii presupune:
dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru
viaţa mamei;
pacientul are dreptul la informaţie, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi
sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare;
dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat cu excepţia cazului în care sarcina reprezintă
un factor de risc imediat şi major pentru viaţa femeii;
pacientul prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

Art. 48. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale presupune:
1 În cazul în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite
tipuri de tratament care sunt disponibile in număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
2 Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţii de dotare necesare şi
personal acreditat. Excepţie fac cazurile de urgenţă, apărute in cazuri extreme.
3 Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate. Pacientul poate beneficia de
sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
4 La solicitarea pacientului, in măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi cât mai aproape de cel
familial.
5 Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
6 Personalul medical şi nemedical din spital, nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune
pentru a-l determina pe acesta sa ii recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul
unităţii.
7 Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii, plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
8 Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.
9 Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale, publice si
nepublice, spitaliceşti ai ambulatorii de specialitate oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.
10 Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţa medicală de urgenţă in program continuu.
11 Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii
actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute in Legea nr. 46/2003 – DREPTURILE
PACIENTULUI, atrage după caz răspunderea disciplinară sau penală conform prevederilor legale.
12 Folosirea în alte scopuri a informaţiilor înregistrate, se poate admite numai dacă este îndeplinită una dintre
următoarele condiţii:
- există o dispoziţie legală în acest sens;
- acordul persoanei în cauza;
- datele sunt necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii unei persoane sau a comunităţii după caz;
- stabilirea vinovăţiei în cadrul unei infracţiuni prevăzute de lege;
Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi salariaţii care au
acces la acestea, prin activitatea pe care o desfăşoară in mod direct sau indirect.
Art. 49. Pacienţii au dreptul să primească vizitatori, dacă starea sănătăţii le permite, în holurile special
amenajate, conform programului de vizită.
Art. 50. Localurile în care funcţionează Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava şi
anexele sale trebuie să corespundă cerinţelor de igienă şi antiepidemice. Conducerea spitalului are obligaţia de a asigura
condiţiile corespunzătoare necesare obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru localurile pe care le pune în
funcţiune.
Art. 51. Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este obligat să înregistreze persoanele
cărora le acordă asistentă medicală, să le întocmească fişele de consultaţii, foile de observaţii şi alte asemenea acte
stabilite prin dispoziţii legale. De asemenea, va elibera la cererea celor interesaţi, potrivit dispoziţiilor legale,
certificatele medicale pentru incapacitate temporară de muncă, buletinele de analize, certificatele de constatare a

naşterii, certificatele de constatare a decesului şi alte asemenea acte. Potrivit obligaţiilor şi răspunderilor ce revin
personalului sanitar din Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava în înregistrarea şi raportarea
activităţii desfăşurate, documentele folosite şi circuitul acestora sunt stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, în
conformitate cu actele normative privind sistemul naţional în unităţile sanitare.
Art. 52. În acordarea asistenţei medicale, personalul medico-sanitar al Spitalului Judeţean de urgenţă trebuie să
respecte fără limite fiinţa umană, să se conformeze normelor de etică şi de deontologie profesională, să acţioneze
întotdeauna în interesul populaţiei, să aibă o atitudine activă faţă de nevoile de îngrijire a sănătăţii fiecărui cetăţean şi a
întregii populaţii, să militeze pentru apărarea demnităţii profesiei; să îngrijească toţi bolnavii cu acelaşi interes şi fără
condiţionarea de orice avantaje materiale sau servicii personale; să asigure în mod obligatoriu confidenţialitatea faţă de
terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor; să asigure respectarea dreptului la
libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere la consulturi interdisciplinare; să asigure
acordarea de servicii medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor.
Art. 53. Personalul Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este obligat să cunoască şi să
aducă la îndeplinire în domeniul sau de activitate , legile, hotărârile Guvernului României precum şi instrucţiunile
Ministerului Sănătăţii Publice, fiecare în limita competenţei, ierarhiei şi sarcinilor stabilite.
Art. 54. Personalul din Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este obligat să acţioneze
cu fermitate pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale şi băneşti, să lupte împotriva oricăror forme de
risipă sau abateri de la disciplină, să contribuie la întărirea ordinii în mânuirea bunului public.
Secţiunea a V-a
Finanţarea Spitalului
Art. 55. (1) Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este instituţie publică finanţată
integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele
încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi alte surse, conform legii.
(2) Autonomia financiara constă în:
a) organizarea activităţii spitalului pe baza BVC aprobat de conducerea unităţii şi cu acordul ordonatorului de credite
ierarhic superior;
b) elaborarea BVC pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza
propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului;
(3) spitalul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi
obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi aliniate, conform clasificaţiei bugetare.
Art. 56. (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se negociază cu CAS, de către manager cu conducerea
CAS, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul cadru de furnizare de servicii medicale şi reprezintă sursa principala
a veniturilor din cadrul BVC.
(2) În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contratul de servicii medicale se constituie o comisie de mediere
formată din reprezentanţii MSP precum şi ai CAS, care în termen de maxim 10 zile soluţionează divergenţele.
(3) Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu CAS private.
Art. 57. (1) Spitalul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi
utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:
a) de la bugetul de stat prin bugetul MSP.
b) de la bugetele locale.
(2) De la bugetul de stat se asigură:
a) desfăşurarea activităţii cuprinse în programele naţionale de sănătate,
b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii,
c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie.
d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră,
e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente precum şi efectuarea de reparaţii capitale,
f) activităţi specifice unităţii
g) alte cheltuieli curente şi de capital.
(3) Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de întreţinere gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi

modernizare a unităţii în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie cu bugetele locale,
(4) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
a) donaţii şi sponsorizări,
b) asocieri investigative în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică,
c) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în
condiţiile legii,
d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu CAS private sau agenţi economici,
e) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical,
f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi,
g) servicii de asistenta medicala la domiciliul furnizate la cererea pacienţilor,
h) contracte de cercetare şi alte surse, conform legii.
CAPITOLUL V
ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR DE LUCRU
Secţiunea I
Atribuţiile secţiilor/compartimentelor cu paturi din cadrul spitalului.
Art. 58. Primirea, internarea şi externarea pacienţilor la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel
Nou” Suceava se efectuează, după cum urmează:
A. Primirea pacienţilor
1) La UPU, activitate ce este detaliată separat în acest regulament.
2) La compartimentul de internări cronici, pe baza biletului de internare,de unde pacienţii sunt dirijaţi către secţiile.
B. Internarea pacienţilor
Internarea pacienţilor în regim de urgenţă în spital se face doar prin UPU, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare
critică transferaţi direct din alte unităţi sanitare la secţiile de terapie intensivă fără a fi necesară evaluarea lor în UPU.
Cu excepţia cazurilor de urgenţă, internarea bolnavilor se face pe baza biletului de trimitere, emis de medicul de
familie, medicului specialist din cabinete medicale de specialitate sau medicului specialist din ambulatoriul integrat al
spitalului, cu avizul medicului şef de secţie. În cazuri speciale se poate aproba internarea bolnavului cu însoţitori.
C. Externarea pacienţilor
1) La terminarea tratamentului externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieşire din spital, întocmit de medicul
curant şi avizat prin scrisoare medicală prin care se informează medicul de familie despre diagnosticul şi tratamentul
efectuat sau recomandat.
2) Bolnavul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoştinţat de consecinţele posibile asupra stării
de sănătate.
3) Declararea decedaţilor în spital se face pe baza emiterii certificatului de deces.
Art. 59. Secţiile/compartimentele cu paturi din cadrul spitalului au următoarele atribuţii generale:
A. Privind asistenţa medicală:
(1) La primire:
• acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale calificate şi specializate, până când bolnavul ajunge în secţie;
• îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor şi efectelor;
• serviciul de gardă se organizează conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice şi hotărârii Comitetului
Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou ” Suceava;
• asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii Publice;
• asigurarea transportul bolnavilor în secţii;
(2) În secţii:
1 repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării masurilor referitoare la combaterea infecţiilor nosocomiale;
2 asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului bolnavilor, în ziua
internării;
3 să declare cazurile de boli nosocomiale şi profesionale conform reglementărilor în vigoare;
4 să asigure condiţiilor necesare recuperării medicale propuse;
5 să efectueze educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;
6 asigurarea transportului şi tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se transferă în alte unităţi

sanitare;
ţinerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor şi asigurarea comunicării locurilor libere la ambulatoriul integrat;
asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport
cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi
chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari,
climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, instrumentarului şi aparaturii medicale;
9 asigurarea îngrijirii medicale necesare, ziua şi noaptea, pe toată durata internării;
10 asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corecta a acestora, fiind interzisă
păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
11 asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, precoce;
12 asigurarea alimentaţiei bolnavilor în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
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13 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 cu familia;
14 transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi, unităţilor sanitare
ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;
B. Privind îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală.
1 îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a populaţiei în profilul
respectiv, în ambulatoriul integrat al spitalului;
2 urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
3 asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu şi dacă va fi cazul a
instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;
4 analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei a calităţii asistenţei medicale (concordanţa diagnosticului între
ambulatoriul integrat şi spital, respectarea tratamentului indicat).
C. Privind activitatea de promovare a activităţii ştiinţifice.
1 asigurarea condiţiilor pentru instruirea practica a personalului medico-sanitar, daca va fi cazul;
2 asigurarea condiţiilor de participare la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesionala a cadrelor medii;
3 asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul medical.
D. Reglementare transmitere dosar pacient
1. Datele clinice la nivel de pacient se culeg din foaia de observaţie clinică generală, introdusă în sistemul
informaţional al spitalului prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 şi formează Setul minim de
date la nivel de pacient (SMDP) modificat prin ordin nr. 1490 din 14 decembrie 2010.
2. Datele clinice la nivel de pacient sunt colectate de spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea
lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legile în vigoare.
3. Spitalele sunt obligate să colecteze Setul minim de date la nivel de pacient şi să le transmită la SNSPMS
Bucureşti, în formatul impus de aplicaţia de colectare a datelor "DRG Naţional", precum şi la direcţiile de
sănătate publică judeţene.
4. La nivelul fiecărui spital este înfiinţată o structură distinctă de statistică-informatică, ce are ca sarcină
principală sprijinirea procesului de generare sub formă electronică a datelor şi transmiterea acestora către
instituţiile abilitate.
5. Toate datele confidenţiale la nivel de pacient colectate de spital (numele, prenumele, codul numeric personal)
vor fi criptate în momentul transmiterii, conform reglementărilor legale în vigoare.
6. Datele sunt transmise criptate prin e-mail sau online, până la data de 5 a lunii în curs, pentru luna precedentă.
7. Spitalul are obligaţia de a asigura corectitudinea datelor colectate şi transmise.
8. Transmiterea dosarului pacientului prin mail sau online este efectuata numai de Serviciul de Informatica si
Statistica Medicala.
E. Managementul codului de urgenta
Scopul oricarei interventii de urgenta este restabilirea spontana a respiratiei si batailor inimii pacientului si
prevenirea efectelor devastatoare ale hipoxiei la nivelul creierului sau altor organe. De preferat este ca echipa de
resuscitare sa fie compusa din persoane pregatite atata pentru resuscitarea de baza ( BLS) cat si pentru cea
avansata ( ALS).
O conditie esentiala de raspuns prompt si eficient este organizarea riguroasa si verificarea periodica a trusei de
urgenta. Aceasta trebuie sa fie bine compartimentata si sa contina:
A- compartimentul pentru managementului cailor aeriene:
• laringoscop ( maner si lama, se va verifica periodic ca sa fie incarcat)
• spray cu lidocaina
• seringi 10 ml pentru a umfla balonasul sondei de intubatie

• baterie de rezerva
• pentru laringoscopleucoplast pentru fixarea sondei de intubatie
• dispozitiv de aspiratie
• sode de intubatie de diverse marimi si tipuri ( orale, nazale , endotraheale, masti laringiene)
• lama bisturiu si maner pentru o eventuala cricotirotomie
B- compartimentul pentru suportul respiratiei, ventilatiei , oxigenarii:
• canule nazale
• masti pentru adminstrarea oxigenului
• balon Ruben
• sonde nasogastrice
C- compartimentul destinat circulatiei:
• catetere( de diverse marimi si tipuri)
• branule( de diverse marimi si tipuri)
• perfuzoare
• solutii perfuzabile
• fixatoare
• seringi( de toate marimile)
• paduri alcoolizate
• garou
• gel
• comprese sterile si nesterile
• manusi sterile si nesterile
D- compartimentul destinat medicatiei:
• va contine toate medicamentele care intra in componenta listei de urgente conform politicii spitalului ( acestea
vor trebui verificate periodic pentru a nu expira si pentru a fi complete)
De asemenea, in afara trusei de urgenta astfel compartimentate mai este necesara o butelie portabila de oxigen,
monitor, ekg, defibrilator, pacemaker extern, aspirator. Aparatele vor fi verificate periodic daca sunt incarcate
pentru a nu avea surprize in timpul urgentelor. Asistenta trebuie sa cunoasca bine medicamentele prezente in
trusa de urgenta cat si modul de administrare al acestora
Protocoalele de actionare in caz de urgenta sunt bine stabilite si trebie cunoscute de toata echipa de ingrijiri, cel
mai bine fiind ca rolurile sa fie impartite pentru o mai mare eficienta.
Oricine poate acorda primul ajutor prin inceperea manevrelor de resuscitare cardio-respiratorie pana la sosirea
unei echipe specializate
Daca urgenta are loc intr-un spital se va incepe resuscitarea de baza si se va chema ajutor pana la sosirea echipei,
daca are loc in afara spitalului se va face resuscitarea de baza si se va chema 112.
Resuscitarea de baza pe care oricine o poate acorda este formata din compresiile toracice si ventilatia gura la
gura. Diversele protocoale cer fie un raport de 30 de compresii la 2 ventilatii , fie 15 compresii la 2 ventilatii.
Cand este un singur salvator se va face resuscitare pana la sosirea ajutoarelor sau pana la epuizarea salvatorului.
Cand sunt doi salvatori, in caz de epuizare a celui care efectueaza compresiile toracice, se vor putea schimba
rolurile. Se continua resuscitarea pana la sosirea ajutoarelor.
F Anuntarea apartinatorilor si transportul pacientilor decedati
1. Constatarea decesului
Decesul este obligatoriu constat de un medic primar/specialist.
In cazul in care decesul se produce intre orele 13.00 – 08.00, acesta este constatat de medicul de garda,
primar/specialist
Persoana care constata decesul, consemneaza in FO data si ora decesului cu semnatura si parafa. Scrie
epicriza de deces, cu data/ora cu semnatura si parafa.
Medicul curat sau cel de garda are obligatia (legala) de a anunta telefonic, telegrafic etc., prin centrala
telefonica, apartinatorii legali ai pacientului decedat dupa trecerea a 2 ore de la constatarea decesului. Anuntul se
consemneaza in registrul de note telefonice.
2. Transportul pacientului decedat
Dupa constatarea decesului, pacientul va ramane in pat (pe sectie) timp de 3 (trei) ore.
Dupa expirarea timpului de 3 ore, decedatul va fi transportat la Morga Spitalului.
Transportul este asigurat de brancardierii CPU.
Responsabilitatea anuntarii brancardierilor este a medicului de garda.
Transportul decedatului se face cu biletul de insotire a decedatului catre Serviciul de Anatomie Patologica /
Medicina Legala (anexa 2, din legea 104/2003)

Art. 60. (1) În secţiile cu paturi se desfăşoară următoarele activităţi curente
repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile efectuării aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi
combaterea infecţiilor noyocomiale
• asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua internării
• efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului
• declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform reglementarilor în vigoare
• asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat si diferenţiat în
raport cu starea bolnavului cu forma şi stadiul evolutiv al bolii prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici
medicale si chirurgicale indicarea folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice a medicamentelor agenţilor
fizici, balneari, climatici a gimnasticii medicale ergoterapiei precum şi a protezelor, instrumentarului şi
aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport;
• asigurarea ziua şi noaptea a îngrijirilor medicale pe toată durata internării
• asigurarea trusei de urgenţă
• asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corecta a acestuia fiind interzisă
păstrarea medicamentelor la patul bolnavului
• asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce
• asigurarea alimentaţiei bolnavilor în concordanta cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii
• desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a
mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii acestora cu familia
• transmiterea concluziilor diagnostice si a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi prin scrisoare
medicală la medicii de familie sau la medicii specialişti
• educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor
• efectuarea îndrumărilor metodologice şi tehnice în profilul medical a tuturor unităţilor sanitare din teritoriul
arondat
• îndrumarea , sprijinirea si controlul corect a modului de acordare a asistentei medicale în profilul medical
specific secţiei în ambulatoriul de specialitate
• urmărirea ridicării în mod continuu a standardului de îngrijirii medicale la nivelul contractat cu CAS
• asigurarea ridicării nivelului tehnic , profesional, educaţional al personalului medico sanitar propriu cât şi
instruirii personalului medico sanitar aflat pentru stagii practice şi a celui înscris la cursurile organizate
pentru perfecţionarea pregătirii profesionale .
•

Secţiunea II
Atribuţiile structurilor medicale din cadrul spitalului.
Art. 61. (1) Unitatea de Primire Urgenţe funcţionează potrivit Ordinului nr. 1706/ 2007.
(2) UPU constituie secţie independentă în structura spitalului, organizată astfel încât să permită primirea, trierea,
investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu alte mijloace de
transport.
Art. 62. Semnificaţia unor termeni şi noţiuni:
(1) Unitate de Primire Urgenţe (UPU) - secţia aflată în structura spitalului judeţean, cu personal propriu, special
pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă ale pacienţilor cu afecţiuni acute, care se prezintă la
spital spontan sau care sunt transportaţi de ambulanţe ;
(2) personal propriu - personalul medical cu pregătire specifică, precum şi personalul auxiliar care este încadrat la UPU,
desfăşurând activitatea integral în secţia respectivă;
(3) triaj - mecanismul sau procedura prin care pacienţii care se prezintă în UPU sunt evaluaţi şi clasificaţi, la sosire în
UPU, de către o persoană competentă (medic sau cadru sanitar mediu), luând în considerare starea lor clinică şi acuzele
cu care se prezintă, corelate cu vârsta şi antecedentele acestora, stabilitatea funcţiilor vitale, potenţialul de agravare a
stării lor, necesitatea instituirii unui tratament sau a efectuării unor investigaţii, precum şi alte date considerate relevante
astfel încât să fie stabilită prioritatea cu care un pacient este asistat şi nivelul de asistenţă necesară acestuia. Triajul este
un proces continuu, fiind necesară reevaluarea periodică a pacienţilor până la plecarea acestora din UPU;
(4) spaţiu pentru primire/triaj din cadrul UPU - un spaţiu în cadrul UPU, aflat la intrare, unde sunt primiţi pacienţii
sosiţi în UPU cu ambulanţele sau prin mijloacele proprii, triaţi în vederea stabilirii priorităţii din punct de vedere clinic
şi repartizaţi la locul de tratament potrivit stării lor clinice. Pacienţii aflaţi în stare critică sosiţi cu ambulanţele pot avea

un traseu separat, triajul lor fiind efectuat direct de personalul ambulanţei. În cadrul spaţiului pentru primire/triaj pot
exista şi spaţii de aşteptare, supravegheate de personalul UPU, unde vor aştepta pacienţii care nu prezintă probleme
vitale până la momentul introducerii lor în spaţiile de tratament;
(5) birou de informare/documentare - punctul de la care publicul poate obţine informaţii orientative legate de
problemele lor, precum şi locul unde se înregistrează pacienţii sosiţi în UPU, indiferent de modalitatea de sosire. În
acest punct se colectează şi se stochează datele statistice din cadrul UPU, inclusiv cele necesare completării registrelor
regionale sau naţionale;
(6) camera de resuscitare din cadrul UPU - cameră destinată acordării asistenţei medicale de urgenţă pacienţilor aflaţi
în stare critică, cu funcţiile vitale instabile, având nevoie de intervenţia imediată a personalului UPU în colaborare cu
personalul din secţiile spitalului respectiv, fiind dotată cu echipamentele, materialele şi medicamentele specifice
necesare acordării asistenţei de urgenţă pacienţilor respectivi, indiferent de vârstă şi patologia cu care se prezintă;
(7) spaţiu pentru evaluare şi tratament imediat - spaţiu din cadrul UPU destinat primirii, evaluării, monitorizării şi
aplicării tratamentului de urgenţă pacienţilor care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate în UPU, având funcţiile vitale
stabile la momentul sosirii, dar cu potenţial de agravare pe termen scurt. Un astfel de spaţiu este destinat primirii mai
multor pacienţi simultan, asigurând separarea între pacienţi cu perdele, paravane mobile sau alte modalităţi flexibile,
evitând compartimentarea spaţiului sub formă de camere;
(8) spaţiu pentru evaluare şi tratament al urgenţelor minore - spaţiu din cadrul UPU destinat primirii, evaluării şi
aplicării tratamentului de urgenţă pacienţilor care se prezintă cu probleme acute, dar care nu pun viaţa în pericol şi nu
necesită monitorizare şi tratament imediat. Un astfel de spaţiu este destinat primirii mai multor pacienţi simultan,
asigurând separarea între pacienţi cu perdele, paravane mobile sau alte modalităţi flexibile, evitând compartimentarea
spaţiului sub formă de camere;
(9) spaţii de consultaţii specifice - spaţiile sau camerele dotate şi destinate acordării consultaţiilor specifice unor
categorii de pacienţi, pentru cazurile de urgenţă, în cadrul UPU. Spaţiile specifice pot fi destinate şi unor categorii de
examinări paraclinice, cum ar fi endoscopiile de urgenţă în cadrul UPU;
(10) spaţiu/cameră de izolare - camera sau spaţiul destinat izolării cazurilor contagioase aflate în UPU de restul
pacienţilor. Astfel de spaţii pot fi concepute inclusiv cu sisteme care asigură presiune negativă;
(11) spaţii de depozitare - spaţiile destinate depozitării materialelor sanitare, a medicamentelor şi echipamentelor
necesare UPU în activitatea zilnică sau în situaţii speciale;
(12) spaţii destinate formării şi instruirii personalului - spaţiile formate din sală sau săli de curs şi de şedinţe, dotate
corespunzător activităţii de formare şi de instruire a personalului propriu;
(13) spaţiu pentru decontaminare - spaţiul aflat în exteriorul UPU, dotat corespunzător şi destinat decontaminării
pacienţilor contaminaţi cu substanţe chimice periculoase înaintea intrării lor în spaţiile de primire/triaj şi de tratament;
(14) spaţii administrative - spaţiile formate din birouri ale personalului de conducere al UPU, respectiv birou al
medicului-şef, birou al asistentului-şef etc.;
(15) spaţiu pentru igienizare/deparazitare - spaţiul dotat corespunzător pentru igienizarea pacienţilor aflaţi în UPU sau
care urmează a fi internaţi din UPU în spital;
(16) spaţii destinate personalului - spaţiile destinate personalului pentru pauze, odihnă de scurtă durată, studiu etc.;
(17) spaţii tehnice şi auxiliare - spaţiile destinate funcţionării UPU, precum spaţiile destinate centralelor termice, şi
spaţiile destinate personalului şi publicului din cadrul UPU, cum ar fi: grupuri sanitare, duşuri, vestiar etc.;
(18) spaţii pentru investigaţii paraclinice/laborator - spaţiile destinate laboratorului de analize medicale de urgenţă,
precum şi altor investigaţii paraclinice care necesită locaţii special destinate, cum ar fi: radiologia, computer tomograf,
endoscopie etc.;
(19) spaţii de aşteptare pacienţi - spaţiile destinate pacienţilor a căror stare clinică permite aşteptarea, integrate în
spaţiul pentru primire/triaj, fiind sub monitorizarea continuă a personalului din UPU;
(20) spaţii de aşteptare aparţinători - spaţiile destinate aşteptării aparţinătorilor pacienţilor aflaţi în UPU;
Art. 63. Întrucât în cadrul spitalului funcţionează UPU, nu mai funcţionează sisteme paralele de primiri urgenţe
sub forma unor camere de gardă sau sub oricare altă formă.
Internarea pacienţilor în regim de urgenţă în spital se face doar prin UPU, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică
transferaţi direct din alte unităţi sanitare la secţiile de terapie intensivă fără a fi necesară evaluarea lor în UPU.
Art. 64. (1) UPU este deschisă tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în urma
apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice.
(2) Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest lucru fără evaluarea
stării acestuia de către un medic din cadrul UPU şi stabilirea lipsei unei afecţiuni care necesită îngrijiri medicale în
cadrul UPU şi eventuala internare a pacientului.
(3) Intrarea pacienţilor sosiţi cu mijloacele proprii la UPU se face printr-o intrare unică, bine marcată, unde se

efectuează triajul cazurilor sosite.
(4) Intrarea pacienţilor sosiţi prin intermediul ambulanţelor poate fi separată de cea a pacienţilor sosiţi cu mijloace
proprii.
(5) Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri
medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul UPU.
(6) Persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă vor fi preluate de asistentul
social de gardă în urma evaluării de către un medic din cadrul UPU.
(7) Pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimişi de către medicul de familie pentru consult de specialitate
vor fi consultaţi în ambulatoriul integrat din cadrul spitalului. Aceşti pacienţi vor fi trimişi la UPU numai în cazul în
care medicul care îi trimite consideră că aceştia constituie cazuri de urgenţă care necesită investigaţii şi îngrijiri
imediate.
Art. 65. Primirea pacienţilor de urgenţă în UPU se face numai în această structură, cu excepţia urgenţelor
minore de ortopedie, care pot fi după triaj direcţionate la o cameră de gardă-ortopedie. Medicii în specialitatea ortopedie
şi traumatologie au obligaţia să asigure şi consultaţiile în cadrul UPU, la solicitarea medicilor de gardă din cadrul
acestor structuri, pacienţilor cu leziuni ortopedice.
Art. 66. - La sosirea în UPU pacientului i se va întocmi o fişă individuală de urgenţă.
- Întocmirea fişei va începe la punctul de triaj şi va continua concomitent cu investigarea, consultarea şi tratamentul
pacientului până la externarea acestuia din UPU în vederea internării în spital, transferului către o altă unitate sanitară
sau plecării la domiciliu.
- Fişa este completată de asistenţi şi medici şi parafată de medicii care participă la acordarea asistenţei medicale
pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţiile de specialitate, şi este contrasemnată şi parafată de medicul
responsabil de tură înaintea plecării definitive a pacientului din UPU.
- Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie.
- Fişele vor fi păstrate în UPU cel puţin un an, după care vor fi depuse în arhiva spitalului.
- În cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însoţit de o copie a fişei medicale din UPU, care va
include o copie a tuturor rezultatelor investigaţilor efectuate.
- La fişa de bază se pot adăuga fişe de colectare de date specifice privind cazurile de traumă sau alte categorii de cazuri,
cum sunt cazurile de infarct miocardic acut sau de accidente vasculare cerebrale, în vederea creării unor registre ori baze
de date judeţene, regionale sau naţionale.
Art. 67. -La sfârşitul fiecărei ture, în urma predării pacienţilor aflaţi în UPU echipei din tura următoare, se va
întocmi un raport de tură care se semnează de către medicul şi asistentul responsabili de tură din echipa care pleacă şi de
medicul şi asistentul responsabili de tură din tura următoare.
- Rapoartele de gardă se contrasemnează de medicul-şef şi asistentul-şef ai UPU şi se păstrează în UPU cel puţin un an
de la întocmire.
- Problemele deosebite raportate de echipele de gardă vor fi aduse la cunoştinţă conducerii spitalului din care face parte
respectiva unitate.
- Medicul responsabil de tură şi asistentul responsabil de tură sunt obligaţi să consemneze în raport toate problemele din
timpul gărzii care afectează mersul normal al activităţii, indiferent de natura acestora. Medicul-şef al UPU va fi informat
telefonic dacă problemele apărute sunt sau au fost de natură să pună în pericol viaţa unui pacient sau să afecteze grav
funcţionalitatea UPU.
Art. 68. Lunar, în prezenţa medicului-şef al UPU, se va realiza un raport de morbiditate şi mortalitate în cadrul
unităţii, în prezenţa medicilor şi a asistenţilor medicali. Datele întâlnirii, rezultatele şi măsurile adoptate, dacă este cazul,
vor fi documentate şi semnate de medicul-şef. Participarea la asemenea discuţii este obligatorie, iar absenţa nemotivată
poate fi sancţionată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 69. Examinarea şi investigarea pacienţilor în cadrul UPU.
(1) La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din UPU sunt examinaţi de medicii de gardă, care vor decide
investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de
specialitate, dacă se consideră necesar.
(2) În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, în urma unei examinări clinice
sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigaţiilor să fie disponibile la momentul examinării
pacientului respectiv în spaţiul de examinare din cadrul UPU.

(3) Medicii de specialitate în diferite profiluri din spital sunt chemaţi la consult după ce în cadrul UPU a fost stabilit un
diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare
critică, în cazul cărora, după caz, chemarea medicilor specialişti din diferite secţii poate fi necesară încă din primul
moment de la sosirea pacientului în UPU.
(4) Medicii din cadrul UPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de investigare şi evaluare
a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui
tratament comun cu una sau mai multe specialităţi ori pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către o
altă unitate sanitară.
Art. 70. (1) Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU, indiferent de ora
solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU consideră acest lucru necesar.
(2) În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate imediat, medicii
de gardă din spital sunt obligaţi să se prezinte în UPU în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile
în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenţei medicale unui pacient aflat în stare critică în secţie sau în
sala de operaţii. În astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul din UPU despre situaţia respectivă şi va primi
telefonic date despre cazul aflat în UPU, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune.
(3) În cazul pacienţilor stabili care se află în UPU, medicii specialişti chemaţi din spital au obligaţia să răspundă
chemării în timpul cel mai scurt.
(4) Personalul de gardă în UPU este obligat să consemneze în fişa individuală a pacientului ora la care a fost chemat un
medic din spital şi ora la care s-a prezentat.
(5) În cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare.
(6) În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici, medicul-şef al UPU va informa
conducerea spitalului, care are obligaţia de a investiga şi rezolva problemele respective.
Art. 71. În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul UPU, este
obligatorie prezenţa personală a medicului responsabil de gardă din secţia de la care se solicită consultul, cu excepţia
situaţiei în care acesta se află în sala de operaţii sau în imposibilitate de a efectua consultul, fiind implicat în acordarea
asistenţei medicale unui alt pacient aflat în stare critică în spital, situaţie în care consultul poate fi efectuat de un alt
medic de gardă de pe secţia respectivă, care va informa medicul responsabil de gardă despre starea pacientului şi
deciziile luate. Medicul responsabil de gardă este obligat să consulte pacientul personal în momentul în care se
eliberează.
Art. 72. În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient care nu se află în stare critică, este
obligatorie prezenţa unui medic specialist în specialitatea respectivă sau a unui medic rezident din specialitatea
respectivă, care se află în a doua jumătate a perioadei de pregătire în rezidenţiat. Medicul de gardă din UPU are dreptul
de a solicita prezenţa medicului responsabil de gardă de pe secţia respectivă, dacă consideră acest lucru necesar.
Art. 73. (1) Investigarea pacienţilor în UPU are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei conduite
terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice.
(2) Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv în vederea stabilirii unei
conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient.
(3) Cazurile de urgenţă vor fi investigate adecvat înaintea internării lor, în vederea luării unor decizii corecte în privinţa
tratamentului de urgenţă şi internării într-o secţie sau unitate sanitară corespunzătoare.
(4) Medicii din UPU au dreptul de a solicita investigaţiile pe care le consideră necesare pentru pacientul aflat sub
responsabilitatea lor, fără avize şi aprobări suplimentare din partea altor medici specialişti sau din partea conducerii
unităţii sanitare.
(5) Investigaţiile şi examinările minime obligatorii la care pacienţii din cadrul UPU nu este limitativă, cererea unor
investigaţii specifice pentru anumite cazuri fiind posibilă dacă astfel de investigaţii pot afecta decizia terapeutică.
(6) Laboratorul spitalului, precum şi serviciul de imagistică au obligaţia de a da prioritate investigaţiilor solicitate din
partea UPU.
Art. 74. Conducerea spitalului va asigura existenţa unui sistem de comunicaţii funcţional care să permită
acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
Art. 75. (1) Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin UPU, în urma întocmirii unei fişe
individuale de urgenţă, examinării şi evaluării pacientului.

(2) Se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu indicaţii de internare clare prin
UPU.
(3) În urma examinării şi investigării pacientului, medicul de gardă din UPU cere, după caz, consulturile de specialitate,
propunând inclusiv internarea pacientului dacă consideră acest lucru necesar.
(4) Decizia de internare a pacienţilor aflaţi în UPU aparţine, de principiu, medicilor de gardă din secţiile spitalului, la
propunerea medicilor de gardă din UPU, luând în considerare starea clinică a pacientului, antecedentele acestuia,
probabilitatea agravării stării lui, existenţa unui diagnostic final cert, conduita terapeutică necesară şi alţi factori
obiectivi de ordin medical şi social care pot influenţa o asemenea decizie.
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Art. 76. Criteriile de internare a pacienţilor din UPU sunt următoarele:
pacientul este în stare critică;
există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului;
afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de urgenţă la nivel
spitalicesc;
pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă;
simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi vârsta, sexul etc., pot fi cauzate
de o afecţiune gravă chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul
efectuării lor;
elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul respectiv, iar starea
pacientului nu permite externarea;
afecţiunea de care suferă pacientul nu permite auto-susţinerea, iar pacientul locuieşte singur şi este fără
aparţinători;
alte situaţii bine justificate în care medicul din UPU sau medicul de gardă dintr-o secţie consideră necesară
internarea pacientului.

Art. 77. (1) În cazul unor diferenţe de opinie între medicul de gardă din UPU şi un medic de gardă dintr-o altă
secţie a spitalului privind necesitatea internării unui pacient în secţia respectivă, medicul din UPU, bazându-se pe
motive bine întemeiate pe care le va documenta în fişa individuală a pacientului, poate interna pacientul într-un salon de
observaţie din cadrul UPU. În acest sens medicul de gardă din UPU va informa medicul-şef al UPU.
(2) Pacientul internat în salonul de observaţie va fi urmărit de personalul din cadrul UPU, care va solicita consulturi de
specialitate ori de câte ori consideră acest lucru necesar, până la luarea unei decizii finale în privinţa internării sau
externării pacientului.
(3) În cel mai scurt timp posibil de la internarea pacientului în salonul de observaţie, o comisie mixtă alcătuită din
reprezentanţi ai UPU, secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi direcţiunii spitalului va decide asupra oportunităţii
externării pacientului la domiciliu. Această comisie va fi formată în dimineaţa următoare internării pacientului,
indiferent de timpul petrecut în salonul de observaţie.
(4) În cazul internării pacientului, toate cheltuielile suportate în cadrul UPU pe durata internării în salonul de observaţie
vor fi preluate de secţia în care se internează pacientul.
Art. 78. (1) În UPU pot fi reţinuţi pacienţi sub observaţie în următoarele situaţii:
a) lipsa unui loc de internare potrivit în spitalul judeţean sau în alte unităţi sanitare de profil din municipiu;
b) necesitatea monitorizării temporare de scurtă durată fără să existe la momentul respectiv motive de internare într-o
secţie din spital;
c) necesitatea repetării unor analize sau investigaţii în vederea confirmării ori excluderii unui diagnostic şi/sau stabilirii
unei conduite terapeutice;
d) pacientul reprezintă un caz social care necesită o rezolvare definitivă, nefiind posibilă externarea acestuia din UPU
fără expunerea lui la un risc;
e) alte cazuri care sunt considerate de către medicul responsabil de tură bine întemeiate şi în favoarea pacientului, cu
condiţia menţionării motivelor în scris în fişa individuală a pacientului.
(2) Reţinerea unui pacient sub observaţie în UPU se face cu acordul acestuia sau, după caz, cu acordul aparţinătorilor
acestuia.
(3) În timpul în care pacientul se află sub observaţie în UPU, acesta se află sub directa responsabilitate a personalului
din unitatea respectivă.
(4) Stabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observaţie se face, după caz, de comun acord cu
medicii de gardă din spital.
(5) Este interzisă reţinerea unor pacienţi sub observaţie într-o UPU dacă nu există personalul necesar îngrijirii acestor
pacienţi sau dacă nu există condiţiile necesare şi echipamentele necesare monitorizării pacienţilor respectivi. În astfel de

situaţii observarea pacienţilor va avea loc în secţiile de profil.
Art. 79. (1) În cazul în care există motive de internare a pacientului într-o anumită secţie din spital, acesta nu va
fi reţinut sub observaţie în UPU decât din motivul lipsei temporare de locuri de internare.
(2) În această situaţie pacientului i se va întocmi o fişă de internare în secţia respectivă, menţionându-se în scris motivul
pentru care pacientul rămâne în UPU.
(3) Conduita terapeutică se stabileşte în acest caz de medicul de gardă din secţia în care se află internat pacientul, ea
urmând a fi aplicată, de comun acord cu medicul responsabil de tură din UPU, de personalul aflat sub coordonarea
acestuia.
(4) Astfel de pacienţi vor fi preluaţi cu prioritate de secţia în care sunt internaţi în momentul eliberării unor locuri.
(5) Din momentul internării pacientului într-o secţie a spitalului, cheltuielile aferente tratamentului aplicat pacientului
respectiv în UPU se decontează în fişa de internare a pacientului ca fiind cheltuieli ale secţiei respective, chiar dacă
pacientul se află temporar sub observaţie în UPU.
Art. 80. Pacienţii aflaţi în stare critică, necesitând monitorizare şi ventilaţie, vor fi preluaţi de secţia de ATI în
urma stabilizării şi investigării lor.
Art. 81. (1) În UPU în care există dotarea şi resursele umane şi materiale necesare, pacienţii aflaţi în stare
critică, ventilaţi pot fi reţinuţi temporar, pentru cel mult 6 ore, în următoarele condiţii:
a) lipsa temporară de locuri sau de resurse materiale, respectiv aparatură de ventilaţie şi monitorizare, în secţiile de
terapie intensivă;
b) pacientul necesită ventilaţie de scurtă durată, după care poate fi extubat şi internat într-o secţie a spitalului, alta decât
aceea de terapie intensivă;
c) pacientul necesită ventilaţie neinvazivă pentru scurtă durată, după care se internează într-o secţie a spitalului care nu
deţine mijloacele pentru ventilaţia neinvazivă.
(2) pacienţii aflaţi în stare critică ventilaţi la care se anticipează necesitatea ventilaţiei mai mult de 6 ore vor fi internaţi
în secţiile de terapie intensivă imediat sau la eliberarea primului loc în secţia de terapie intensivă.
(3) în cazul lipsei resurselor necesare îngrijirii pacienţilor intubaţi şi ventilaţi în UPU, în urma stabilizării şi finalizării
investigaţiilor, secţiile de terapie intensivă vor prelua cazurile respective chiar şi pentru perioade scurte de ventilaţie.
(4) medicului de gardă dintr-o secţie de terapie intensivă de profil sau dintr-o secţie de terapie intensivă generală îi este
interzis să refuze preluarea unui pacient aflat în stare critică ventilat, în condiţiile existenţei unei posibilităţi în acest
sens.
(5) în cazul lipsei de locuri de internare într-o secţie de terapie intensivă se va proceda, după caz, la una din următoarele
soluţii:
a) reţinerea temporară a pacientului în UPU până la eliberarea unui loc, cu condiţia ca în UPU să existe resursele umane
şi materiale necesare îngrijirii pacientului sub îndrumarea medicului din secţia de terapie intensivă;
b) transferul pacientului către un spital care deţine capacitatea necesară îngrijirii acestuia.
(6) în cazul lipsei de locuri şi echipamente disponibile în secţiile de terapie intensivă, medicul responsabil de gardă din
secţia respectivă de terapie intensivă are responsabilitatea de a organiza transferul pacientului către o altă unitate
sanitară care îl poate primi.
(7) în cazul în care există pacienţi aflaţi în stare critică ventilaţi, reţinuţi în UPU, secţiile de profil de terapie intensivă
sau cele generale vor planifica preluarea pacientului cu prioritate în momentul în care se eliberează un loc.
(8) costurile aferente tratamentului pacientului în stare critică aflat temporar în UPU sunt decontate de secţia în care
pacientul se află internat sau, după caz, de secţia de ATI.
(9) este interzisă reţinerea pacienţilor aflaţi în stare critică în UPU fără internare într-o secţie de terapie intensivă prin
secţia de profil, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii pacientului în UPU, chiar dacă pacientul va fi reţinut în UPU
până la eliberarea unui loc în cadrul secţiei de terapie intensivă.
Art. 82. (1) În cazul în care pacientul necesită transferul către o altă unitate sanitară, medicul responsabil de tură
din cadrul UPU împreună cu medicul de gardă din secţia de profil care a consultat pacientul vor organiza transferul în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Decizia transferului pacientului aflat în stare critică este o decizie comună care este luată de medicii specialişti din
spital împreună cu medicul responsabil de tură din UPU, în consultare, după caz, cu medicii de gardă din unitatea
sanitară la care urmează a fi transferat pacientul respectiv.
Art. 83. (1) Externarea unui pacient dintr-o UPU se face doar cu acordul final al medicului responsabil de tură
din cadrul UPU, care va semna şi parafa fişa individuală a pacientului înaintea plecării acestuia din serviciul respectiv.

(2) Externarea poate fi recomandată, în urma consultării pacientului respectiv şi a rezultatelor investigaţiilor efectuate,
de un medic de gardă din spital sau, după caz, direct de un medic de gardă din cadrul UPU.
(3) Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau după caz, a aparţinătorilor acestuia, în urma semnării, în fişa
individuală a pacientului, a refuzului de tratament sau de internare.
(4) În cazul în care recomandarea de externare la domiciliu a unui pacient din UPU este a unui medic ori a unor medici
de gardă dintr-o secţie sau din diferite secţii ale spitalului, fişa individuală a pacientului va fi semnată şi parafată
inclusiv de medicii responsabili de gardă din secţia respectivă.
(5) În cazul externării la domiciliu, pacientul, la solicitarea acestuia sau dacă se consideră necesar, va primi o scrisoare
medicală către medicul de familie, care explică rezultatele investigaţiilor, tratamentul efectuat şi recomandările
medicului din UPU şi ale medicilor specialişti din cadrul spitalului. Scrisoarea poate fi înlocuită de o copie a fişei,
adresată medicului de familie. Este recomandat ca scrisorile către medicii de familie să fie trimise prin poştă sau poştă
electronică direct medicului respectiv.
(6) La externare pacientul va primi informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul necesar, inclusiv
informaţiile privind o eventuală apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenţă la
UPU.
Art. 84. (1) Serviciul de urgenţă prespitalicească va preda pacienţii, după caz, unui medic de gardă din cadrul
UPU.
(2) La predarea pacientului se va preda şi o fişă medicală a acestuia, completată de şeful echipajului de urgenţă
prespitalicească şi semnată de acesta.
(3) Personalul UPU are obligaţia să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil, eliberând echipajul respectiv în cel mult
15 minute de la sosirea în UPU.
(4) Medicii din UPU, precum şi medicii de gardă din spital nu au dreptul de a reţine echipajele de urgenţă din cadrul
serviciilor de ambulanţă, cu excepţia cazului în care pacientul se află în stare critică, necesitând transfer imediat către o
altă unitate sanitară, situaţie în care se va obţine acordul dispeceratului medical care coordonează echipajul respectiv.
(5) Între dispeceratul medical sau cel integrat din judeţ şi UPU din spitalul judeţean va exista o legătură permanentă
radio şi/sau telefonică.
(6) Echipajele care transportă pacienţi aflaţi în stare critică au obligaţia să anunţe sosirea lor din timp, cu cel puţin 10
minute înaintea sosirii, şi să aducă la cunoştinţa personalului din UPU, direct ori prin intermediul dispeceratului, datele
clinice despre starea pacientului şi tratamentul aplicat acestuia până la momentul respectiv.
(7) Personalul din UPU are obligaţia, pe baza informaţiilor primite de la echipajele de urgenţă prespitalicească, de a
pregăti în prealabil camera de reanimare şi de a anunţa, după caz şi în conformitate cu protocoalele unităţii, specialităţile
care trebuie să fie prezente în mod obligatoriu la sosirea cazului.
(8) Personalul din UPU va informa şi secţia de imagistică în vederea pregătirii prealabile, în cazul în care se anticipează
necesitatea unei examinări CT. Totodată, va fi informat şi blocul operator, în cazul în care se anticipează necesitatea
unei intervenţii de urgenţă în scurt timp.
(9) În cazul în care există posibilitatea transmiterii datelor medicale prin sistem de transmisie telemedicală de la
echipajele de urgenţă prespitalicească la UPU, personalul medical din UPU va asigura consultanţă, la solicitarea
echipajelor, fără întârziere. În acest sens, responsabilitatea asigurării consultanţei va fi dată unui medic din fiecare tură,
sub directa îndrumare a medicului responsabil de tură.
(10) În cazul unor disfuncţionalităţi sau în cazul în care echipajele de urgenţă prespitalicească nu respectă competenţele
sau protocoalele prevăzute, medicul-şef al UPU are obligaţia de a informa în scris conducerea serviciului de ambulanţă
despre problemele respective.
(11) În cazul unor disfuncţionalităţi la preluarea pacienţilor la nivelul unei UPU, conducerea serviciului de ambulanţă
are obligaţia de a informa medicul-şef al UPU, în scris, despre problemele respective.
(12) La solicitarea echipajelor de urgenţă prespitalicească, UPU poate trimite personal medical de specialitate,
echipamente, medicamente şi materiale sanitare în sprijinul acestora, folosind, după caz, mijloace de deplasare proprii
ale unităţii respective sau mijloace de deplasare ale serviciului de ambulanţă ori ale altor instituţii care pot asigura
sprijinul în acest sens.
(13) Personalul din serviciile de urgenţă prespitalicească poate efectua stagii de pregătire în cadrul UPU.
Art. 85. (1) Colaborarea dintre UPU şi secţiile din spital se realizează în condiţii de egalitate între structurile
respective, UPU nefiind subordonate altor secţii din spital.
(2) Medicii de gardă din spital îşi vor acorda sprijinul în vederea rezolvării corecte şi prompte a cazurilor din UPU, când
sunt solicitaţi în acest sens.
(3) În vederea rezolvării prompte a urgenţelor intra-spitaliceşti, mai ales în cazul stopurilor cardiace intra-spitaliceşti, pe
baza unor protocoale prestabilite şi cu condiţia existenţei personalului şi a resurselor materiale necesare, personalul din

UPU va organiza în fiecare tură o echipă de intervenţie intra-spitalicească, formată din cel puţin 3 persoane, condusă de
un medic, care se deplasează la solicitare în vederea asigurării asistenţei de urgenţă intra-spitalicească.
(4) Echipa de intervenţie intra-spitalicească va colabora cu medicii din secţiile spitalului în vederea soluţionării cazului
şi preluării lui în urma resuscitării de secţia de ATI.
(5) În cazul stopurilor cardiace în secţiile din spital, este responsabilitatea medicului de gardă din secţia respectivă de a
stabili dacă resuscitarea este indicată sau nu până la sosirea echipei de intervenţie.
(4) Personalul din secţii este obligat să înceapă manevrele de resuscitare de bază până la sosirea echipei de intervenţie.
(6) Echipele de intervenţie intra-spitalicească au următoarele obligaţii:
să fie disponibile imediat în caz de chemare;
să fie posibilă apelarea lor utilizând un număr de interior special destinat, la care se răspunde 24 de ore din 24, 7 zile din
7;
să se deplaseze cu echipamentele şi materialele necesare resuscitării cardio-pulmonare avansate;
să se deplaseze în cel mult un minut de la chemare.
(7) În spital pot exista mai multe echipe de intervenţie intra-spitalicească asigurate de UPU şi de secţiile de ATI, în
conformitate cu protocoale prestabilite.
(8) Medicul-şef al UPU va participa la şedinţele organizate de conducerea unităţii sanitare cu restul medicilor şefi de
secţie.
(9) Cel puţin o dată la două luni se va organiza la nivel de spital un raport comun de morbiditate/mortalitate, la care vor
participa în mod obligatoriu conducerea spitalului şi toţi medicii şi asistenţii şefi de secţie. Şedinţele sunt deschise
personalului medical din spitalul respectiv.
(10) Cazurile care urmează a fi discutate în cadrul raportului vor fi stabilite şi anunţate cu cel puţin o săptămână înainte,
la propunerea secţiilor din spital, inclusiv a UPU.
(11) Rezultatele întâlnirilor şi deciziile luate vor fi documentate de conducerea spitalului şi comunicate secţiilor,
respectiv medicilor din spital.
(12) În cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi între UPU, pe de o parte, şi o secţie a spitalului, pe de altă parte, problema
va fi rezolvată de conducerea spitalului în prezenţa şefilor celor două secţii.
Art. 86. (1) UPU din cadrul spitalului de urgenţă este finanţată integral de la bugetul de stat, precum şi din
veniturile realizate de Ministerul Sănătaţii, iar analizele de laborator pentru persoanelel care se internează sunt fianaţate
din fondurile Casei de Asigurări de Sănătate, din fondurile primite pe caz rezolvat.
(2) La fundamentarea bugetului UPU se vor lua în considerare următoarele aspecte:
nivelul de competenţă al spitalului; categoria UPU din punctul de vedere al nivelului de clasificare; numărul total al
cazurilor/an (media în ultimii 3 ani); numărul total al cazurilor critice/an (media în ultimii 3 ani); structura UPU şi
spaţiile funcţionale din structură; personalul angajat, calificarea şi salarizarea lui;
nevoia de a lucra în regim de gardă sau de a efectua ore suplimentare a unei categorii de personal din cadrul UPU
respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; nevoile de angajare, justificate, în următorul an sau semestru,
după caz; cheltuieli de personal corelate cu nivelul de salarizare a personalului; cheltuieli de comunicaţii /
telecomunicaţii; costurile medicamentelor şi ale materialelor sanitare, corelate cu numărul total al cazurilor/an;
implicarea UPU respective în acordarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească.
(3)Proiectul bugetului va fi elaborat de medicul-şef al UPU, împreună cu personalul specializat din spital.
(4)Proiectul de buget va fi aprobat de managerul spitalului şi va fi avizat de directorul directiei de sănătate publică odată
cu bugetul spitalului.
(5)Pe baza cheltuielilor trimestriale, medicul-şef al UPU împreună cu managerul spitalului pot solicita corectarea
bugetului şi suplimentarea sumei în limita posibilităţilor.
(6)În cazul în care cheltuielile finanţate de la bugetul de stat pentru medicamente şi materiale sanitare sunt mai mici
decât cele prevăzute în bugetul iniţial, conducerea spitalului va comunica Ministerului Sănătăţii trimestrial acest fapt.
Art. 87. Centrul de Hemodializă şi Dializă Peritonială are următoarele competenţe:
organizează întreaga activitate medicală a unităţii de tratament substitutiv renal;
colaborează cu toate secţiile, compartimentele şi laboratoarele unităţilor sanitare în care funcţionează unitatea de
dializă;
3 stabileşte orarul dializelor şi schema de investigare pentru fiecare bolnav;
4 controlează şi răspunde de partea medicală a desfăşurării dializelor, indicând parametrii dializei;
5 organizează, controlează şi îndrumă monitorizarea bolnavilor aflaţi în evidenţă;
în relaţia cu CAS furnizorul de servicii de dializă în regim ambulatoriu
a)va depune toată diligenţele şi va acţiona pe toată durata contractului în conformitate cu cele mai înalte principii şi
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standarde profesionale;
b)va respecta şi se va conforma tuturor legilor aplicabile;
c)va furniza serviciile în conformitate cu toate normele, incluzând, dar fără a se limita la, normele de dializă,
standardele, legile şi reglementările privind evaluarea, certificarea sau licenţierea medicală a furnizorilor de servicii
medicale privind operarea centrelor de dializă sau furnizarea serviciilor şi va utiliza numai medicamente şi materiale
sanitare, aparatură şi echipament aferent autorizate pentru a fi utilizate în România; pentru a evita orice îndoială, orice
norme de evaluare, certificare sau licenţiere medicală ulterioare datei prezentului contract vor fi aplicabile Furnizorului;
d)va furniza serviciile pacienţilor asiguraţi cuprinşi în subprogramul "Tratamentul de supleere a funcţiei renale la
bolnavii cu insuficienţă renală cronică", care optează pentru efectuarea tratamentului în prezentul centru, fără niciun fel
de discriminare, folosind metodele cele mai eficiente de tratament, în limita valorii de contract;
e)va solicita documente care să ateste că pacienţii sunt asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
f)în scopul controlului calităţii tratamentului, va pregăti şi va depune la CNAS rapoarte periodice, potrivit prevederilor
Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006, cu modificările şi completările
ulterioare; aceste rapoarte periodice vor include, dar fără a se limita la, numărul de identificare al pacientului, numărul
tratamentelor de dializă pe lună, o fişă a tratamentului furnizat ce va prezenta procentul de reducere a ureei (URR) şi
procentul Kt/V, alte elemente ale serviciului furnizat (de exemplu, serviciile de nutriţie şi cele conexe, servicii
psihologice etc.);
g)va pregăti şi va depune la autorităţile relevante rapoartele cerute de normele de dializă şi alte legi aplicabile;
h)va angaja personalul de specialitate în proporţie cu cerinţele minimale de personal prevăzute în normele de dializă şi
va asigura instruirea tehnică corespunzătoare a acestora pentru utilizarea echipamentelor din dotare;
i)va respecta criteriile medicale de calitate prevăzute în normele de dializă;
j)va crea, implementa, documenta şi menţine un sistem de control intern al calităţii;
k)va oferi relaţii asiguraţilor despre serviciile acordate, precum şi despre modul în care vor fi furnizate acestea şi va
acorda consilierea în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii;
l)va respecta confidenţialitatea prestaţiei medicale;
m)va respecta normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
n)va stabili programul de activitate şi îl va afişa la loc vizibil şi va stabili programul de activitate şi sarcinile de serviciu
pentru personalul angajat;
o)va anunţa CNAS despre orice modificare a datelor privind Furnizorul, astfel cum au fost trimise către CNAS;
p)va informa pacienţii cu privire la pachetul de servicii de bază şi obligaţiile lor în relaţie contractuală cu CNAS,
precum şi obligaţiile pacienţilor referitoare la actul medical;
r)are obligaţia de a permite personalului CNAS verificarea scriptică şi faptică a modului de îndeplinire a obligaţiilor
contractuale asumate de acesta în baza prezentului contract;
s)răspunde atât de efectuarea şi calitatea transportului medical al pacienţilor pentru hemodializă, cuprinşi în prezentul
contract, cât şi de transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare pentru pacienţii cu dializă peritoneală,
cuprinşi în prezentul contract.
Art. 88. (1) Farmacia are ca obiect de activitate asigurarea cu medicamente şi produse farmaceutice.
(2) Farmacia are, în principal, următoarele atribuţii:
4 primeşte, păstrează, prepară şi difuzează medicamentele conform nomenclatorului aprobat de MSP;
5 depozitează produsele conform normelor in vigoare, ţinându-se seama de natura si proprietăţile lor fizicochimice;
6 organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului si ia masuri,ori de cate ori este necesar, pentru
preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;
7 prescrierea/prepararea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de MSP.
Farmacia de circuit închis (de spital) este unitatea sanitară care asigură asistenţa cu produse medicamentoase de uz
uman a bolnavilor internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Farmaciile vor deţine literatura de specialitate care să asigure informarea personalului medico-farmaceutic în legătură cu
orice aspect legat de acţiunea şi de administrarea medicamentului:
Farmacopeea Română în vigoare;
Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman în vigoare;
legislaţia farmaceutică.
Farmaciile trebuie să deţină următoarele documente:
a)documente care să ateste provenienţa şi calitatea produselor medicamentoase: facturi, note de transfer, buletine de
analiză, certificate de calitate; facturile vor cuprinde în mod obligatoriu şi denumirea, seria de fabricaţie şi buletinul de
analiză ale produsului respectiv;

b)documente de evidenţă a reţetelor magistrale şi a elaboratelor: caiet de copiere a reţetelor şi caiet de elaborate;
c)documente care să ateste recepţia calitativă a substanţelor farmaceutice şi calitatea apei distilate: fişe pentru reacţii de
identificare şi controlul apei distilate conform Farmacopeei Române în vigoare;
Art. 89. Laboratorul de Analize Medicale-Tbc asigura efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de
produse patologice, preparatelor si oricăror alte prestaţii medico-sanitare specifice profilului de activitate, recepţionarea
produselor sosite pentru examene de laborator si înscrierea lor corecta, asigurarea recipientelor necesare recoltării
produselor patologice, redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.
- Laboratorul funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa secţiilor cu paturi, ambulatoriului ,
medicilor de familie , program ce cuprinde:
• zilele si orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizaţi si cei din ambulatoriu;
• zilele si orele de primire a probelor la secţiile cu paturi ;
• zilele si orele de executare a unor analize deosebite ;
• orele de eliberare a rezultatelor de laborator ;
- Trimiterea probelor si eliberarea rezultatelor se face pe baza de evidenta între secţii si laboratorul medical de analize
medicale.
- Executarea investigaţiilor medicale se face pe baza recomandării medicului :
- Redactarea rezultatelor se face de către personal cu pregătire superioară .
Art. 90. (1) Laboratorul de Radiologie, Imagistică Medicală şi Computer Tomograf are, în principiu,
următoarele atribuţii:
• efectuează examene radiologice potrivit dotării şi posibilităţilor tehnice ale aparaturii; foaia de observaţie
clinica a bolnavului trebuie sa fie completata cu toate datele atât clinice cât şi de laborator, examenul radiologic fiind
ultimul la care se recurge; pacientul va avea completat corect cererea de examinare radiologica , cu semnătura si parafa
medicului curant;
• efectuează tratamente cu raze X potrivit dotării cu aparatura şi caracterelor tehnice ale aparatului;
• organizează şi utilizează raţional filmele;
• aplica masuri pentru prevenirea iradierii bolnavilor si a personalului din laborator.
(2) Competentele laboratorului: efectuează radiografii, radioscopii, mamografii, echografii, computer
tomografii în vederea precizării si stabilirii corecte a diagnosticelor.

Art. 91. Laboratorul de Anatomie Patologică are următoarele atribuţii:
executa necropsii pentru toate cazurile de decese în spital, în vederea stabilirii sau confirmării diagnosticului şi
precizării cauzei medicale a morţii; La cererea scrisă a aparţinătorilor decedaţilor, managerul spitalului poate
acorda scutirea de necropsie cu avizul medicului şef de secţie şi a medicului anatomopatolog;
2 efectuarea de îmbălsămări ;
3 cercetarea histopatologica a materialului provenit de la necropsie, a pieselor operatorii, a pieselor de la biopsii
şi biopuncţii, citologie exfoliativă;
4 colaborează cu celelalte laboratoare din spital în vederea unor cercetări complementare speciale ( bacteriologice
, biochimice, experimentale).
5 eliberează certificatele de constatare a deceselor în conformitate cu normele în vigoare, completate şi semnate
de medicul curant şi anatomopatolog, sau medicul care a efectuat necropsia;
6 eliberează cadavrele în conformitate cu normele în vigoare;
7 colaborează cu Serviciul Judeţean de Medicină Legală în cazurile prevăzute de lege;
8 stabilirea, confirmarea sau infirmarea diagnosticului clinic a cazurilor decedate în spital sau pe teren
9 efectuarea tuturor examenelor histopatologice pe piese operatorii biopsii si piese necriptice în vederea
precizării de diagnostic
10 analizarea împreună cu medicii şefi de secţii a concordanţei diagnosticului clinic cu cel anatomopatolog.
11 efectuarea muncii de îndrumare si control în problemele de specialitate în unităţile sanitare din judeţ.
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Art. 92. (1) Laboratorul de Explorări Funcţionale asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform
solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu
integrat.
(2) Laboratorul de Explorări Funcţionale reprezintă un serviciu unic pe spital, independent de celelalte laboratoare,

secţii sau compartimente ale spitalului. El este subordonat ierarhic direct managerului spitalului.
(3) Atribuţiile laboratorului:
• efectuarea analizelor de specialitate în vederea stabilirii diagnosticului
• stabilirea diagnosticului funcţional al bolnavilor si al stadiului de evoluţie a gradului sau severităţii
afecţiunilor precum şi aprecierea asupra recuperării funcţionale în urma tratamentelor aplicate şi a
capacităţilor de muncă a foştilor bolnavi.
• colaborează cu toate secţiile spitalului în vederea precizării diagnosticului funcţional şi al recuperării
medicale
Art. 93. Laboratorul Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie are următoarele atribuţii:
1 asigură tratamentul recuperator al bolnavilor spitalizaţi şi ambulatorii;
2 ţine evidenţa bolnavilor incluşi în acţiunea recuperatorie;
3 întocmeşte planurile de recuperare;
4 transmite medicilor curanţi concluziile asupra eficienţei măsurilor recuperatorii.
Art. 94. Serviciul de Medicină Legală
(1) În cadrul atribuţiilor care îi revin Serviciului Judeţean de Medicină Legală asigură efectuarea expertizelor
medico legale, analizelor, consultaţiilor şi a altor prestaţii.
(2) În vederea desfăşurării în bune condiţii a Laboratorului de Medicină Legală unităţile sanitare sunt obligate
sa asigure la cererea acestora efectuarea de analize , radiografii etc. precum si participarea la comisii a
medicilor de specialitate în timpul sau în afara programului ori de câte ori este nevoie.
(3)
Art. 95. (1) Blocul operator, potrivit Ordinului nr.1443 / 2005, reprezintă o structură de sine stătătoare în
organigrama spitalului. Blocul operator grupează cele 12 săli de operaţii necesare diverselor specialităţi chirurgicale.
(2) Blocul operator este coordonat de un medic în specialităţi chirurgicale, desemnat de managerul spitalului, la
propunerea directorului medical şi este ajutat der către un asistent medical şef, propus de către medicul coordonator.
(3) Medicul coordonator asigură utilizarea sălilor de operaţii care compun blocul operator în program continuu, 24 de
ore din 24.
(4) Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone
definite pentru blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată şi zona aseptică.
(5) Medicul coordonator prestează această activitate în cadrul programului de la norma de bază şi nu este salarizat
suplimentar.
Art. 96. Spitalizarea de zi este organizată conform Ordinelor MSP nr. 914/2006 ,1782/2006, şi oferă servicii
medicale pacienţilor care nu necesită internare continuă la care se întocmeşte "Fişă pentru spitalizarea de zi", denumit
în continuare FSZ,
FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi.
În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va
închide FSZ şi se va deschide o FOCG.
FSZ poate fi închisă în aceeaşi zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31
decembrie a anului respectiv.
Servicii medicaleacordate pentru spitalizarea de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi
reglementate prin HG de aprobare a Contractului-cadru.
Art. 97. (1) Ambulatoriul integrat al spitalului este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Ordinului
nr.39 / 2008.
(2) Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului constă în:
1 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 de asigurări de sănătate, şi care nu au
necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;
2 monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la
solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din
ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost
internaţi;
3 consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate se vor acorda prioritar;
4 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
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internare în regim continuu sau de spitalizare de zi.
Aceste servicii vor fi evidenţiate distinct de către ambulatoriul integrat al spitalului şi vor fi contractate şi raportate
în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate.
Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către directorul medical, care răspunde pentru activitatea
medicală desfăşurată în cadrul acestuia.

Art. 98. (1) Compartimentul supraveghere, prevenire şi controlul infecţiilor nosocomiale (SPCIN) este
organizat conform Ordinului nr. 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al
infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.
(2) SPICIN elaborează anual un program propriu de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
cadrul spitalului.
(3) Depistarea/identificarea, înregistrarea şi declararea/raportarea infecţiilor nosocomiale de către orice spital sunt
obligatorii.
(4) Fondurile necesare îndeplinirii activităţilor din programul prevăzut la alin.(3) se vor regăsi distinct în structura
bugetului spitalului.
(5) Costurile aferente activităţilor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale se vor regăsi în
valoarea serviciilor medicale decontate de fiecare plătitor/asigurator/finanţator aflat în relaţie contractuală cu unităţile
sanitare, pentru fiecare dintre pacienţii eligibili asistaţi.
(6) În cadrul spitalului activitatea de supraveghere şi prevenire a infecţiilor nosocomiale face parte din obligaţiile
profesionale ale personalului şi va fi înscrisă în fişa postului fiecărui salariat.
(7) Orice dăuna adusă pacienţilor prin nerespectarea prevederilor prezentului ordin sau a normativelor profesionale
privind asigurarea calităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor în scopul prevenirii infecţiilor nosocomiale atrage
responsabilitatea individuală sau, după caz, instituţională, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 99. Criteriile de definire a infecţiei nosocomiale
(1) Infecţia nosocomiala (ÎN) este infecţia contractată în spital, care se referă la orice boală infecţioasă ce poate fi
recunoscută clinic şi/sau microbiologic şi pentru care există dovada epidemiologica a contractării în timpul
spitalizării/actului medical sau manevrelor medicale, care afectează fie bolnavul - datorită îngrijirilor medicale primite,
fie personalul sanitar - datorită activităţii sale şi este legată prin incubaţie de perioada asistării medicale în unitatea
respectivă, indiferent dacă simptomele bolii apar sau nu apar pe perioada spitalizării.
(2) Definiţia infecţiei nosocomiale se bazează pe date clinice, epidemiologice, de laborator, precum şi pe alte tipuri de
teste de diagnostic.
(3) Fiecare caz de infecţie nosocomială trebuie dovedit că se datorează spitalizării sau îngrijirilor medico-sanitare
ambulatorii în spital şi ca nu era în incubaţie sau în faza de debut/evoluţie clinica în momentul internării/actului
medical/manevrei medicale.
Art. 100. Organizarea activităţilor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.
(1) Spitalul asigura organizarea şi funcţionarea unui serviciu de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale,
format din minimum 7 posturi, din care cel puţin un medic de specialitate epidemiolog sau microbiolog, cu funcţie de
şef serviciu, 2 clinicieni (specialităţi chirurgicale şi, respectiv, medicală), un farmacist, 1-2 cadre cu pregătire postliceala
de profil asistent medical şi personal cu pregătire medie cu o calificare adecvată activităţilor, o persoana din serviciul
administrativ;
(2) Pentru coordonarea profesională a activităţii specifice sunt necesare specialităţile de medic specialist epidemiolog,
microbiolog, boli infecţioase sau, în lipsa acestora, medic specialist pediatru, neonatolog, obstetrician-ginecolog etc.,
atestat ca absolvent al unui curs de perfecţionare profesională specifica, organizat de autoritatea de sănătate publica
judeţeană. Pentru posturile de cadre medii - asistenţi medicali, se vor angaja asistenţi de igienă sau asistenţi încadraţi la
staţia centrală de sterilizare, servicii de neonatologie, ATI, etc., cu condiţia absolvirii unui curs de perfecţionare
specifica organizat în condiţii similare;
(3) Îndrumarea metodologică a personalului şi a activităţilor desfăşurate în cadrul SPCIN se realizează de
compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii de sănătate publica.
(4) Intervenţia şi expertiza de specialitate, în cazul unor focare epidemice sau situaţii de risc declarat, sunt asigurate, la
solicitarea unităţii ori prin autosesizare, de către compartimentele specializate ale autorităţii de sănătate publica
judeţene, cu titlu de gratuitate, din bugetul de stat, în cadrul programelor naţionale de sănătate.
Art.101. Atribuţiile instituţionale şi individuale în activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor
nosocomiale în cadrul spitalului:
1. Atribuţiile comitetului director al spitalului:

solicita şi aproba planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
organizarea şi funcţionarea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi/sau realizarea
contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;
3 asigura condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea
şi controlul infecţiilor nosocomiale;
4 asigura analiza anuala a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obţinute, eficienta economică
a măsurilor şi investiţiilor finanţate;
5 verifica şi aproba alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de activitate
pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continua a condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţie nosocomiala;
6 derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse
de situaţia epidemiologica din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau combaterii
infecţiilor nosocomiale;
7 comitetul director al spitalului va asigura condiţiile de igiena, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;
8 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;
9 asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea,
prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale.
2. Atribuţiile managerului spitalului:
1 răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în
conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferenţiat în funcţie de încadrarea unităţii în conformitate cu
legea;
2 participa la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
3 răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea şi
controlul infecţiilor nosocomiale;
4 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 structura de
activitate în directa subordine şi coordonare;
5 controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul
infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu responsabilul
coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie;
6 analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările compartimentului/
serviciului/responsabilului de activitate specifica în situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomiala;
7 verifica şi aproba evidenta interna şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare
legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologica, şi măsurile de
control al focarului de infecţie nosocomiala din unitate;
8 solicita, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie iniţiativa, expertize şi
investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie nosocomiala;
9 angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
10 reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile nosocomiale,
respectiv acţionează în instanţa persoanele fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale pentru infecţie
nosocomiala.
3. Atribuţiile directorului medical:
1 utilizarea în activitatea curenta, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament
şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi
sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igiena oferite
pe perioada îngrijirilor acordate;
2 pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată
de directorul adjunct medical, care va avea aceleaşi responsabilităţi ca acesta.
4. Atribuţiile directorului de îngrijiri:
1 răspunde de aplicarea Precauţiunilor universale şi izolare specială a bolnavilor;
2 răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica
de către aceasta;
3 urmăreşte circulaţia germenilor în spital, menţine legătura cu laboratorul de microbiologie şi sesizează orice
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modificare;
urmăreşte respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de specific;
răspunde de starea de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igiena şi antiepidemice;
propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor
nosocomiale şi menţinerii stării de igiena;
7 controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
8 controlează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora;
9 urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi însoţitorilor şi le
îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa medicului şef de secţie şi
managerului spitalului;
10 constata şi raportează managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalaţii sanitare,
încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
11 organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţii periodice şi ori de câte ori este nevoie;
12 participa la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu echipa
compartimentului/serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
13 urmăreşte în permanenta respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează
prelucrarea bolnavilor la internare;
14 anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în funcţie de grupe
de vârstă, infecţiozitate sau receptivitate;
15 urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea
contacţiilor;
16 instruieşte personalul din subordine privind auto-declararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea acestor
măsuri;
17 semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observa în rândul personalului;
18 instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igiena care trebuie respectate de
vizitatori şi personalul spitalului care nu lucrează la paturi (portul echipamentului, evitarea aglomerării în
saloane);
19 instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare,
dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei
curate;
20 urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi ne-infecţioase, a depozitării lor, a modului de transport
şi neutralizare a acestora;
21 controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic, precum şi asupra
respectării normelor de tehnica aseptica şi propune medicului şef de secţie măsuri disciplinare în cazurile de
abateri.
5. Atribuţiile directorului financiar-contabil:
1 planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
2 derularea plăţilor în conformitate cu legislaţia;
3 evaluarea prin bilanţul contabil al eficientei indicatorilor specifici.
6. Atribuţiile medicului şef de secţie:
1 organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual de
supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitatea sanitară;
2 răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei.
7. Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate):
1 protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat;
2 aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
3 obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă;
4 raportarea cazurilor de infecţii intra-spitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi;
5 consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii infecţiilor;
6 instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a preveni
transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor.
8. Atribuţiile medicului şef de compartiment/serviciu sau medicului responsabil pentru supravegherea şi
controlul infecţiilor nosocomiale:
1 elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din
unitatea sanitară;
2 solicita includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi controlul infecţiilor
nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respectiv componenta a criteriilor de acreditare;
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organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale pentru implementarea şi
derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale al unităţii;
propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în cazul unor
situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomiala;
răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităţilor planificate,
respectiv pentru situaţii de urgenţă;
răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii;
asigura accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea specifica a
subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performantei activităţii profesionale a subordonaţilor;
elaborează cartea de vizita a unităţii care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor acreditate; organizarea
serviciilor; dotarea edilitara şi tehnica a unităţii în ansamblu şi a subunităţilor din structura; facilităţile prin
dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apa, încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea
alimentelor; starea şi dotarea spălătoriei; depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a reziduurilor
menajere, precum şi a celor rezultate din activităţile de asistenţă medicală; circuitele organice şi funcţionale din
unitate etc., în vederea caracterizării calitative şi cantitative a riscurilor pentru infecţie nosocomiala;
întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomiala privind modul de sterilizare şi
menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din unitate, zonele "fierbinţi" cu
activitate de risc sau cu dotare tehnica şi edilitara favorizanta pentru infecţii nosocomiale;
elaborează "istoria" infecţiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariţiei
focarelor;
coordonează elaborarea şi actualizarea anuala, împreună cu consiliul de conducere şi cu şefii secţiilor de
specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile
de caz pentru infecţiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precauţii de
izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi
curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igiena
spitaliceasca, de cazare şi alimentaţie etc. Ghidul este propriu fiecărei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz
care sunt prevăzute în anexele la ordin;
colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infecţiilor
nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii;
verifica respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;
organizează şi participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activităţilor derulate;
participa şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unităţii şi secţiilor;
supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru
infecţiile suspecte sau clinic evidente;
colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor
patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a caracteristicilor izolatelor sub aspectul
antibiocinotipiilor;
solicita şi trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, atât în scopul obţinerii unor
caracteristici suplimentare, cat şi în cadrul auditului extern de calitate;
supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru
instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimica şi dezinfecţie;
supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi
distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetica, lactariu, biberonerie etc.;
supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent fata de
reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor,
a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de
supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile nosocomiale;
supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistaţi, derularea
investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de
supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologica pentru toate cazurile
suspecte de infecţie nosocomiala;
dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare pentru limitarea

difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
29 întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologica a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul,
în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
30 solicita colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementărilor în
vigoare;
31 coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de compartimentul/serviciul sau
colectivul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.
32 întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate;
33 raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale,
prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de infecţii interioare investigate, prezintă activitatea
profesională specifica în fata consiliului de conducere, a direcţiunii şi a consiliului de administraţie;
34 întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor
pentru infecţie nosocomială.
9. Atribuţiile şefului laboratorului de microbiologie:
1 implementarea sistemului de asigurare a calităţii, care reprezintă un ansamblu de acţiuni prestabilite şi
sistematice necesare pentru a demonstra faptul ca serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerinţele
referitoare la calitate;
2 elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi prezervarea corecta a probelor biologice,
care vor fi însoţite de cererea de analiza completată corect;
3 elaborarea manualului de biosiguranţa al laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul naţional de
biosiguranţa pentru laboratoarele medicale (ediţia 1/2005 sau cea mai recenta ediţie) în scopul evitării
contaminării personalului şi a mediului;
4 întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii
şi controlului infecţiilor nosocomiale;
5 identificarea corecta a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie nosocomială va asigura
identificarea cat mai rapida a agentului etiologic al infecţiilor nosocomiale, în colaborare cu epidemiologul şi
medicul clinician (membri ai serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale), din produsele
patologice recoltate de la bolnavi/purtători (dacă este necesar, pana la nivel de tipare intraspecie);
6 furnizarea rezultatelor testărilor într-o forma organizată, uşor accesibila, în cel mai scurt timp;
7 testează sensibilitatea/rezistenta la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie clinică,
utilizând metode standardizate; îşi va selecta seturile de substanţe antimicrobiene adecvate pe care le va testa, în
funcţie de particularităţile locale/regionale ale rezistentelor semnalate în ultima perioada de timp, şi antibioticele
utilizate, cu respectarea integrală a recomandărilor standardului aplicat;
8 furnizează rezultatele testării cat mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin adoptarea unor
decizii care sa conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de bacterii rezistente la
antibiotice, dificil sau imposibil de tratat;
9 realizează baza de date privind rezistenta la antibiotice, preferabil pe suport electronic;
10 monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie nosocomială pe baza
izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip (mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori
prin izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi multirezistente;
11 raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de
microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice şi periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere şi control al
infecţiilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor patogene şi evoluţia rezistenţei
la antibiotice;
12 monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la recomandarea clinicianului şi medicului
epidemiolog;
13 monitorizează impactul utilizării de antibiotice şi al politicilor de control al infecţiilor la nivelul spitalului;
14 spitalele care primesc finanţare pentru controlul infecţiilor nosocomiale asigură în cadrul programului naţional
de supraveghere a infecţiilor nosocomiale în sistem santinela izolarea, identificarea şi testarea rezistentei la
antibiotice a microorganismelor patogene, conform metodologiei transmise de Centrul pentru Prevenirea şi
Controlul Bolilor Transmisibile, şi colaborează la nivel naţional pentru aplicarea protocoalelor Sistemului
european de supraveghere a rezistentei la antibiotice;
15 stochează tulpini microbiene de importanta epidemiologica în vederea studiilor epidemiologice comparative, cu
respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa (de exemplu, Legea nr. 339/2005
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope);
16 trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinela a infecţiilor nosocomiale
şi protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de infecţie nosocomiala, pentru identificare prin tehnici de
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biologie moleculara şi aprofundarea mecanismelor de rezistenta la antibiotice.
10. Atribuţiile farmacistului:
obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea
transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
distribuirea medicamentelor antiinfecţioase şi ţinerea unei evidente adecvate (potenta, incompatibilitate, condiţii
de depozitare şi deteriorare);
obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau serurilor şi distribuirea lor în mod adecvat;
păstrarea evidentei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
înaintarea către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a sumarului rapoartelor şi
tendinţelor utilizării antibioticelor;
păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi de alţi agenţi
antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatura, durata acţiunii, spectrul antibiotic,
proprietăţi toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe care sunt incompatibile cu
antibioticele sau care le reduc potenta, condiţii fizice care afectează în mod negativ potenta pe durata depozitarii
(temperatura, lumina, umiditate), efectul dăunător asupra materialelor;
participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la spălarea şi
dezinfectarea mâinilor;
participarea la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului şi materialelor pacienţilor;
participarea la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în spital, inclusiv
selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) şi monitorizarea.
11. Atribuţiile asistenţei/sorei medicale responsabile de un salon:
implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate
pe toată durata internării pacienţilor;
menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
informează cu promptitudine medicul de garda în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre
pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
iniţiază izolarea pacientului şi comanda obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă semne ale unei
boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau
echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
menţine o rezerva asigurata şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte materiale
necesare îngrijirii pacientului;
identifica infecţiile nosocomiale;
investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
participă la pregătirea personalului;
participă la investigarea epidemiilor;
asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
12. Atribuţiile direcţiei de sănătate publica judeţene:
desemnează din compartimentul de specialitate persoane care asigura suport tehnic profesional pentru
organizarea şi funcţionarea planului de supraveghere a infecţiilor nosocomiale, la solicitare;
Inspecţia sanitară de stat verifica existenta şi modul de aplicare a planului propriu al spitalului de prevenire şi
control al infecţiilor nosocomiale, respectarea normelor de igiena, funcţionalitatea circuitelor, dezinfecţia,
sterilizarea, respectarea prevederilor privind managementul deşeurilor medicale şi dacă sunt respectate măsurile
serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi/sau ale coordonatorului
programului/subprogramului de supraveghere a infecţiilor nosocomiale din compartimentele de specialitate ale
direcţiei de sănătate publica judeţene.
13.Pprogramul de deratizare, dezinfectie,dezinsectie pe salon si spital
a.
proceduri de curăţenie şi dezinfecţie
1.
măturatul umed .
1.1- măturatul umed pentru saloane , alte încăperi
medicale
•
materiale necesare
perie / mătură cu mâner
1 set de lavete din bumbac (lavete pentru fiecare salon, sală
făraş

sac negru pentru deşeuri menajere într-un recipient cu capac
dezinfectant-detergent conform anexei SPCIN
cărucior de curăţenie
echipament(mănuşi menajere, halat, încălţăminte închisă, mască) a cărui culoare este distinctă de cea a
personalului secţiei
•
condiţii de lucru
pavimentul trebuie să fie uscat şi debarasat de deşeurile grosiere
laveta trebuie să îmbrace bine talpa periei şi mătura cu laveta trebuie să ste a tot timpul operaţiunii pe
paviment, împingând deşeurile înainte
nu se fac paşi înapoi pentru că se favorizează împrăştierea murdăriei
nu se ridică peria de pe paviment pentru că se favorizează împrăştierea murdăriei
•
mod de efectuare
laveta trebuie să îmbrace bine talpa periei şi mătura cu laveta trebuie să stea tot timpul operaţiunii pe
paviment
căruciorul de curăţenie rămâne la uşa salonului
se începe măturatul de-a lungul marginilor la colţuri şi sub mobilier şi apoi restul suprafeţei
măturatul se termină la uşa de la intrare în salon
deşeurile se colectează în sacul de gunoi menajer
la terminare se împătureşte laveta cu partea murdară în interior şi s pune într-un recipient special de pe
cărucior
obligatoriu se foloseşte 1 set de lavete pentru fiecare salon
maturatul umed în saloane se efectuează obligatoriu
înaintea celui de pe culoare
este interzis utilizarea pe holuri a lavetelor folosite la saloane
•
ritm de efectuare
de cel puţin 3 ori în 24 de ore
obligatoriu una dintre operaţiuni se va efectua după încheierea programului de vizită al aparţinătorilor
•
control şi responsabilitate
asistenta şefă de secţie după fiecare operaţiune
cu asistenţa tehnică a membrilor spcin
1.2. măturatul umed pe holuri coridoare
•
materiale necesare
perie / mătură cu mâner
lavete din bumbac
făraş
sac negru pentru deşeuri menajere
dezinfectant-detergent conform anexei spcin
cărucior de curăţenie
mănuşi menajere
halat a cărui culoare este distinctă de cea a personalului secţiei
•
condiţii de lucru
pavimentul trebuie să fie uscat şi debarasat de deşeurile grosiere
laveta trebuie să îmbrace bine talpa periei şi mătura cu laveta trebuie să ste a tot timpul operaţiunii pe
paviment, împingând deşeurile înainte
nu se fac paşi înapoi pentru că se favorizează împrăştierea murdăriei
nu se ridică peria de pe paviment pentru că se favorizează îm prăştierea murdăriei
•
mod de efectuare
peria / matura cu mâner acolperite cu laveta se împing prin alunecare înaintea persoanei care efectuează
curăţenia
laveta trebuie să îmbrace bine talpa periei şi mătura cu laveta trebuie să ste a tot timpul operaţiunii pe
paviment, împingând deşeurile înainte
manevra se efectuează în benzi paralele începând cu o margine a holului
•
ritm de efectuare
de cel puţin 3 ori în 24 de ore
obligatoriu una dintre operaţiuni se va efectua după încheierea programului de vizită al aparţinătorilor
2.
spălarea pavimentului

2.1. spălarea pavimentului pe holuri coridoare
•
materiale necesare
cel puţin 4 lavete pentru fiecare semiculoar dacă măturarea este combinată cu spălarea
cărucior de curăţenie cu saci colectori pentru mopuri/lavete curate şi mopuri/lavete murdare dacă
măturarea este combinată cu spălarea
2 găleţi una roşie pentru spălare şi una albastră pentru clătire
sac negru pentru deşeuri menajere
dezinfectant-detergent conform anexei spcin
mănuşi menajere
halat a cărui culoare este distinctă de cea a personalului secţiei
•
condiţii de lucru
se prepară soluţia de spălare conform indicaţiilor spcin/producătorului şi se umple găleata de clătire cu
apă limpede
se inmoaie laveta în găleata de spălare roşie
se storc uşor franjurile mopului / marginile lavetei
se spală pavimentul în benzi regulate în formă de „ 8 ”â
la nevoie se clăteşte laveta şi se înmoaie în soluţia de spălare
se clăteşte laveta în găleata de clătire albastră
se schimbă laveta cu una curată şi se sterge cu ea pavimentul
laveta murdară se introduce în sacul colector pentru lavete murdare iar cea curată în sacul colector
lavete curate
soluţiile de spălare /apa de clătire se schimbă dacă devin murdare până la finalizarea manevrei
•
mod de efectuare
laveta trebuie să îmbrace bine talpa periei şi mătura cu laveta trebuie să stea tot timpul operaţiunii pe
paviment
căruciorul de curăţenie rămâne la uşa salonului
se începe măturatul de-a lungul marginilor la colţuri şi sub mobilier şi apoi restul suprafeţei
măturatul se termină la uşa de la intrare în salon
deşeurile se colectează în sacul de gunoi menajer
la terminare se împătureşte laveta cu partea murdară în interior şi s pune într-un recipient special de pe
cărucior
obligatoriu se foloseşte 1 lavetă pentru 1 salon
•
ritm de efectuare
de cel puţin 3 ori în 24 de ore
obligatoriu una dintre operaţiuni se va efectua după încheierea programului de vizită al aparţinătorilor
2.2. spălarea pavimentului în saloane , alte încăperi
medicale
•
materiale necesare
2 lavete pentru fiecare loc dacă măturarea este combinată cu spălarea
cărucior de curăţenie cu saci colectori pentru mopuri/lavete curate şi mopuri/lavete murdare dacă
măturarea este combinată cu spălarea
2 găleţi una roşie pentru spălare şi una albastră pentru clătire
sac negru pentru deşeuri menajere
dezinfectant-detergent conform anexei spcin
mănuşi menajere
halat a cărui culoare este distinctă de cea a personalului secţiei
•
condiţii de lucru
se prepară soluţia de spălare conform indicaţiilor spcin/producătorului şi se umple găleata de clătire cu
apă limpede
se inmoaie laveta în găleata de spălare roşie
se storc uşor franjurile mopului / marginile lavetei
se spală pavimentul în benzi regulate în formă de „ 8 ”
se clăteşte laveta în găleata de clătire albastră
se schimbă laveta cu una curată şi se sterge cu ea pavimentul
laveta murdară se introduce în sacul colector pentru lavete murdare iar cea curată în sacul colector
lavete curate
soluţia de spălare se schimbă la
fiecare salon !!!!!!!!!!!

•
mod de efectuare
laveta trebuie să îmbrace bine talpa periei şi mătura cu laveta trebuie să stea tot timpul operaţiunii pe
paviment
căruciorul de curăţenie rămâne la uşa salonului
se începe măturatul de-a lungul marginilor la colţuri şi sub mobilier şi apoi restul suprafeţei
măturatul se termină la uşa de la intrare în salon
deşeurile se colectează în sacul de gunoi menajer
la terminare se împătureşte laveta cu partea murdară în interior şi s pune într-un recipient special de pe
cărucior
obligatoriu se foloseşte 1 lavetă pentru 1 salon
spălatul pavimentului în saloane se efectuează obligatoriu înaintea celui de pe culoare
este interzisă utilizarea pe holuri a lavetelor folosite la saloane
•
ritm de efectuare
de cel puţin 3 ori în 24 de ore
obligatoriu una dintre operaţiuni seva efectua după încheierea programului de vizită al aparţinătorilor
3.
întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei suprafeţelor verticale
3.1. curăţenia şi dezinfecţiei pereţilor
•
materiale necesare
perie de mână cu prelungitor sau scară
lavete din bumbac
dezinfectant-detergent conform anexei spcin
cărucior de curăţenie
mănuşi menajere
halat a cărui culoare este distinctă de cea a personalului secţiei
•
mod de efectuare
se prepară soluţia de spălare conform indicaţiilor spcin/producătorului
se aeriseşte încăperea, se protejează pavimentele
se şterg pereţii de praf
se spală pe zone cu mişcări de jos în sus
se clătesc zonele spălate cu apă, cu mişcări de sus în jos
se usucă
laveta murdară se introduce în sacul colector pentru lavete murdare iar cea curată în sacul colector
lavete curate
căruciorul de curăţenie rămâne la uşa salonului
obligatoriu se foloseşte 1 set de lavete pentru 1 salon
este interzis utilizarea pe holuri a lavetelor folosite la saloane
•
ritm de efectuare
de cel puţin 3 ori în 24 de ore pentru zonele de perete ce vin în contact cu mâinile personalului,
pacienţilor, vizitatorilor, personalului de întreţinere, etc.
cel puţin 1 dată pe lună pentru toată suprafaţa pereţilor în cadrul curăţeniei generale care se efectuează
conform graficului spcin
3.2. curăţenia şi dezinfecţiei ferestrelor
•
materiale necesare
perie de mână cu prelungitor sau scară
lavete din bumbac
2 găleţi
cărucior de curăţenie
mănuşi menajere
halat a cărui culoare este distinctă de cea a personalului secţiei
•
mod de efectuare
se aeriseşte încăperea, se protejează pavimentele
se şterg ramele şi apoi suprfeţele de sticlă de praf
se spală pe zone cu mişcări de jos în sus începând cu interiorul ramei şi apoi cu exteriorul
se clătesc zonele spălate cu apă, cu mişcări de sus în jos începând cu interiorul ramei şi apoi cu
exteriorul

se usucă şi se verifică rezultatul prin transparenţă
laveta murdară se introduce în sacul colector pentru lavete murdare iar cea curată în sacul colector
lavete curate
căruciorul de curăţenie rămâne la uşa salonului
obligatoriu se foloseşte 1 set de lavete pentru 1 salon
este interzis utilizarea pe holuri a lavetelor folosite la saloane
•
ritm de efectuare
de cel puţin 3 ori în 24 de ore pentru zonele de geam ce vin în contact cu mâinile personalului,
pacienţilor, vizitatorilor, personalului de întreţinere, etc.
cel puţin 1 dată pe lună pentru toată suprafaţa geamurilor în cadrul curăţeniei generale care se
efectuează conform graficului spcin
4.
întreţinerea materialelor de curăţenie
•
tehnică de efectuare
se efectuează la sfârşitul operaţiunii de curăţenie pe secţie
personalul care execută această operaţiune va purta obligatoriu manuşi de protecţie (menajere sau de
latex nesterile)
materialul moale reciclabil se spală cu apă şi detergent, se clăteşte, se dezinfectează cu dezinfectant
prin imersie, se stoarce şi se usucă
ustensilele se se spală cu apă şi detergent, se clătesc, se dezinfectează cu dezinfectant prin imersie sau
prin stergere cu o lavetă îmbibată cu dezinfectant (în funcţie de tipul de material şi de recomandările
producătorului ) şi se usucă
•
ritm de efectuare
zilnic pe secţiile chirurgicale, de pediatrie, de neonatologie, ati, boli infecţioase
de 2 ori pe săptămână cel puţin pe restul secţiilor
•
spaţiu de efectuare
încăpere destinată numai materialelor de curăţenie amenajată corespunzător,
respectiv : suprafeţe lavabile şi dezinfectabile, compartimentare în 2 zone
(depozitare şi spălare dezinfecţie)
b.

întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei

1.
a)
-

întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei pe holuri, coridoare, scări
întreţinerea zilnică
materiale necesare
- cărucior pentru curăţenie
- materiale pentru spălarea pavimentului

-

tehnica
- se deschid geamurile pentru aerisire în timpul curăţeniei
- se curăţă şi dezinfectează chiuvetele, săpunierele, wc-urile
se aprovizionează suporturile cu hârtie igienică şi hârtie-prosop
se curăţă şi se dezinfectează uşile şi balamalele dulapurilor
se mătură umed pavimentul , se evacuează gunoiul, se înlocuiwesc sacii
colectori
se spală pavimentul prin una dintre cele 2 metode

-

b)
întreţinerea periodică
materiale necesare
cărucior pentru curăţenie
materiale pentru spălarea pavimentului
perie cu mâner lung
tehnica
săptămânal
- se spală uşile
- se curăţă şi dezinfectează şi detartrează wc-urile
se curăţă şi dezinfectează suprafeţele

lunar
-

se colectează deşeurile
se deplasează dulapurile se mătură umed şi se spală pavimentul
se curăţă şi se dezinfectează suprafeţele exterioare ale dulapurilor
se curăţă corpurile de iluminat şi pereţii

întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei
întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei vestiarelor
întreţinerea zilnică
coridoare, holurile
- se şterg de praf mobilierul, balmalele de la uşi, pavimentul, cu o lavetă înmuiată în dezinfectantdetergent
- se practică măturatul umed
- se spală pavimentul cu soluţia de detergent-dezinectant
c.
2.
c)
-

-

scările
- se şterg de praf treptele scării cu o lavetă umezită în soluţia de dezinfectant
- se şterg de praf balustradele scării cu o altă lavetă umezită în soluţia de dezinfectant

întreţinerea periodică
coridoarele, holurile
- săptămânal se curăţă cu tehnica măturatului umed şi se spală pavimentele, uşile, pereţii cu
tehnica celor 2 găleţi sau metodei combinate
- trimestrial se spală şi dezinfectează pereţii şi gurile de aerisire şi se şterg de praf plafonul şi
corpurile de iluminat

d)
-

scările
- săptămânal se freacă treptele cu o perie cu mâner
- trimestrial se spală şi dezinfectează pereţii şi gurile de aerisire şi se şterg de praf plafonul şi
corpurile de iluminat

-

CAPITOLUL VI
SECTORUL MEDICAL
Art. 102. Drepturile şi obligaţiile managerului spitalului sunt cuprinse în contractul de management semnat
de acesta cu ministrul sănătăţii publice, iar cele ale membrilor comitetului director, şefilor de secţii, laboratoare şi
servicii în contractele de administrare semnate de aceştia cu managerul spitalului.
Art. 103. (1) Medicul şef de secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
are, în principal, următoarele atribuţii:
-organizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce;
-răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea bolnavilor in secţia cu paturi,
-organizează, la începutul programului, raportul de garda, cu care ocazie se analizează evenimentele din secţie din
ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare;
-deleagă parte din atribuţiile de mai jos medicilor primari din secţie;
-examinează fiecare bolnav la internare, periodic, ori de câte ori este nevoie şi la externare;
-examinează zilnic bolnavii din secţie;
-organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi şi din cabinetele de
specialitate de profil din ambulatoriul integrat al spitalului;
-programează activitatea tuturor medicilor din secţie, indiferent de încadrarea lor, astfel ca fiecare medic să lucreze
periodic în diversele compartimente ale acesteia în scopul ridicării pregătirii profesionale şi a practicării cu
competenţă egală a tuturor profilurilor de activitate din secţie;
-controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a
indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte momentul externării bolnavilor;
-organizează si răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire si apoi in secţie,
-organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi garda în secţie, conform reglementarilor in vigoare,

-organizează analiza periodică a calităţii muncii de asistenţă medicală împreună cu cabinetele de profil similar din
Ambulatoriul Integrat al Spitalului şi ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţire,
-colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului
corespunzător,
-organizează consulturile medicale de specialitate,
-urmăreşte introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament,
-organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu agenţi fizici, ergoterapie, etc.),
-controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igiena şi antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor
nosocomiale,
-controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii în secţia pe care o conduce,
-controlează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinica a bolnavilor în primele 24 ore de la internare şi
de înscrierea zilnica a evoluţiei şi tratamentului aplicat,
-controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secţii,
-răspunde de ridicarea continua a nivelului profesional şi de pregătire a personalului din subordine,
-controlează întocmirea, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externare,
-controlează modul de păstrare în secţie, în timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observaţie,
fişa de anestezie, foaia de temperatura, buletinul de analiza, biletul de trimitere, etc.),
-verifică existenţa în fiecare FOCG a fişei “consimţământul informat al pacientului”, semnată de pacient,
securizarea acestei fişe prin capsare şi menţionarea pe prima pagină “conţine fişa cu consimţământul informat
semnată”
-răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi face
propuneri de dotare corespunzător necesităţilor,
-controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei; raspunde de
pastrarea, prescrierea si evidenta substantelor stupefiante,
-controleaza calitatea alimentatiei dietetice prepararea acesteia si modul de servire,
-organizeaza activitatea de educatie sanitara si controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna, servirea
mesei si primirea vizitelor de catre bolnavi,
-organizeaza si raspunde de activitatea de promovare a stiintei medicale din sectie,
-analizeaza lunar concordanta diagnosticului dintre ambulatoriul de integrat si spital, trimiterile intre acestea,
concordanta diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic si alte aspecte calitative ale asistentei medicale,
-organizeaza si participa la confruntarea anatomo-clinica a cazurilor deosebite,
-controleaza permanent tinuta corecta si comportamentul personalului din sectie,
-informeaza conducerea Spitalului asupra activitatii sectiei,
-intocmeste fisele anuale de apreciere a activitatii intregului personal din subordine,
-indruma, controleaza si raspunde de calitatea asistentei medicale de profil acordata in unitatile sanitare din
teritoriu, conform competentelor stabilite prin acestea,
-urmareste efectuarea stagiilor practice in sectiile cu paturi a medicilor din Ambulatoriul de Specialitate, conform
programului stabilit de conduccerea Spitalului,
-indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea Spitalului.
(2) În afara de sarcinile de mai sus, medicul primar sef de sectie este conducator de compartiment de specialitate,
semnand documente ce se supun controlului financiar preventiv. Are drept de viza pentru condicile de prescriptii
medicale si retete gratuite.
(3) In absenta medicului sef de secţie toate sarcinile acestuia se executa de unul din medicii primari desemnati in
acest sens.
(4) La raportul de garda participa personalul medical, şefii de laborator, asistentele şefe. La raportul de garda pe
spital participa medicii sefi de sectie, medicii de garda, şeful laboratorului, farmacistul, directorul de îngrijiri
Art. 104. Medicul şef de secţie cu profil chirurgical are, în afara sarcinilor prevăzute mai sus, şi următoarele
sarcini specifice:
-raspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea programului si a indicatiilor operatorii, pregatirea
preoperatorie si tratamentul postoperator efectuat in sectia pe care o conduce,
-asigura conditiile de organizare si functionare a blocului operator si a celorlalte masuri necesare desfasurarii
activitatii in conditii optime.
Art. 105. Şeful laboratorului are în principal următoarele sarcini:
-organizeaza si raspunde de activitatea laboartorului din punct de vedere profesional, organizatoric, gestionar;
-repartieaza sarcinile personalului medico-sanitar in subordine; indruma, controleaza si raspunde de munca acestora;

-foloseste metodele si tehnicile cele mai moderne de diagnostic si respectiv tratament, in specialitatea respectiva;
-executa, impreuna cu intreg colectivul pe care-l conduce, examenele si tratamentele cerute de medicii din sectiile
cu paturi, din ambulatoriul de specialitate sau de familie;
-analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si indicii calitativiai muncii medicale din laborator;
-aduce la cunostinta medicului director al spitalului toate faptele peosebite petrecute in laborator ca si masurile
luate;
-controleaza si conduce instruirea cadrelor in subordine;
-gestioneaza inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii
activitatii;
-controleaza si raspunde de buna intretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalatiilor de orice fel si alte
obiecte de inventar;
-verifica in cadrul laboratorului si prin sondaj in sectiile spitalului, modul de recoltare pentru analize;
-colaboreza cu medicii sefi ai sectiilor cu paturi si ai celorlalte laboratoare, in vederea stabilirii diagnosticului,
aplicarii tratamentului si a modului in care se solicita analizele si se folosesc rezultatele;
-urmareste aplicarea masurilor de protectia muncii si de prevenirea contaminarii cu produse infectate;
-asigura si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice;
-intocmeste fisele anuale de evaluare a performntelor profesionale individuale, pentru personalul din subordine;
-indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea unitatii.
Art. 106. Medicul primar care nu indeplineste functia de sef de secţie, are atribuţii similare sefului de sectie in
privinta asistentei medicale si cele pe care le primeşte de la seful de secţie.
Art. 107. Medicul specialist din secţiile şi compartimentele cu paturi are, în principal, următoarele sarcini:
-examinează bolnavii imediat la internare si completeaza foaia de observatie in primele 24 ore, iar in cazuri de
urgenta, imediat; foloseste investigatiile paraclinice efectuate ambulator,
-examineaza zilnic bolnavii si consemneaza in foaia de observatie evolutia, explorarile de laborator, alimentatia si
tratamentul corespunzator; la sfarsitul internarii intocmeste epicriza,
-prezinta medicului sef de sectie, situatia bolnavilor pe care ii are in ingrijire si solicita sprijinul acestuia ori de cate
ori este necesar,
-participa la consulturi cu medicii din alte specialitati si in cazurile deosebite la examenele paraclinice, precum si la
expertizele medico-legale si expertiza capacitatii de munca,
-comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in grija si care necesita supraveghere deosebita;
-intocmeste si semneaza condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii ingrijeste; supravegheaza tratamentele
medicale executate de cadrele medii si auxiliare sanitare, iar la nevoie le efectueaza personal,
-recomanda si urmareste zilnic regimul alimentar al bolnavilor,
-controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu, auxiliar si
elementar sanitar cu care lucreaza,
-asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a normelor de protectia
muncii in sectorul de activitate pe care il are in grija,
-raporteaza cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispozitiilor in vigoare,
-raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului din subordine si al bolnavilor pe care ii are in
ingrijire,
-asigura contravizita si garzile in sectie, potrivit graficului de munca stabilit de catre medicul sef de sectie sau, in
situatii deosebite, din dispozitia acestuia,
-intocmeste formele de externare ale bolnavilor si redacteaza orice act medical, aprobat de conducerea spitalului in
legatura cu bolnavii pe care ii are, sau i-a avut, in ingrijire,
-raspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consulturile din aceeasi sectie si alte sectii si colaboreaza cu
toti medicii din sectiile si laboratoarele din spital, in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor,
-executa sarcini de indrumare si control tehnic, precum si consultatii de specialitate in ambulator, conform planului
intocmit de medicul sef al sectiei,
-se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului profesional
al personalului in subordine,
-depune o activitate permanenta de educatie sanitara a bolnavilor si apartinatorilor,
-participa la autopsii si confruntarile anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut in ingrijire.
-raspunde de respectarea obligativitatii medicilor de a obtine, in scris, sub semnatura a “consimtamantului informat
al pacientului”, securizarea acestei fise prin capsare si mentionarea pe prima pagina “contine fisa cu consimtamantul
informat semnata”

-aplica protocolul de transfer a bolnavului critic, conform Ordinelor MSP.
Art. 108. Medicul specialist din sectiile cu profil chirurgical are, in afara sarcinilor de mai sus si urmatoarele
sarcini specifice:
-face parte din echipa operatorie in interventiile chirurgicale care se efectueaza bolnavilor aflati sub ingrijirea lui,
potrivit indicatiilor si programului stabilit de medicul sef de sectie,
-raspunde de inscrierea protocolului operator in condica de interventii chirurgicale si in foaia de observatie a
bolnavului,
-informeaza organele locale ale parchetului sau ale politiei asupra cazurilor de vatamare corporala care ar putea fi
rezultatul unui act criminal.
Art. 109. Medicul primar/specialist ATI mai are urmatoarele sarcini specifice:
-participa la stabilirea planurilor operatorii ale sectiilor chirurgicale,
-verifica impreuna cu colectivul medical al sectiei chirurgicale, cu ocazia sedintei de programare a operatiilor,
modul in care este asigurata investigarea si pregatirea preoperatorie a bolnavilor,
-asigura pentru bolnavii din sectia anestezie-terapie intensiva, pregatirea preoperatorie si supravegherea
postoperatorie a acestor bolnavi pe o perioada necesara eliminarii efectelor anesteziei si restabilirii functiilor vitale
ale organismului,
-da indicatii generale cu privire la pregatirea preoperatorie si supravegherea postoperatorie a bolnavilor din alte
sectii,
-indruma si raspunde de toate problemele cu privire la organizarea si functionarea punctului de transfuzie si a
punctului de recoltat sanga din unitate,
-organizeaza si asigura, cu concursul tuturor medicilor si in special al sefilor de sectie, mobilizarea pentru donarea
de sange, de la apartinatorii bolnavilor, in scopul acoperirii cantitatii de sange si derivate consumata in spital.
-

Art. 110. Medicul primar/specialist din ambulatorul integrat are, in principal, urmatoarele sarcini:
examineaza bolnavii, stabileste diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de care dispune, indica sau, dupa
caz, efectueaza tratamentul corespunzator; consemneaza aceste date in fisa bolnavului;
indruma bolnavii care nu necesita supraveghere si tratament de specialitate, la medicii de familie cu indicatia
conduitei terapeutice;
acorda primul ajutor medical si organizeaza transportul precum si asistenta medicala pe timpul transportului la
spital, pentru bolnavii cu afectiuni medicochirurgicale de urgenta;
efectueaza interventii de mica chirurgie la nivelul posibilitatilor de rezolvarea ambulatorie, conform indicatiilor
MSP;
recomanda internarea in sectiile cu paturi a bolnavilor care necesita aceasta, in functie de gradul de urgenta,
intocmeste biletul de trimitere;
acorda consultatii de specialitate la domiciliul bolnavilor netransportabili, la solicitarea medicului de familie,
altor medici de specialitate, sau a conducerii spitalului;
acorda asistenta medicala bolnavilor internati in sectia cu paturi, potrivit programului stabilit de conducerea
spitalului atunci cand pentru specialitatea respectiva spitalul nu dispune de medici;
anunta Autoritatea de Sanatate Publica despre cazurile de boli infectioase si profesionale depistate;
dispensarizeaza unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform normelor in vigoare,
colaboreaza cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor bolnavi din evidenta acestora;
stabileste incapacitatea temporara de munca si emite certificatul medical potrivit reglementarilor in vigoare;
efectueaza in specialitatea respectiva consultatii medicale pentru angajare si control periodic persoanelor trimise
in acest scop de medicii de familie;
completeaza fisa medicala pentru bolnavii care necesita trimitere la comisia medicala, pentru expertiza
capacitatii de munca;
participa la solicitare, la lucrarile comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca si ale
comisiei medico-legale;
intocmeste fisele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care necesita astfel de ingrijiri si
verifica pe cele intocmite de medicii de familie potrivit normelor in vigoare;
analizeaza periodic morbiditatea, mortalitatea si alte aspecte medicale de specialitate, propunand masuri
corespunzatoare;
participa la analiza periodica a starii de sanatate a populatiei din teritoriu;
efectueaza garzi in spital potrivit reglementarilor in vigoare;
participa la actiunile de control medical complex a unor grupe de populatie, organizate de conducerea spitalului

-

sau ambulatoriului de specialitate;
se preocupa permanent de ridicarea nivelului profesional propriu si al personalului din subordine;
urmareste si asigura folosirea si întreţinerea corecta a mijloacelor din dotare.

Art. 111. Medicul primar/specialist din cadrul Laboratorului de Anatomie Patologica are următoarele atribuţii:
-Efectuează necroipsia în termen de 24 de ore de la deces, in prezenta medicului care a ingrijit bolnavul si a
medicului sef de sectie (executarea de necropsii la toate cazurile decedate in spital);
-Efectueaza toate examenele histopatologice pe pisele operatorii , biopsice si necropsice, punctii bipsice, citologie
exfoliatind;
-Consemneaza in registrul de protocol datele necropsice, iar in foia de obserbvatie dignosticul necropsic;
-Dispune imbalsamarea cadavrelor si ia masuri pentru eliberarea cadavrelor in termenul cel mai mult 3 zile de la
deces;
-Completeaza, impreuna cu medical currant, certificatul constatator de deces si il semneaza;
-Analizeaza , impreuna cu medicii din sectiile cu paturi, concordanta diagnosticului clinic cu cel anatomo patologic;
-Ia masurile prevazute in dispozitiile in vigoare pentru cadavrele decedatilor de boli transmisibile, precum si a
cazurilor medico legale;
-Prezinta cazurile deosbite medicului sef de laborator;
-Urmareste perfectionarea pregatirii profesionale a personaloului din subordine;
-Controleaza activitatae personalului din subordine;
-Urmareste introducerea in prcatica a metodelor si tehnicilor noi;
-Foloseste correct bunurile in ingrijire si ia masurile pentru conservarea, repararea si inlocuirea lor;
-Raspunde de asigurarea conditiilor igienico - sanitare la locul de munca , de disciplina , tinuta si comportamentul
din subordine;
-Asigura serviciul conform graficului de munca stabilit de medical sef sau in situatii deosebite din dispozitia
acestuia.
-Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nesocomiale;
-Are responsabilitati asupra asupra activitatilor pe care le desfasoara si le semneaza;
-Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale;
-Respecta regulamnetul de ordine interioara ;
-La cererea scrisa a apartinatorilor decedatilor, medical director al spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu
avizul medicului sef al sectiei si al medicului anatomo – patolog.
Art. 112. Medicul specialist radiologie, in afara sarcinilor prevazute la medical specialist din laboartor, are
urmatoarele sarcini specifice:
-supravegheaza ca developarea filmelor radiologice sa se execute corect si in aceeeasi zi; raspunde de buna
conservare si depozitare a filmelor radiografice;
-urmareste aplicarea masurilor de protectie contra iradierii, atat pentru personalul din subordine cat si pentru
bolnavii care se prezinta pentru examene radiologice si tratament.
Art. 113. Medicul specialist obstetrică – ginecologie, în afara sarcinilor cei revin medicului specialist, are
urmatoarele sarcini specifice:
1 supravegheaza prin consultatii periodice gravidele cu risc crescut, indiferent de varsta sarcinii si gravidele
incepand din luna a 7 a de sarcina din teritoriul arondat, in care scop colaboreaza cu ceilalti medici de
specialitate;
2 efectueaza controlul oncologic pentru depistarea precoce a cancerului genital la femeile care se prezinta la
consultatiile curente sau examenele ginecologice periodice.
Art. 114. Medicul specialist dermatovenerologie, în afara sarcinilor ce revin medicului specialist, are
urmatoarele sarcini specifice:
1 efectueaza anchetele epidemiologice ale bolnavilor cu afectiuni veneriene din teritoriu si aplica masurile de
lupta in focar.
2 comunica telefonic medicului coordonator dermato-venerolog judetean cazurile de sifilis recent depistate in
teritoriu, precum si colectivitatile cu morbiditate crescuta prin boli venerice;
3 intocmeste fisele de declarare a cazurilor noi de boli venerice;
4 stabileste luarea si scoaterea din evidenta a bolnavilor cu boli venerice, potrivit normelor in vigoare;
5 tine evidenta si efectueaza controlul medical periodic al persoanelor surse potentiale de boli venerice;
6 informeaza organele de politie asupra bolilor venerice din teritoriu, potrivit reglementarilor in vigoare.

Art. 115. Medicul rezident are, in principal, urmatoarele sarcini:
desfasoara activitate in cadrul sectiei, conform sarcinilor prevazute pentru medicul de specialitate,
participa la activitatea din spital - program in cursul diminetii, contravizita si garda - conform reglementarilor in
vigoare,
3 se preocupa de ridicarea pregatirii sale profesionale in specialitate, sub conducerea medicului sef de sectie.
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Art. 116. Medicul de garda din sectiile cu paturi are in principal urmatoarele sarcini:
raspunde de buna functionare a sectiilor si de aplicarea dispozitiilor prevazute in regulamentul de ordine
interioara, precum si a sarcinilor date de medicul director al spitalului,
controleaza la intrarea in garda, prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existenta mijloacelor
necesare asigurarii asistentei medicale curente si de urgenta, precum si predarea serviciului de cadrele medii si
auxiliare care lucreaza in ture,
supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare, iar la nevoie le efectueaza
personal,
supravegheaza cazurile grave existente in sectie sau internate in timpul garzii, mentionate in registrul special al
medicului de garda,
inscrie in registrul de consultatii orice bolnav prezentat la camera de garda, completeaza toate rubricile,
semneaza si parafeaza in registru pentru fiecare bolnav,
interneaza bolnavii prezentati cu bilet de trimitere, precum si cazurile de urgenta care se adreseaza spitalului;
raspunde de justa indicatie a internarii sau refuzului acestor cazuri, putand apela la ajutorul oricarui specialist
din cadrul spitalului, chemandu- l la nevoie de la domiciliu,
raspunde la chemarile care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si cheama la nevoie alti medici ai spitalului
necesari pentru rezolvarea cazului,
intocmeste foaia de observatie a cazurilor internate de urgenta si consemneaza in foaia de observatie evolutia
bolnavilor internati si medicatia de urgenta pe care a administrat-o,
acorda asistenta medicala de urgenta bolnavilor care nu necesita internarea,
asigura internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati in spitalul respectiv, dupa acordarea
primului ajutor,
anunta cazurile cu implicatii medico-legale coordonatorului echipei de garda, medicului sef de sectie sau
medicului director al spitalului, dupa caz; de asemenea anunta si alte organe, in cazul in care prevederile legale
impun aceasta,
confirma decesul, consemnand aceasta in foaia de observatie si da dispozitii de transportare a cadavrului la
morga, dupa 2 ore de la deces,
asista dimineata la distribuirea alimentelor, verifica calitatea acestora, refuza pe cele alterate si sesizeaza
aceasta conducerii spitalului,
controleaza calitatea mancarurilor pregatite inainte de servirea mesei de dimineata, pranz si cina; refuza servirea
felurilor de mancare necorespunzatoare, consemnand observatiile in condica de la blocul alimentar; verifica
retinerea probelor de alimente,
anunta prin toate mijloacele posibile medicul director al 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 comporatmentul vizitatorilor in zilele de vizita, precum si prezenta ocazionala a altor
persoane straine in spital si ia masurile necesare,
intocmeste la terminarea serviciului, raportul de garda in condica destinata acestui scop, consemnand activitatea
din sectie pe timpul garzii, masurile luate, deficientele constatate si orice observatii necesare; prezinta raportul
de garda.
aplica protocolul de transfer a bolnavului critic, conform Ordinelor MSP.
asigurarea continuitatii actului medical (dupa orele 15.00 de luni –pina vineri) in zilele de week-end si sarbatori
legale, in sectia reumatologie si sectia recuperare BFT va fi realizata de catre medicii din sectia de medicina
interna care asigura linia de garda.
Art. 117. În situaţia când exista mai multi medici de garda, seful liniei de garda, precizat in grafic, coordoneaza
intreaga activitate si reprezinta pe directorul medical al spitalului, in cazurile de investigare a responsabilitatilor
pentru infectie nosocomiala.
Art. 118. (1) Asistenta şefă din secţie este cadrul responsabil de organizarea si functionarea sectiei, de
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gestionarea ingrijirilor, de animarea si incadrarea echipei de ingrijiri, conform politicii de ingrijiri.
(2) Asistenta sefa din sectie este subordonata medicului sef de sectie si directorului de îngrijiri la nivel de spital
si are relatii functionale cu compartimentele din cadrul unitatii sanitare si de colaborare cu asistentii sefi din alte
sectii ale spitalului. Are in principal urmatoarele atributii:
organizeaza activitatile de tratament, explorari functionale si ingrijire din sectie, asigura si raspunde de calitatea
acestora,
stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine din sectie, pe care le poate modifica,
informand medicul sef de sectie,
coordoneaza, controleaza si raspunde de calitatea activitatii desfasurata de personalul din subordine in cele 3
ture,
evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global, activitatea personalului din sectie,
organizeaza impreuna cu asistenta sefa de unitate si cu consultarea reprezentatului colegiului asistentilor
medicali, testari profesionale periodice si acorda calificativele anuale, pe baza calitatii activitatii, rezultatelor
obtinute la testare,
participa la selectarea asistentilor medicali, a surorilor medicale si a personalului auxiliar - prin concurs propune
criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementarilor legale in vigoare,
supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat in vederea respectarii sarcinilor din
fisa postului,
controleaza activitatea de educatie pentru sanatate realizata/desfasurata de asistentiimedicali si surorile
medicale,
informeaza medicul sef de sectie si dupa caz asistenta sefa de unitate despre evenimentele deosebite petrecute in
timpul turelor,
aduce la cunostinta asistentei sefe de unitate absenta temporara a pesonalului in vederea suplinirii acestuia
potrivit reglementarilor legale in vigoare,
coordoneaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a in fectiilor
nosocomiale,
raspunde de aprovizionarea sectiei cu instrumentar, lenjerie si alte materiale sanitare necesare si de intretinere si
inlocuirea acestora conform normelor stabilite in unitate,
asigura procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al sectiei, controleaza modul in care
medicatia este preluata din farmacie, pastrata, distribuita si administrata de catre asistentele si surorile medicale
din sectie,
realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei conform normelor stabilite in colaborare cu asistenta sefa
de unitate si delega persoana care raspunde de aceasta fata de administratia institutiei,
controleaza zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemneaza,
raspunde de intocmirea situatiei zilnice a miscarii bolnavilor si asigura predarea acestora la biroul de internari,
analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica
asistentei sefe pe spital,
organizeaza si participa zilnic la raportul asistentilor si surorile medicale din sectie, la raportul de garda cu
medicii si la raportul organizat de asistenta sefa de unitate si ingrijire cu asistentii sefi de sectie,
participa la vizita efectuata de medicul sef de sectie,
organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din subordine prin respectarea normelor de protectia
muncii,
se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi pentru personalul din subordine,
asigura pastrarea secretului profesional si ofera informatii apartinatorilor, numai in interesul bolnavilor,
in cazuri deosebite propune spre aprobare, impreuna cu medicul sef de sectie, ore suplimentare conform
reglementarilor legale si informeaza asistenta sefa de unitate,
in cazul constatarii unor acte de indisciplina la pesonalul din subordine, in cadrul sectiei, decide asupra modului
de rezolvare si/sau sanctionare a personalului vinovat si informeaza medicul sef al sectiei, asistenta sefa de
unitate si conducerea unitatii,
intocmeste graficul concediilor de odihna, informeaza asistenta sefa de unitate, raspunde de respectarea acestuia
si asigura inlocuirea personalului pe durata concediului,
coordoneaza organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor scolilor postliceale sanitare insotiti de
instructorul de practica, conform stagiilor stabilite de comun acord cu scoala,
isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de sectie si a asistentei sefe de unitate.
Art. 119. Asistenta sefa care au instalatie proprie de sterilizare, are inafara sarcinilor prevazute mai sus si
urmatoarele sarcini specifice:
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organizeaza si raspunde de calitatea si controlul activitatii de pregatire, sterilizare si utilizare a materialelor si
instrumentarului folosit in sectie,
organizeaza, controleaza si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de asepsie si antisepsie stabilite pentru
blocurile operatorii si blocurile de nasteri, salile de pansamente si saloanele bolnavilor.

Art. 120. Asistenta medicala care lucreaza in sectiile cu paturi are atributii ce decurg din competentele
certificate de actele de studii obtinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitatea recunoscut
de lege.
In exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse in cadrul activitatiilor ce decurg
din rolul autonom si delegat.
(3) In sectiile cu paturi lucreaza asistenti medicali care au următorele atribuţii:
-Isi desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului.
-Respecta regulamentul de ordine interioara.
-Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital
si il repartizeaza la salon.
-Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine
interioara (care va fi afisat in salon).
-Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul.
-Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon.
-Indentifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de
ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute, pe tot parcursul internarii.
-Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe
tot parcursul internarii.
-Observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul.
-Pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatii si tratament.
-Pregateste bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigatii speciale sau interventii chirurgicale, organizeaza
transportul bolnavului si la nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului.
-Recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescriptiei medicului.
-Raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaeletei, schimbarii
lenjeriei de corp si de pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarii pozitiei bolnavului.
-Observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor dependenti, supravegheaza
distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie.
-Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele imunizarile, testarile biologice, etc., conform
prescriptiei medicale
-Asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale.
-Pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor.
-Asigura pregatirea preoperatorie a pacientului.
-Asigura ingrijirile postoperator.
-Semnaleaza medicului orice modificari depistate (de exemplu: auz, vedere, imperforatii anale, etc).
-Verifica existenta benzii/semnului de indentificare a pacientului.
-Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii.
-Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim
special.
-Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, lectii educative si
demonstratii practice, pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare.
-Participa la acordarea ingrijirilor paleative si instuieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora.
-Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a
momentelor/situatiilor de criza.
-Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor, conform regulamentului de ordine interioara.
-Efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura.
-Pregateste pacientul pentru externare.
-In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de
conducerea spitalului.
-Utilizeaza si pastreza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheza colectarea
materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.
-Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori
este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal.

-Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlului si combaterea infectiilor nosocomiale.
-Respecta secretul profesional si codul de etica al astistentului medical.
-Respecta si apara drepturile pacientului.
-Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua si
conform cerintelor postului.
-Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali.
-Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine.
-Participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate.
Atributii de prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale:
-implementeaza practicile de ingrijire a pacientilor in vederea controlului infectiilor;
-se familiarizeaza cu practicile de prevenire a aparitiei si raspandirii infectiilor si aplicarea practicilor adecvate pe
toata durata internarii pacientilor;
-mentine igiena, conform politicilor spitalului si practicilor de ingrijire adecvate din salon;
-monitorizeaza tehnicile aseptice, inclusiv spalarea pe maini si utilizarea izolarii;
-informeaza cu promptitudine medicul de garda in legatura cu aparitia semnelor de infectie la unul dintre pacientii
aflati in ingrijirea sa;
-initiaza izolarea pacientului si comanda obtinerea specimenelor de la toti pacientii care prezinta semne ale unei boli
transmisibile, atunci cand medicul nu este momentan disponibil;
-limiteaza expunerea pacientului la infectii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alti pacienti sau
echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
-mentine o rezerva asigurata si adecvata de materiale pentru salonul respectiv, medicamente si alte materiale
necesare ingrijirii pacientului;
-identifica infectiile nosocomiale;
-investigheaza tipul de infectie si agentul patogen, impreuna cu medicul curant;
-participa la pregatirea personalului;
-participa la investigarea epidemiilor;
-asigura comunicarea cu institutiile de sanatate publica si cu alte autoritati, unde este cazul.
Art. 121. Competenţele asistentului medical din blocul operator:
-pregateste instrumentarul pentru interventii chirurgicale;
-asista bolnavul pre- si intraoperator putand participa la interventii in caz de nevoie deosebita;
-pregateste si sterilizeaza materialele si instrumentarul, in cazul in care nu exista sterilizare centrala;
-raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa;
- raspunde de respectarea regulilor de asepsie, antisepsie, dezinfectie, curatenie in blocul operator;
- respecta conditiile de pastrare a materialelor sterile si utilizarea lor in limita termenului de valabilitate;
- se ocupa cu aprovizionarea cu materiale sanitare si medicamente conform baremului;
- programeaza pacientii pentru operatie impreuna cu medicul sef de sectie respectand regula: aseptici si apoi
septici;
- primeste si pregateste pacientii pentru operatie;
- ajuta echipa chirurgicala sa se spele, sa imbrace echipamentul steril;
- seveste medicul chirurg cu materialul moale steril , instrumentar, campuri sterile si tot ce este necesar in timpul
operatiei;
- poate participa la operatie servind medicul cu instrumente si material moale in caz de necesitate;
- asista bolnavul postoperator il insoteste pe sectie si il preda asistentei de salon;
- anunta serviciul administrativ in cazul defectiunilor aparute in blocul operator;
- intocmeste graficul de dezinfectie al salii de operatie;
- verifica permanent starea instrumentarului si intocmeste necesarul de instrumentar;
- intocmeste listele de casare pentru instrumentarul deteriorat;
- prezinta controlului bacteriologic materialele si instrumentarul care trebuie verificat;
- instiinteaza medicul sef de sectie si asistenta sefa despre rezultatele controlului bacteriologic si impreuna iau
masurile care se impun;
- va avea carnet de sanatate la zi;
- pastreaza confidentialitatea si secretul profesional;
- respecta precautiunile universale;
- isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;
- ia la cunoştinţă si respecta ordinele ce reglementează propria activitate;
- respecta regulamentul de ordine interioara;
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respecta normele de protectie a muncii si psi
pastreaza si tine evidenta stricta a stupefiantelor
asigura si prezinta medicului registrul protocol operator
si verifica ca acestea sa fie trecute si parafate de medic
scade in calculator materialele si medicamentele folosite la sala de operatie
tine locul asistentei sefe pe perioada concediului de odihna

Art. 122. Asistentului medical de la ATI, care lucreaza la blocul operator are urmatoarele sarcini specifice:
-participa sub indrumarea medicului anestezist-terapeut intensiv, la pregatirea bolnavului pentru anestezie;
-supravegheza bolnavul si administreaza dupa indicatiile si sub supravegherea medicului tratamentul intraoperator;
-urmareste evolutia postoperatorie, pana la transportarea bolnavului in sectie, in pat, unde acesta este preluat de
asistenta din sectie;
Art. 123. Asistentul medical de la transfuzii, are in principal, urmatoarele sarcini:
-asigura si raspunde de aprovizionarea corecta si la timp a punctului de transfuzie cu cantitati suficiente de sange,
plasma si alte derivate de sange terapeutice;
-efectueaza determinarea grupei sanguine, a factorului Rh si proba de incompatibilitate pe lama;
-raspunde de aparitia reactiilor, complicatiilor si accidentelor postransfuzionale provocate de pregatirea defectuoase
a materialelor de transfuzie, de conservarea si manipularea necorespunzatoare a sangelui si derivatelor;
-tine in ordine scriptele si evidentele punctului de transfuzie;
-inregistraza in foaia de observatie rezultatele examentelor efectuate, precum si datele personale ale donatorului
insrise pe flacon, raspunde de completarea corecta si de trimiterea talonelor de sange la Centrul de Recoltare si
Conservare a Sangelui.
Art. 124. Asistentul social are urmatoarele sarcini specifice:
-sesizeaza in termen de 24 de ore, telefonic sau in scris, asistentii sociali desemnati de
DGASPC, cu privire la existenta oricarei situatii de risc de abandon al copilului,
-mentin permanent legatura cu asistentii sociali desemnati de DGASPC,
-efectueaza sesizarile prevazute de Legea 272/2004, privind cazurile de copii care
prezinta risc de abandon,
-participa la consilierea gravidei/mamei inainte si dupa actul nasterii, asigurand
-informarea acesteia cu privire la drepturile si obligatiile care ii revin conform legii,
-sprijina mama in vederea realizarii demersurilor legate de intocmirea actului de
nastere a copilului,
-asigura intocmirea documentatiei necesare in scopul preluarii copilului in regim de
urgenta in sistemul de protectie a copilului, in termenul prevazut de Legea 272/2004,
in vederea prevenirii abandonului, se vor stabili anumite masuri in cazul mamelor
considerate cu risc de abandon, cum ar fi: informatii despre domiciliu, xerocopii dupa actele de identitate, fotografia
mamei, consilierea si sprijinul acesteia in vederea intocmirii certificatului de nastere;
-asigura consilierea si ia masurile care se impun pentru cazurile sociale care apar la nievl de unitate
-asigura efectuarea unor achete socilale de identificare a apartinatorilor petru persoane prezentate la urgenta si care
nu pot oferi informatii proprii
Art. 125. Asistentul medical de la staţia de sterilizare are, in principal, urmatoarele sarcini:
-verifica modul de pregatire si impachetare a materialelor trimise pentru sterilizare si respinge trusele
necorespunzatoare;
-efectueaza sterilizarea, respectand normele tehnice de sterilizare si instructiunile de sterilizare a fiecarui aparat;
-anunta imediat personalul tehnic de intretinere si pe asistenta sefa, asupra oricarei defectiuni care survine la
aparatele de sterilizare;
-raspunde de igiena incaperilor in care se face sterilizarea si de fluxul materialelor inainte si dupa sterilizare
-banderoleaza si eticheteaza trusele si pachetele cu materiale sterilizate, tine evidenta activitatii de sterilizare pe
aparate si sarje;
-efectueaza teste de control a sterilizarii si tine evidenta rezultatelor.
Art. 126. Atributiile asistentului medical din laboratorul de analize medicale şi explorări funcţionale
decurg din competentele certificate de actele de studii obtinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de
invatamant de specialitate recunoscuta de lege. In exercitarea profesiei asistentul medical are responsabilitatea

-

actelor intreprinse in cadrul activitatii ce decurg din rolul autonom si delegat şi care constau în:
Pregateste fizic si psihic pacientul in vederea recoltarii, dupa caz.
Pregateste materialul necesar in vederea prelevarii produselor biologice.
Sterilizeaza materialele necesare investigatiilor de laborator.
Recolteaza produse biologice (in ambulatoriu, sau la patul bolnavului, dupa caz).
Preleveaza unele produse biologice necesare investigatiilor de laborator.
Prepara si pregateste coloranti, medii de cultura si anumiti reactivi necesari pentru tehnicile de laborator.
Prepara solutii dezinfectante.
Asigura autoclavarea produselor biologice.
Efectueaza tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, parazitologice, toxicologice,
citologice si de anatomie-patologica).
Participa la efectuarea necropsiilor.
Respecta normele de pastrare si conservare a reactivilor de laborator, cu care lucreaza.
Acorda primul ajutor in situatii de urgenta (accidente produse in timpul recoltarii, etc.) 14. Intocmeste documente
(buletine de analiza, inregistrarea rezultatelor de laborator, etc.)
Inmagazineaza datele de laborator pe calculator, dupa caz.
Raspunde de corectitudinea datelor inregistrate.
Intocmeste si comunica datele statistice din laboratorul clinic.
Asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare.
Supravegheaza si controleaza efectuarea curateniei si a dezinfectiei laboratorului.
Respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii.
Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea
materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea
distrugerii.
Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale.
Participa la realizarea programelor de educatie pentru sanatate.
Informeaza persoana ierarhic superioara asupra deteriorarii reactivilor si a aparaturii din dotarea laboratorului.
Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.
Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, si de utilizare a echipamentelor, prin studiu individual sau
alte forme de educatie continua.
Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali de laborator.
Respecta regulamentul de ordine interioara
Art. 127. Atributiile asistentului medical din laboratorul de anatomie patologica sunt rmătoarele:
Primeste, inregistreaza si prelucreaza materialele pentru examene citologice;
Prepara si pregateste coloranti si anumiti reactivi necesari pentru tehnicile de laborator;
Prepara solutii dezinfectante;
Efectueaza tehnicile de laborator cotilogice;
Respecta normele de pastrare si conservare a reactivilor de laborator cu care lucreaza ;
Intocmeste documente (buletine de analiza, înregistrarea rezultatelor de laborator, etc);
Inmagazineaza datele de laborator pe calculator, dupa caz;
Raspunde de corectitudinea datelor inregistrate;
Intocmeste si comunicadatele statistice de laborator;
Asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare;
Supravegheaza si controleaza efectuarea curateniei si a dezinfectiei laboratorului;
Respecta normele igienco sanitare, de protectia muncii si PSI;
Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea
materialelor chimice si biologice, instrumentarul de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in
vederea distrugerii;
Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, cpontrolul si combaterea infectiilor nosocomiale;
Participa la realizarea programelor de educatie pentru sanatate,
Informeaza persoan aierarhic superioara asupra deteriorarii reactivilor si a aparaturii din dotarea laboratorului;
Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical,
Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale si de utilizare a echipamentelor prin studiu individula sau
alte forme de educatie continua;
Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali de laborator;
Respecta regulamentul de ordine interioara.
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Art. 128. Atribuţiile asistentului medical din farmacie:
Organizeaza spatiul de munca si activitatile necesare distribuirii medicamentelor si materialelor sanitare.
Asigura aprovizionarea, receptia, depozitarea si pastrarea medicamentelor si produselor farmaceutice.
Elibereaza medicamente si produse galenice, conform prescriptiei medicului.
Recomanda modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescriptiei medicului.
Ofera informatii privind efectele si reactiile adverse ale medicamentului eliberat.
Participa, alaturi de farmacist la pregatirea unor preparate galenice.
Verifica termenele de valabilitate a medicamentelor si produselor farmaceutice si previne degradarea lor.
Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale.
Participa la realizarea programelor de educatie pentru sanatate.
Participa la activitati de cercetare.
Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.
Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale.
Utilizeaza si pastreaza in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea
materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea
distrugerii.
Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua.
Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali de farmacie.
Respecta normele igienico sanitare si de protectia muncii.
Respecta regulamentul de ordine interioara.
Art. 129. Atribuţiile asistentului medical de radiologie:
Pregateste bolnavul si materialele necesare examenului radiologic.
Inregistreaza bolnavii in registrul de consultatii pentru radioscopii si radiografii cu datele de identitate necesare.
Efectueaza radiografiile la indicatia medicului.
Executa developarea filmelor radiografice si conserva filmele in filmoteca, conform indicatiilor medicului.
Pastreaza filmele radiografice, prezentand medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare.
Inregistreaza filmele in camera obscura si dupa uscarea lor inscrie datele personale pe copertile filmelor.
Pastreaza evidenta substantelor si materialelor consumabile.
Inscrie rezultatele interpretarii filmelor in registrul de consultatii radiologice.
Asigura evidenta examenelor radioscopice si radiografice.
Pastreaza evidenta la zi a filmelor consumate.
Participa impreuna cu medicul radiolog la procesul de invatamant si la activitatea de cercetare stiintifica.
Asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiuni in vederea mentinerii ei in stare de
functionare.
Amelioreaza pregatirea profesionala de specialitate prin perfectionarea permanenta a cunostintelor teoretice si
practice.
Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea
materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea
distrugerii.
Respecta regulamentul de ordine interioara.
Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale.
Supravegheaza ordinea si curatenia la locul de munca.
preia pacientul împreună cu foaia de observaţie si răspunde de acesta pe tot parcursul investigaţiei radiologice
(oricare ar fi aceasta- ecografie, irigoscopie, tomografie computerizată)
asigură asistenţa medicală ( puncţionarea venoasă ,administrare substanţă de contrast, clismă cu substanţă de
contrast) şi de urgenţă pe toată durata investigaţiei adică din momentul preluării pacientului de la asistentul
medical însoţitor de pe secţia care prescrie efectuarea investigaţiei, până la predarea pacientului împreună cu FO
completată cu rezultatul examinării către asistenta medicală însoţitor din secţia din care provine bolnavul.
Art. 130. Asistentul de obsetrică – ginecologie, in afara sarcinilor ce revin asistentei medicale, are urmatoarele
sarcini specifice;
tine evidenta gravidelor dispensarizate si le programenaza la consultatii de specialitate potrivit indicatiei
medicului;
comunica medicilor de familie cazurile de sarcina depistate si ginecopatele problema, pentru a fi urmarite in
continuare.

-
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Art.131. Atribuţiile asistentului medical de dietetică:
Conduce si coordoneaza activitatea echipei din blocul alimentar si bucatarie, privind pregatirea alimentelor si
respectarea prescriptiilor medicale.
Controleaza respectarea normelor igienico-sanitare in bucatarie si blocul alimentar, curatenia si dezinfectia
curenta a veselei.
Supravegheza respectarea, de catre personalul din blocul alimentar a normelor in vigoare privind prevenirea,
controlul si combaterea infectiilor nosocomiale, a normelor de protectie a muncii si a regulamentului de ordine
interioara.
Verifica calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizioneaza institutia, modul de pastrare in magazie si
calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie.
Supravegheaza si participa la prepararea regimurilor speciale.
Realizeaza periodic planuri de diete si meniuri.
Controleaza modul de respectare a normelor de igiena privind transportul si circuitele pentru alimente, conform
reglementarilor in vigoare.
Controleaza distribuirea alimentatiei pe sectii si la bolnavi.
Calculeaza regimurile alimentare si verifica respectarea principiilor alimentare.
Intocmeste zilnic lista cu alimentele si cantitatile necesare.
Verifica prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi.
Recolteaza si pastreaza probele de alimente.
Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale.
Respecta regulamentul de ordine interioara.
Controleaza starea de functionare a instalatiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor.
Informeaza conducerea unitatii despre deficientele constatate privind prepararea, distribuirea si conservarea
alimentelor.
Organizeaza activitati de educatie pentru sanatate privind o alimentatie sanatoasa.
Participa la formarea asistentilor medicali de dietetica/nutritionistilor.
Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.
Respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii.
Se preocupa permanent de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de
educatie continua si conform cerintelor postului.
Art. 132. Asistentul medical din ambulatoriul integrat are, in principal, urmatoarele sarcini:
asista si ajuta pe medic la efectuarea consultatiilor medicale;
raspunde de starea de curatenie a cabinetului si a salii de asteptare, temperatura si aerisirea incaperilor, existenta
rechizitelor si a imprimatelor necesare activitatii;
ridica de la fisier fisele medicale ale bolnavilor prezentati pentru consultatii de specialitate si le restituie acestuia
dupa consultatii;
semnaleaza medicului urgenta examinarii bolnavilor;
termometrizeaza bolnavii, recolteaza la indicatia medicului unele probe biologice pentru analize de laborator
curente, care nu necesita tehnici speciale si ajuta la efectuarea diferitelor proceduri medicale;
comunica medicilor de familie diagnosticul si tratamentul indicat bolnavilor consultati;
acorda primul ajutor in caz de urgenta;
efectueaza la indicatia medicului, injectii, vaccinari, pansamente, precum si alte tratamente prescrise;
raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor si informeaaza medicul asupra oricarei solicitari care se refera
la ingrijirea medicala a bolnavilor;
raspunde de aplicare masurilor de dezinfectie si dezinsectie, potrivit normelor in vigoare;
primeste, asigura si raspunde de buna pastrare si utilizare a instrumentarului aparaturii si utilajelor cu care
lucreaza si se ingrijeste de buna intretinere si folosire a mobilierului si inventarului moale existent in dotare;
desfasoara activitate permanenta de educatie sanitara;
se preocupa permanent de ridicarea continua a nivelului sau profesional;
tine la zi centralizatorul statistic, fisele de dispensarizare si intocmeste darile de seama si situatiile satistice
privind activitatea cabinetului.
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Art. 133. Atributiile asistentulu medical incadrat la SPCIN:
Mentine la standarde de performanta activitatea pe care o desfasoara.
Da dovada de profesionalism in relatiile de subordonare, coordonare si colaborare.
Respecta confidentialitatea materialelor si datelor pe care le detine si manipuleaza.
Raspunde de gestionarea echipamentelor si materialelor din dotare.
Colecteaza, prelucreaza si tine evidenta datelor privind infectiile nosocomiale, provenite din spital.
Verifica datele privind infectiile nosocomiale inregistrate de sectii, colecteaza datele privind cazurile gasite
nediagnosticate si/sau nedeclarate si informeaza medicul sef SPCIN.
Participa alaturi de medicul sef SPCIN la prezentarea buletinului informativ lunar in cadrul Comitetului
Director.
Participa la realizarea anchetelor epidemiologice.
Colaboreaza cu asistentele sefe din sectii pentru aplicarea optima a precautiunilor de izolare a bolnavilor, a
masurilor de asepsie, a tehnicilor aseptice, a masurilor de igiena si dezinfectie.
Verifica prin inspectie respectarea metodelor si procedurilor de tinere sub control a infectiilor nosocomiale.
Raspunde si participa la recoltarea corecta a probelor de laborator pentru controlul sterilitatii, mentinerea
sterilitatii materialelor sanitare si a solutiilor injectabile, igiena spitaliceasca, etc.
Identifica nevoile educationale, nivelul de intelegere si aptitudinile cadrelor medii si stabileste prin evaluare cele
mai eficiente metode instructiv/educative privind prevenirea infectiilor nosocomiale.
Alcatuieste teste de verificare a cunostintelor privind infectiile nosocomiale pentru personalul mediu si auxiliar.
In absenta medicului epidemiolog, in situatii deosebite informeaza conducatorul unitatii, sau medicul de garda
pentru luarea masurilor necesare.

Art. 134. Atributiile asistentulu medical de balneofizioterapie:
-Aplica procedurile de balneofizioterapie conform prescriptiilor medicului specialist
-Supravegheaza starea pacientului pe perioada aplicarii procedurilor fizioterapeutice
-Informeaza si instruieste pacientul asupra tratamentului pe care il efectueaza, asupra efectelor terapeutice si
eventual, asupra efectelor negative ce pot aparea.
-Consemneaza pe fisele de tratament procedurile efectuate.
-Tine evidenta tratamentelor si transmite datele catre serviciul de statistica.
-Raspunde de buna pastrare si utilizare a aparaturii si inventarului din dotare.
-Pregateste si verifica functionarea aparaturii semnaland defectiunile tehnicianului din sectie.
-Se preocupa de aprovizionarea si utilizarea solutiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor
fizioterapeutice.
-Raspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecarei proceduri.
-Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul.
-Manifesta permanent o atitudine de solicitudine fata de bolnav.
-Poarta echipament de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara ,care va fi schimbat ori de cate ori
este nevoie, pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
-Respecta secretul profesional si codul de etica a asistentului medical.
-Respecta si apara drepturile pacientului.
-Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale.
-Se preocupa permanent de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual si forme de educatie
continua.
-Respecta reglementarile regulamentului de ordine interioara.
-Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine.
Art. 135. Atributiile kinetoterapeutului:
-Pe baza diagnosticului clinic corect si complet, insotit de parametrii morfofunctionali ai afectiunii respective, cat si
bolilor asociate, kinetoterapeutul stabileste planul de tratament specific, programul de lucru, locul si modul de
desfasurare, al acestuia(individual, la pat, colectiv, la sala de gimnastica, la bazin)
-Kinetoterapeutul aplica terapia prin miscare, folosind metodologia reclamata de starea si evolutia patologica a
bolnavului, in sali special amenajate , la patul bolnavului.
-Kinetoterapeutul mentine o legatura permanenta pe baza de informare reciproca cu medicul terapeut, asupra starii
de sanatate si a evolutiei bolnavului.
-Se preocupa de ridicarea nivelului profesional propriu.
-Tine evidenta statistica si urmareste din punct de vedere al optimizarii, eficienta tratamentului.
-Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena, protectia muncii si educatiei sanitare implicate in actul

terapeutic.
-Desfasoara activitate de educatie sanitara pentru prevenirea si corectarea deficientelor fizice.
Art. 136. Autopsierul are urmatoarele sarcini:
-Stabileste si raspunde de identitatae cadavrelor;
-Inregistreaza si elibereaza apartinatorilor cadavrele conform normelor in vigoare;
-Pregateste cadavrele si si instrumentarul pentru necropsie, ajuta medicul la efectuarea necropsiei;
-Imbalsameaza cadavrele si face toaleta în vederea predării lor că1tre familie;
-Respecta normele igienico – sanitare , de protecţie a muncii si PSI;
-Utilizeaza si pastreaza în bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare;
-Respecta secretul profesional si codul de etica profesionala ;
-Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale;
-Respecta regulamntul de ordine interioara.
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Art. 137. Atribuţiile infirmierului:
Isi desfasoara activitatea in unităţi sanitare si numai sub îndrumarea si supravegherea asistentului medical.
Pregăteşte patul si schimba lenjeria bolnavilor
Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igiena.
Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice
Ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tavite renale, etc.)
Asigura curăţenia, dezinfecţia si păstrarea recipientelor utilizate, in locurile si conditiile stabilite (in sectie).
Asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori este nevoie.
Ajuta la pregătirea bolnavilor in vederea examinarii.
Transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor), in containere speciale la spalatorie si o aduce curata in
containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglemetarilor regulamentului de ordine interioara.
Executa la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnica a mobilierului din salon.
Pregateste, la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectie, ori de cate ori este necesar.
Efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta
bolnavul la deplasare.
Se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la
deplasare
Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesitra ajutor pentru a se deplasa.
Colecteaza materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta, utilizate, in recipiente speciale si asigura
transpotul lor la spatiile amenajate de depozitare, in vederea neutralizarii.
Ajuta asistentul medical si brancadrierul la pozitionarea bolnavului imobilizat.
Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza urina sau alte produse biologice,
escremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia
pacientului.
Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregatesete cadavrul si ajuta la transportul
acestuia, la locul stabilit de catre conducerea institutiei.
Nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului.
Va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar.
Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate
ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
respecta regulamentul de ordine interioara si precautiunile universale, privind normele igienico-sanitare si de
protectie a muncii, prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale;
participa la instruirile periodice efectuate de asistenta sefa privind normele de igiena si protectie a muncii;
executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentei medicale sau a medicului;
are carnet de sanatete cu analizele la zi;

Art. 138. Atributiile baiesitei:
-Pregateste si ajuta la efectuarea unor proceduri de termo si hidroterapie.
-Asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire.
-Intretine,pastreaza si raspunde de materialele necesare curateniei si le foloseste rational evitand risipa.
-Curata si dezinfecteaza utilajele dupa aplicarea procedurilor de termo si hidroterapie.
-Schimba lenjeria si transporta rufaria murdara in conditiile stabilite de normele de igiena.
-Ajuta bolnavii gravi sa se deplaseze de la un compartiment la altul.

-Curata si dezinfecteaza cazile de baie,paturile de impachetare cu parafina,pregatindu-le in vederea aplicarii
tratamenrelor prescrise pe fisa.
-Pregateste apa pentru hidroterapie si supravegheaza bolnavul in timpul aplicarii procedurii.
-Pregateste parafina pentru aplicatii.
-Efectueaza curatenia si dezinfectia in spatiul repartizat ori de cate ori este nevoie.
-Evita deteriorarea mobilierului, peretilor si instalatiior in timpul efectuarii curateniei.
-Colecteaza deseurile cu potential contaminant in recipiente speciale si asigura transportul acestora conform
ORD.MS.219/2002
-Respecta normele de igiena pentru prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale.
-Manifesta un comportament etic fata de bolnavi si fata de presonalul medico- sanitar.
-Poarta echipament de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara care va fi schimbat ori de cate ori este
nevoie.
-Respecta normele in vogoare de protectie a muncii
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Art. 139. Atributiile agentului DDD
Dezinfecteaza zilnic instalatiile sanitare din spital, incaperile de la internari;
Formolizeaza saloanele pentru bolnavi, zilnic camera de primire a rufelor murdare si saptamanal cabinetele de
specialitate;
Dezinfecteaza salvarile sau alte mijloace de transport care au transportat bolnavii contagiosi;
Efectueaza dezinsectizarea si deratizarea, conform instructiunilor primite si planificarii dezinsectiilor.
Respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii.
Raspunde de buna intretinere a aparaturii de dezinfectie, dezinsectie, de repararea ei la timp si de folosirea ei in
conditii corespunzatoare.
Respecta regulamentul de ordine interioara.
Aplica procedurile stipulate de codul de procedura si aplica metodologia de investigatie - sondaj pentru
determinarea cantitatilor produse de tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei de date nationale si a
evidentei gestiunii deseurilor, conform Ordinului M.S.219/2002.
Art. 140. Atribuţiile statisticianului medical:
primeste documentatia medicala a bolnavilor iesiti din spital (foi de observatie, foi de temperatura,etc.);
clasifica foile de observatie ale bolnavilor iesiti pe grupe de boli, pe sectii, pe ani;
tine evidenta datelor statistice pe formularele stabilite de Ministerul Sanatatii si intocmeste rapoartele statistice
ale spitalului, verificand exactitatea datelor statistice cuprinse in rapoartele sectiilor;
pune la dispozitia sectiilor datele statistice si documentatia medicala necesara pentru activitatea curenta si de
cercetare si asigura prelucrarea datelor statistice;
urmareste in dinamica corelarea diferitilor indicatori de activitate comparativ cu alte unitati sau pe tara si
informeaza sefii de sectii si medicul director in caz de abateri mari.

Art. 141. Atribuţiile registratorului medical:
-intocmeste fisa medicala cu datele privitoare la identitatea bolnavilor, cand acestia se prezinta prima ora la
ambulatoriul integrat;
-pastreaza in conditii optime fisierul ambulatoriului si evidentele primare,
-asigura programarile la consultatii de specialitate si inregistreaza chemarile la domiciliu,
-asigura un ritm si flux ordonat al bolnavilor la cabinetele de specialitate,
-tine in evidenta locurilor libere comunicate de spital si le transmite medicilor specialisti,
-informeaza, da lamuriri si indruma competent solicitantii in ce priveste nevoile de asistenta medicala ale acestora.
Art. 142. Atribuţiile brancardierului:
-Isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub indrumarea si supravegherea asistentului medical sau a
medicului.
-Respecta regulamentul de ordine interioara.
-Se ocupa de transportul bolnavilor.

-Se ocupa de functionarea, curatenia si dezinfectarea carucioarelor de transport si a tragilor, si cunoaste solutiile
dezinfectante si modul de folosire.
-Efectueaza transpotul cadravrelor respectand regulile de etica, insotit de inca doua persoane, cu documentele de
identificare.
-La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protectie (un halat de protectie, manusi de
cauciuc, etc.)
-Va ajuta la fixarea /pozitionarea extremitatilor, segmentelor fracturate, aplicarea aparatelor gipsate, inclusiv in
cadrul serviciului de garda.
-Va anunta orice eveniment deosebit ivit, medicului sef/asistentului medical sef de serviciu.
-Nu are dreptul sa dea informatii privind starea bolnavului.
-Va avea un comportament etic fata de bolnav, apartinatorii acestuia, si fata de personalul medico sanitar
-Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulementul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de catre ori
este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal.
Art. 143. Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie:
-efectueaza curatenia, saloanelor, salilor de tratament, blocului operator, coridoarelor si grupurilor sanitare;
-efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor peretilor, grupurilor sanitare, plostilor, urinarelor si pastrarea lor
corespunzatoare;
-transporta pe circuitul stabilit reziduurile solide din sectie la rampa de gunoi sau crematoriu, curata si dezinfecteaza
recipientele;
-indeplineste toate indicatiile asistentei sefe privind intretinerea curateniei, salubritatii dezinfectiei si dezinsectiei;
-respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei sefe imbolnavirile pe care le prezinta personal
sau imbolnavirile survenite la membrii de familie;
-poarta in permanenta echipamentul de protectie stabilit, pe care-l schimba ori de cate ori este necesar;
-pentru transportul igienic al alimentelor de la bucatarie asigura spalarea, dezinfectia si pastrarea igienica a vesei si
tacamurilor, curatenia oficiului si a salii de mese si nominalizeaza o infirmiera numai cu astfel de atributii.
Art. 144. Chimistul, biochimistul şi biologul din laboratorul de analize medicale si explorari functionale au, in
principal, urmatoarele sarcini:
- efectueaza analizele si determinarile stabilite de medicul sef, in conformitate cu pregatirea lor de baza;
- intocmesc si semneaza buletinele analizelor pe care le-au efectuat;
- controleaza si indruma activitatea personalului subordonat;
- raspunde de pastrarea, intretinerea si utilizarea judicioasa a aparaturii, precum si de gestionarea si manipularea
substantelor toxice, in conformitate cu prevederile legale;
- raspund de respectarea conditiilor de igiena si sanitaro-antiepidemice la locul de munca.
Art. 145. Biologului principal – specializarea citologie din cadrul laboratorului de anatomie patologica are
urmatoarele atribuţii:
- Efectueaza analizele si determinarile stabilite de medical sef, in conformitate cu pregatirea de baza;
- Efectueaza activitate de “screening “ (vede lame de citologiecervicovaginala si descrie leziunile);
- Prezinta cazurile deosebite medicului anatmo patolog, frotiurile cervico- vaginale (cl III,IV,V Babes
papanicolau);
- Intocmeste si semneaza buletinele analizelor pe care le-a efectuat;
- Raspunde de corectitudinea datelor înregistrate;
- Raspunde de corectitudinea comunicarii datelor statistice din compartimentul de citologie;
- Controleaza activitatae personalului din subordine;
- Respecta reglementarile in vogare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;
- Respecta normele igienico- sanitare, de protectia muncii si PSI;
- Raspunde de pastrarea , intretinerea si utilizarea judicioasa a aparaturii precum si de gestionarea si manipularae
substantelor toxice in conformitate cu prevederile legale;
- Respecta regulamentul de ordine interioara ;
Art. 146. Farmacistul gestionar are in principal urmatoarele sarcini:
-organizeaza spatiul de munca dând fiecarei încaperi destinatia cea mai potrivita;
-intocmeste planul de munca si repartizeaza sarcinile pe oameni, in raport cu necesitatile farmaciei;
-raspunde de buna aprovizionare a farmaciei;
-organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie,

precum si depozitarea si conservarea acestora in conditii corespunzatoare;
-colaboreaza cu sectiile spitalului in vederea asigurarii unui consum rational de medicamente si pentru popularizarea
medicamentelor din nomenclator;
-controleaza prepararea corecta si la timp a medicamentelor, raspunde de modul cum este organizat si cum se
exercita controlul calitatii medicamentelor in farmacie si urmareste ca acestea sa se elibereze la timp si in bune
conditii;
-raspunde de organizarea si efectuarea corecta si la timp a tuturor lucrarilor de gestiune;
-asigura masurile de protectia muncii, de igiena, PCI si respectarea acestora de catre intregul personal;
-participa la sedintele organizate in cadrul oficiilor farmaceutice, Comisiile de specialitate ale Colegiulului
Farmacistilor, respectiv in unitatile sanitare pentru analiza calitatii medicamentelor potrivit dispozitiilor MSP;
-colaboreaza cu conducerea medicala a spitalului pentru rezolvarea tuturor problemelor asistentei cu medicamente;
-face parte din nucleul de farmacovigilenta a spitalului;
-participa la raportul de garda.

-

Art. 147. Psihologul are, in principal, urmatoarele sarcini:
participa impreuna cu medicul psihiatru sau neuropsihiatru la stabilirea diagnosticului si la efectuarea
tratamentului de specialitate;
intocmeste fisa de observatii psihologice a bolnavului si familiei;
studiaza personalitatea apartinatorilor bolnavilor precum si climatul educativ din familie, informand medicul
psihiatru;
efectueaza activitate de teren in colectivitatile de copii si scolari pentru recomandarea si controlul masurilor de
stimulare a dezvoltarii neuropsihice, de psihoprofilaxie si psihoigiena, precum si pentru depistarea de noi cazuri
de boli si deficiente psihice;
participa la actiunile de orientare si selectie profesionala;
informeaza, instruieste si indruma personalul medico-sanitar si didactic din colectivitatile de copii si scolari
despre activitatea si masurile de psihoprofilaxie si psihoigiena.
Art. 148. Maseurul aplica masajul medical si miscarile pasive indicate de medic, la patul bolnavului sau in `
salile de tratament, pentru bolnavii din spital si ambulatorii.

CAPITOL VII
ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ
Secţiunea I
Asistenţa medicală comunitară
Art. 149. Beneficiarul serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara este comunitatea dintr-o arie
geografica definita (orasul) si in cadrul ei categoriile de persoane vulnerabile.
Art. 150. Scopuri urmărite de asistenţa medicală comunitară:
implicarea comunitatii in identificarea problemelor mediatoare definirea si caracterizarea caracterizarea
problemelor;
dezvoltarea de programe de interventie adaptate;
monitorizare si evaluare a serviciilor si activitatiilor;
asigurarea eficacitatii si eficientei;
-

Art.151. Obiectivele asistenţei medicale comunitare:
educarea comunitatii pentru sanatate;
promovarea sanatatii reproducerii si planingului;
promovarea unor atitudini favorabile pentru viata sanatoasa;

-

preventie si profilaxie primara, secundara si tertiala;
activitati curative la domiciliu;
recuperare;
consiliere medicala si sociala;
ingrijiri la domiciliu.

Art. 152. Asistentul medical comunitar are următoarele atribuţii:
Identifica familiile cu risc crescut de imbolnavire din cadrul comunitatii;
Determina nevoile medico sociale ale populatiei cu risc;
Culege date despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea;
Pledeaza pentru sanatatea populatiei si stimuleaza actiuni destinate protejarii sanatatii.
Plnifica si monitorizeaza programe de sanatate.
Identifica, urmareste si supravegheaza medical gravide cu risc medico-social in colaborare cu medicul si asistenta
de familie pentru asigurarea in familie a conditiilor favorabile dezvoltarii nou nascutului.
Viziteaza la domiciliul lauzele, recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei si nou nascutului.
In cazul unei probleme sociale ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri pentru prevenirea
abandonului sau cu mediatorul sanitar din comunitatile rromi.
Supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si a copilului mic.
Promoveaza alaptarea si practicile corecte de nutritie.
Participa in echipa la desfasurarea diferitelor actiuni colective, pe teritoriul comunitatii:
vaccinari, programe de sceening populational, implementarea programelor nationale de sanatate.
Participa la aplicarea masurilor de lupta in focar.
Indruma toti contactii depistati pentru control periodic.
Semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile contatate cu ocazia activitatii sale in
teren.
Viziteaza sugarii cu risc medico-social tratati la domiciliul si urmareste aplicarea masurilor terapeutice
recomandate de medic.
Urmareste si supravegheaza in mod activ copii din evidenta speciala (TBC, SIDA, anemia, prematuri, etc.).
Identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora; preia din
maternitate si supreavegheaza activ nou nascutii ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau in
zonele unde nu exista medic de familie.
Organizeaza activitati de consiliere si demonstratii practice pentru diferite categorii populationale.
Colaboreaza cu ONG-uri si alte institutii pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri tinta de
populatie (psihici, varstnici, alcoolici, consumatori de droguri). In conformitate cu strategia nationala.
Identifica persoanele de varsta fertila; disemineaza informatii specifice de planificare familiala/contraceptie.
Identifica cazurile de violenta in familie, cazurile de abuz, persoanele cu handicap, bolnavii cronici din familiile
vulnerabile.
Efectueaza educatie pentru un stil de viata sanatos.
Secţiunea a II-a
Mediatorii sanitari (rromi)
Art.153. Atribuţii şi responsabilităţi:
-Cultiva increderea reciproca intre autoritatile publice locale si comunitatea din care face parte.
-Faciliteaza comunicarea intre membrii comunitatii si personalul medico-sanitar.
-Catagrafiaza gravidele si lauzele, in vederea efectuarii controalelor medicale periodice prenatale si postpartum; le
explica necesitatea si importanta efectuarii acestor controale si le insoteste la aceste controale, facilitand
comunicarea cu medicul de familie si celelelte cadre sanitare.
-Explica notiunile de baza si avantajele planificarii familiale, incadrat in sistemul cultural traditional al comunitatii
de rromi.
-Catagrafiaza populatia infantila a comunitatii.
-Explica notiunile de baza si importanta asistentei medicale a copilului.
-Promoveaza alimentatia sanatoasa, in special la copii, precum si alimentatia la san.
-Urmareste inscrierea nou nascutului pe listele (titulare sau suplimentare), mediculuio de familie.
-Sprijina personalul medical in urmarirea si inregistrarea efectuarii imunizarilor in populatia infantila din
comunitate, si a examenelor clinice de bilant la copii 0-7 ani.
-Explica avantajele includerii persoanlelor in sistemul asigurarilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate

fi obtinuta calitatea de asigurat.
-Explica avantajele igienei personale, a locuintei si a spatiilor comune; popularizeaza in comunitate masurile de
igiena, dispuse de autoritatile competente.
-Faciliteaza acordarea primului ajutor, prin anuntarea cadrelor medicale per serviciului de ambulanta si insotirea
echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta.
-Mobilizeaza si insoteste membrii comunitatii la actiunile de sanatate publica, (campaniile de vaccinare, campaniile
de informare, educare, constientizare, din domeniul promovarii sanatatii, acitiunide depistare a bolilor cronice, etc.)
Explica rolul si scopul acestora.
-Participa la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub indrumarea medicului de
familie sau a cadrelor medicale din cadrul Directiilor de Sanatate Publica Judetene.
-La solicitarea cadrelor medicale, sub indrumarea stricta a acestora; explica rolul tratamentului medicamentos
prescris, reactile adverse, posibile ale acestuia si supravegheaza administrarea medicalemtelor (exemplu:
tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoza).
-Insoteste cadrele medico sanitare in activitatile legate de prevenirea sau controlul situatiilor epidemice, facilitand
implementarea masurilor adecvate ( explica membrilor comunitatii rolul si scopul masurilor de urmarit).
-Semnaleaza cadrelor medicale aparitia problemelor deosebite in cadrul comunitatii (focarele de boli transmisibile,
parazitoze, intoxicatii, probleme de igiena apei, etc.)
-Semnaleaza in scris Dirercţia de Sanatate Publica Suceava despre problemele identificate privind acesul membrilor
comunitatii pe care ii deserveste,
- Semnaleaza asistentului social cazurile potentiale de abandon al copiilor (cunoscand situatii familiilor din
comunitate, mediatorul sanitar, poate afla intentia familiilor in sitatie socio-economica disperata, de a-si
abandona copiii in institutii; daca sunt instiintate din timp organismele abilitate, astfel de situatii pot fi
prevenibile.

CAPITOLUL VIII
SECTORUL ADMINISTRATIV
Art. 154. Compartimentul resurse umane face parte integrantă din structura organizatorică a spitalului.
Serviciul de resurse umane se subordonează direct managerului spitalului.
Autoritatea serviciului resurse umane:
Reprezintă spitalul în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane;
Propune modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu normativele în vigoare;
Elaborează şi implementează la nivel de spital, norme, reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de comitetul
director;
Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice a spitalului şi a modalităţilor de lucru;
Solicită salariaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale spitalului;
Propune pentru avizare: fişele de post la propunerea şefului ierarhic al locului de muncă / fise de evaluare
notificate de către fiecare şef al locului de activitate unde se află angajatul; cereri de concediu, prime / sancţiuni
pentru personalul spitalului;
Propune recompense / sancţiuni pentru personalul din subordine.
Obiectivele compartimentul resurse umane:
- aplică politica de resurse umane a spitalului;
- asigură necesarul de personal al spitalului conform normativelor de personal şi în corelaţie cu alocaţiile
bugetare aprobate;
- asigură un cadru definitoriu pentru menţinerea unor relaţii bune între conducere şi salariaţi;
- întocmeşte rapoarte privitoare la situaţia personalului din spital;
- alocarea la timp a salariilor, a sporurilor şi a altor drepturilor cuvenite salariaţilor;
- efectuează la timp şi în volum complet testarea psihologică a salariaţilor spitalului;
1
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Art. 155. Sarcinile şi responsabilităţile compartimentului resurse umane:
Planifică, organizează şi normează componenta umană ;
Înaintează spre aprobarea comitetului director pe baza propunerilor survenite din compartimentele de lucru din
spital şi cu consultarea sindicatelor, necesarul de resurse umane ale spitalului;
Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante;
Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor
contractului colectiv de muncă;
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Elaborează planul anual de formare profesionala a personalului spitalului la propunerea comisie de pregatire
profesională;
Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii compartimentului, privind salarizarea, asigurările sociale,
fluctuaţia de personal, angajări, promovări, transferuri, pensionări;
Asigură activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă, înregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor
individuale de muncă, evidenţa concediilor medicale, pontajul, verifică corecta întocmire a dosarelor de
pensionare, conform legislaţiei în vigoare;
Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor;
Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post, Regulament Intern, Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare, a contractului colectiv de muncă;
Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea spitalului, privind structura personalului pe
diverse categorii de vârstă, sex, socio-profesionale, fluctuaţia de personal, cauzele acestora, etc.
Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor salariaţilor şi menţine o legătură strânsă cu
reprezentanţii sindicatelor;
Elaborează proceduri de lucru în cadrul compartimentului, privind principalele activităţi de resurse umane
(recrutare şi selecţie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performanţelor profesionale acordarea
drepturilor salariale şi calcularea contribuţiilor aferente) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg
personalul compartimentului;
Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de îmbunătăţire;
Supervizează întreţinerea şi actualizarea bazei de date a salariaţilor;
Asigură anunţarea la AJOFM a locurilor vacante, precum şi în presă, în incinta spitalului şi propune data
concursurilor/examenelor.
Participă la trierea CV-urilor, intervievarea şi testarea candidaţilor şi se asigură de corecta desfăşurare a
concursurilor/examenelor scrise; comunică rezultatele candidaţilor, făcând parte din comisia de încadrare şi
promovare a personalului
Asigură interpretarea corectă şi aplicarea politicilor de personal ale spitalului.
Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare şi sancţionarea a salariaţilor, conform normelor legale şi
prevederilor CCM
Planifică şi coordonează orientarea noilor angajaţi pentru a facilita integrarea acestora în unitate, urmărind
evoluţia lor după anumite perioade de timp, din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea
la cerinţele spitalului
Rezolvă prompt cererile venite din partea tuturor salariaţilor şi le tratează nediscriminatoriu
Execută calitativ şi la termen sarcinile de serviciu
Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind resursele umane şi veghează la respectarea normelor
privind securitatea muncii
Respectă programul de lucru, conform normelor interne ale spitalului
Respectă metodologia de lucru în domeniul resurselor umane şi procedurile de sistem şi de lucru existente în
cadrul spitalului,
Realizează studii de previziune privind dinamica compartimentului de Resurse Umane din cadrul spitalului
Art. 156. Compartimentul resurse umane întocmeşte şi ţine evidenţa următoarelor documente:
Privind resursele umane:
carnetele de muncă ale tuturor salariaţilor
contractele de administrare
registrul de evidenta a deciziilor
deciziile de încadrare, schimbare a locului de munca, modificarea salariului, promovări în funcţii, imputaţii,
sancţiuni şi pedepse;
contractele individuale de munca, contractele de administrare, actele adiţionale ale acestora;
foile colective de prezenţă;
evidenţa registrului de salariaţi în formă electronică;
fişele de prezenţă nominale zilnice;
condicile de prezenţă
statele de funcţii pentru personalul unităţii sanitare
liste nominale de funcţii pe secţii , servicii, laboratoare , compartimente
adrese de comunicare a posturilor vacante şi temporar vacante,
documentaţia de concurs/examen;
planul de formare profesională a angajaţilor spitalului;
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dosarele privind rezultatele testării psihologice a angajaţilor;
registru de evidenta a contractelor de munca;
dosarele personale ale angajaţilor;
registrul de evidenţă a cererilor şi reclamaţiilor angajaţilor;
registrul de evidenţă a intrărilor / ieşirilor de documente.
dosarele de lucru cu şedinţele comitetului director şi ale consiliului consultativ;
corespondenţa cu exteriorul privind resursele umane;
protocolul semnat cu sindicatele şi procesele verbale încheiate în şedinţele comisiei de paritate.
Privind salarizarea:
statele de plată salarii pentru personalul din cadrul spitalului ce se întocmesc pe secţii compartimente, servicii
şi birouri;
statele de plată a ajutoarelor de boală;
statele de plată a pensiilor pentru pensionarii încadraţi;
statele de plată a premiilor trimestriale şi anuale.

Art. 157. Şeful Serviciului RUNOS are următoarele sarcini şi responsabilităţi:
Asigură desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor de personal, învăţământ, organizare şi salarizare din cadrul
spitalului .
Asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea acţiunilor aferente funcţiei de administrare a resurselor
umane, evidenţă, calificarea (studii), competenţă, experienţa personalului respectiv, gestionând documentele
respective, conform, reglementarilor legale în vigoare.
Verifică valabilitatea înscrierilor din carnetele de muncă;
Verifică respectarea programului de lucru, a graficelor, de către angajaţii spitalului.
Răspunde de organizarea tuturor acţiunilor de concurs/examen pentru selecţionare a personalului necesar, în
concordanţă cu structura organizatorică aprobată de conducerea spitalului.
Urmăreşte respectarea prevederilor contractelor de munca semnate de conducerea unităţii .
Urmăreşte şi asigură întocmirea documentelor cu privire la angajamentele bugetare aprobate şi repartizate
pentru cheltuieli de personal,ordonaţările de plată, ordinele de plată.
Urmăreşte şi asigură determinarea corecta şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului din cadrul
spitalului , precum şi a contribuţiilor aferente
Urmăreşte însuşirea şi respectarea de către întregul personal al spitalului a tuturor regulilor interne stabilite de
conducerea unităţii pentru menţinerea ordinii şi disciplinei, iar în cazul constatării unor încălcări ale acestora,
sesizează în scris conducerea spitalului.
Asigura evidenta si pastrarea documentelor si inregistrarilor privind calificarea, pregatirea si instruirea
personalului, precum si autorizarea personalului de specialitate, conform reglementarilor in vigoare si a
procedurilor aferente .
Asigura, la ordinele managerului, corelarea atributiilor din ROF, precum si comunicarea modificarilor operate
in ROF şi Regulamentul Intern catre toti cei interesati .
Intocmeste la termenele stabilite informarile, rapoartele si situatiile cerute de către managerul spitalului, in
legatura cu desfasurarea activitatilor din cadrul serviciului.
Îndeplineşte orice alte atributii stabilite in sarcina sa de către managerul spitalului.
Întocmeşte, în părţile ce îl privesc, documentele necesare a fi supuse spre soluţionare în şedinţele comitetului
director şi urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor adoptate.
Asigură activitatea de elaborare a planul anual de formare profesionala a personalului spitalului la propunerea
comisiei constituite în acest sens şi urmăreşte îndeplinirea sistematică a acestuia;
Ia măsuri adecvate de a se ţine evidenţa activităţii compartimentului, privind salarizarea, asigurările sociale,
fluctuaţia de personal, angajări, promovări, transferuri, pensionări;
Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă, înregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor
individuale de muncă, evidenţa concediilor medicale, pontajul, verifică corecta întocmire a dosarelor de
pensionare, conform legislaţiei în vigoare;
Urmăreşte realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor;
Realizează şi raportează, la ordin sau din proprie iniţiativă, o serie de situaţii cerute de conducerea spitalului,

-

privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă, sex, socio-profesionale, fluctuaţia de personal,
cauzele acestora, etc.
Face parte din comisiile destinate pentru soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor salariaţilor şi menţine
o legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor;
Elaborează proceduri de lucru în cadrul serviciului, privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi
selecţie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performanţelor profesionale, acordare drepturi
salariale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul compartimentului;
Analizează periodic indicatorii calităţii proprii serviciului si propune masuri de îmbunătăţire;
Răspunde nemijlocit de constituirea, întreţinerea şi actualizarea bazei de date a salariaţilor;
Asigură anunţarea la AJOFM a locurilor vacante, precum şi în presă, în incinta spitalului şi propune data
concursurilor/examenelor.
Participă în comisiile de concurs/examen;
Asigură interpretarea corectă şi aplicarea politicilor de resurse umane ale spitalului.
Ţine evidenţa cererilor venite din partea tuturor salariaţilor, precum şi a răspunsurilor scrise către aceştia.
Execută calitativ şi la termen sarcinile de serviciu
Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind resursele umane şi veghează la respectarea normelor
privind securitatea muncii
Respectă programul de lucru, conform normelor interne ale spitalului
Respectă metodologia de lucru din domeniului său de activitate şi procedurile de sistem şi de lucru existente în
cadrul spitalului şi urmăreşte ca întreg personalul din subordine, să le cunoască şi să le respecte
Efectuează instructajul periodic, în domeniul protecţiei muncii şi PSI
Realizează studii de previziune privind dinamica Serviciului RUNOS din cadrul spitalului

Art. 158. Referentul (resurse umane) îi revin următoarele atribuţii:
-Întocmirea şi evidenţa contractelor individuale de muncă şi înregistrarea acestora la ITM Suceava;
-Opereaza deciziile privind încadrarea personalului, modificarea salariilor, şi a actelor adiţionale la contractele
individuale de muncă;
-Efectuarea înregistrărilor în carnetele de munca şi evidenţa acestora ;
-Efectuarea înregistrărilor în registrul de evidenţă a salariaţilor;
-Întocmirea şi gestionarea dosarelor personale;
-Elaborarea şi eliberarea diferitelor tipuri de adeverinţe solicitate de salariaţi;
-Organizarea şi asigurarea suportului administrativ în procesele de selecţie şi recrutare de personal şi de evaluare a
performanţelor angajaţilor;
-Evidenţa fluctuaţiei de personal;
- Asigurarea îndeplinirii condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor
-Pregăteşte documentele necesare pentru dosarul de pensie
-Urmăreşte şi semnalează evoluţia în timp al angajaţilor care sunt la limita de pensionare impusă de actele
normative
Art. 159. Referentul /economist (salarizare) îi revin următoarele atribuţii:
-Răspunde nemijlocit de activităţile legate de salarizarea angajaţilor din sectorului repartizat.
-Gestionează documentele de salarizare, conform, reglementarilor legale în vigoare.
-Efecuează înscrierile din documentele de salarizare;
-Participă în comisiile de concurs/examen pentru posturile aferente biroului salarizare.
- Întocmeşte documentele cu privire la angajamentele bugetare aprobate şi repartizate pentru cheltuieli de personal.
-Răspunde nemijlocit de determinarea corecta şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului muncitor din
cadrul spitalului.
-Redactează şi transmite angajaţilor răspunsul la cererile privind salariile cuvenite şi modul de soluţionare a
reclamaţiilor.
-Întocmeşte la termenele stabilite informările, rapoartele şi situaţiile cerute de şeful serviciului de resurse umane,
în legătură cu salarizarea angajaţilor.
-Stabileste necesarul de tichete de masă, modificarea valorii nominale a tichetelor şi restituirea stocului în cazul
schimbării valorii nominale, sau au fost acordate necuvenit
-Întocmeşte personal deciziile luate de managerul spitalului în legătură cu salarizarea angajaţilor şi aducerea
acestora la cunoştinţa celor implicaţi.
-Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii compartimentului, privind salarizarea, şi calculul contribuţiilor

aferente.
-Răspunde nemijlocit de evidenţa documentelor privind plecările în concediu de odihnă, concediile medicale,
chemările din concediu.
-Realizează şi raportează, la ordin sau din proprie iniţiativă, o serie de situaţii cerute de conducerea spitalului,
privind salarizarea personalului.
-Întocmeşte ordonaţările pe articole şi pe surse de finanţare în limita cheltuielilor de personal repartizate şi a
ordinelor de plată
-Execută calitativ şi la termen sarcinile de serviciu
-Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind resursele umane şi veghează la respectarea normelor
privind securitatea muncii
-Respectă programul de lucru, conform normelor interne ale spitalului
-Respectă metodologia de lucru din domeniului său de activitate şi procedurile de sistem şi de lucru existente în
cadrul spitalului.
-în cazul plăţii drepturilor salariale (salarii, avans concedii odihnă sau alte drepturi salariale) depune la ghişeele
băncilor comerciale borderourile de carduri;
-verifică calculul drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal cu aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale
şi emit ordonanţările şi ordinele de plată, precum şi situaţiile recapitulative solicitate, în vederea lichidării acestor
obligaţii;
-raportează lunar declaraţia unităţii (100,102) privind obligaţiile de plată la bugetul de stat , bugetul asigurărilor
sociale şi fondului social;

Art. 160. Compartimentul Financiar Contabil face parte integrantă din structura organizatorică a spitalului.
Compartimentul financiar contabil are următoarele atribuţii:
-Organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor.
-Organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte
birouri şi servicii din unitate în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare, sau cu mişcare
lentă, sau pentru prevenirea altor imobilizări de fonduri.
-Asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile.
-Exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale.
-Participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor
contabilităţii.
-Asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în
contabilitate.
-Organizarea evidenţei tehnico operative şi gestionare. Asigurarea evidenţierii lor corecte şi la zi.
-Organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi băneşti şi regularizarea diferenţelor constatate.
-Constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor pentru gestionari.
-Exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu prevederile legale.
-Organizarea acţiunii de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul din serviciile financiar şi
contabilitate.
-Analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi băneşţi
realizate conform prevederilor legale.
-Asigurarea fondurilor necesare salariilor şi aprovizionării unităţii cu medicamente, alimente, materiale,
instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii.
-Inregistrarea recepţiei calitative şi cantitative a materialelor primite de la furnizori.
- virează lunar la Consiliul Judeţean cval. a 50% din chiriile încasate, conform legii;
-Asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar.
-Alte operaţiuni financiar contabile stabilite de directorul financiar contabil ca urmare a modificărilor legislative.
-Verifică soldurile angajamentelor legale şi bugetare şi urmăreşte încadrarea acestora în creditele aprobate
- acordă sau anulează drepturile utilizatorilor din cadrul serviciilor financiar şi contabilitate, în funcţie de schimbarea
sarcinilor de serviciu sau a locului de muncă;
- După efectuarea tuturor înregistrărilor în note contabile de către toţi utilizatorii, pentru luna curentă, efectuează
verificări preliminare pentru depistarea erorilor: corespondenţa conturilor de cheltuieli şi de plăţi cu contul de
execuţie, verificarea fluxurilor de trezorerie cu contul de execuţie, corelaţii între conturi şi articole bugetare sau
finanţări, verificarea soldurilor din balanţă cu extrasele de cont, balanţă cheltuieli cu cont execuţie cheltuieli,
corelaţie între veniturile înregistrate şi veniturile încasate pe surse de finanţare, componenţa soldului la conturile de

trezorerie pe finanţări etc.
-După verificarea şi listarea notelor contabile din lună şi efectuarea regularizărilor pe finanţări, la conturile de plăţi
şi cheltuieli, rulează procedura de închidere a veniturilor şi cheltuielilor din luna respectivă şi listează nota
contabilă de închidere.
– Fundamentează şi supune aprobării managerului, tariful pentru efectuarea investigaţiilor şi consultaţiilor medicale
la cerere, a tarifului pe zi de spitalizare folosit la elaborarea decontului pe pacient
- fundamentează şi trimite spre aprobare Direcţiei de Sănătate Publică procentul din cheltuielile comune efectuate
pentru structurile care au finanţare distinctă în cadrul unităţii (medicină legală, dializă, UPU, ambulatorii de
specialitate : diabet, oncologie, infecţioase, cabinet de planning, dispensar TBC) şi efectuează transferul plăţilor şi
cheltuielilor din bugetul acestor structuri, în bugetul secţiilor;
Art. 161. Şeful biroului financiar are în principal următoarele atribuţii:
-Organizează contabilitatea conform prevederilor legale, răspunde de efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor
contabile referitoare la conturile repartizate prin fişele de post salariaţilor din cadrul serviciului financiar .
-Confruntă evidenţele analitice şi cele sintetice.
- întocmeşte oferte pentru negocierea contractelor de prestări servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate
Suceava;
-Verifică întocmirea la timp a facturilor către CAS Suceava pentru asigurarea fondurilor necesare lichidării
obligaţiilor de plată.
-Asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;
verifică încasările din registrul de casă şi soldul casei .
-Verifică periodic casieria confruntând evidenţa contabilă cu soldurile şi stocurile faptice .
-Verifică soldurile conturilor de trezorerie şi înregistrarea operaţiunilor de plăţi.
-Analizează periodic execuţia bugetară şi soldurile conturilor, făcând propuneri corespunzătoare.
-Analizează periodic situaţia datoriilor către furnizori, pe articole bugetare şi termene de scadenţă şi în funcţie de
disponibilităţi, asigură efectuarea plăţilor.
-Asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.
-Asigură întocmirea la timp a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de investiţii.
-Efectuează virările de credite , începând cu trim. III în baza necesarului din planul de achiziţii şi a soldurilor
angajamentelor legale.
- Participă la fundamentare proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listelor de investiţii,în funcţie de
sursele de finanţare
- Repartizează bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestre, pe secţii şi îl comunică acestora (lunar, trimestrial şi
anual), în vederea luării măsurilor de încadrare în fondurile alocate
-Informează periodic (sau ori de câte ori i se solicită) conducerea unităţii despre situaţia disponibilităţilor băneşti şi
a obligaţiilor de plată.
-Calculează necesarul şi solicită lunar credite către ordonatorul principal de credite pentru activitatea curentă sau
de investiţii finanţată de la bugetul de stat.
-Răspunde de raportarea lunară a execuţiei creditelor din transferuri de la bugetul de stat.
-Răspunde de raportarea lunară a monitorizării cheltuielilor de personal, monitorizării cheltuielilor cu investiţiile şi
conturile de execuţie a begetului de venituri şi cheltuieli.
-propune rectificări şi virări de credite în bugetul aprobat, începând cu trim.III;
-Verifică ordinele de plată urmărind încadrarea corectă pe articole bugetare şi surse de finanţare.
-Verifică documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.
-Exercită controlul financiar preventiv propriu sub forma controlului preventiv în conformitate cu legislaţia în
vigoare, asupra operaţiunilor stabilite prin decizia managerului şi aprobată de ordonatorul secundar de credite.
-Coordonează utilizarea programului informatic Budget Manager (BM) în cadrul Serviciului Financiar:
o configurează conturi noi în planul de conturi conform OMF 1917, analitice la conturile deja existente,
finanţări în cazul unor noi surse de finanţare;
o informează reprezentantul firmei Infoworld în cazul apariţiei unor probleme în utilizarea programului,
întocmeşte cereri de modificare pentru adaptarea unor rapoarte sau pentru realizarea unor rapoarte noi
în funcţie de situaţiile neprevăzute care apar;
o are drept de modificare a rapoartelor în ceea ce priveşte conţinutul şi forma acestora în funcţie de
cerinţele necesare;
o solicită verificarea periodică a calculatoarelor şi remedierea defecţiunilor în cazul apariţiei acestora.
1 Verifică periodic încasările cheltuielilor de spitalizare din culpa altor persoane şi corelaţiile dintre evidenţa
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contabilă şi cea extracontabilă.
Actualizează periodic formularul pentru Buget, în funcţie de modificările apărute.
Verifică periodic condica de prezenţă şi la sfârşitul lunii, întocmeşte pontajul.
Are drept de semnătură pentru: ordine de plată, viză compartiment financiar, viză control financiar preventiv –
pentru documentele stabilite prin decizia unităţii.
Organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul din cadrul serviciului.
Duce la îndeplinire alte sarcini date de Directorul Financiar Contabil sau Manager.

Art. 162. Şeful serviciului contabilitate are în principal următoarele atribuţii:
-Organizează şi conduce evidenţa contabilă, conform prevederilor legale răspunde de corectă şi la timp a
înregistrărilor contabile pentru toate conturile cu excepţia celor repartizate biroului financiar prin fişa postului,
conform Legii contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare şi OMS nr.414/2006.
- Organizează evidenţa veniturilor , încasărilor, plăţilor şi cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetare
-Participă la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.
-Întocmeşte fişele posturilor cu atribuţiile de serviciu ale personalului din cadrul serviciului contabilitate.
-Urmăreşte şi verifică inregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la
situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute.
-Urmareşte respectarea normelor contabile în vigoare în cazul utilizării programului informatic.
-Evidenţiază şi urmăreşte controlul periodic al gestiunilor în vederea asigurării integrităţii patrimoniului.
-Răspunde de respectarea planului de conturi, modelelor registrelor şi formularelor comune privind activitatea
contabilă şi a normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor, privind întocmirea şi utilizarea acestora.
-Verifică lunar notele contabile şi le prezintă spre verificare Directorului Financiar Contabil.
-Intocmeşte şi arhivează balanţa sintetică, Cartea Mare şi Registrul Jurnal ale instituţiei, pe care le transmite spre
verificare Directorului Financiar Contabil
-organizează şi exercită controlul financiar preventiv propriu sub forma controlului preventiv în conformitate cu
legislaţia în vigoare, pentru activitatea proprie asupra operaţiunilor stabilite prin decizia managerului şi aprobată de
ordonatorul secundar de credite;
-Coordonează utilizarea programului informatic Budget Manager (BM) în cadrul serviciului Contabilitate şi
informatică de gestiune.
-Coordonează înregistrările aferente conturilor de stocuri şi imobilizări în modulul Gestiune al programului
informatic, a plăţilor, debitorilor, a salariilor şi contribuţiilor aferente
-Verifică lunar întocmirea şi concordanţa operaţiunilor contabile între balanţele sintetice, balanţele analitice şi fişele
de cont sintetic, prin confruntarea operaţiunilor introduse în cele două module ale programului Budget Manager,
Gestiune respectiv Contabilitate.

– organizează evidenţa pe răspândiri a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în folosinţă, calculul şi
înregistrarea amortizării mijloacelor fixe prin casare, vânzare, etc.
- organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale şi informează conducerea unităţii în cazul
constatării unor stocuri supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă, pentru prevenirea creării altor
imobilizări de fonduri
- urmăreşte, prin contul de execuţie lunar, încadrarea plăţilor în angajamentele bugetare înregistrate,
precum şi a acelora din urmă în b.v.c al unităţii, pe surse de finanţare şi pe articole de cheltuieli;
- exercită controlul financiar preventiv asupra tuturor documentelor, pe perioada cât directorul financiar
contabil lipseşte din unitate;
- organizează evidenţa cheltuielilor pe secţii folosind programul Exbuget 4; asigură transmiterea lunară pe
secţii a cheltuielilor înregistrate de acestea, conform Ordinului 1137/VI 2007 privind introducerea
sistemului de calcul şi raportare a indicatorilor de management;
- organizează înregistrarea în contabilitate a diferenţelor constatate cu ocazia inventarierii;
- analizează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a realizării indicatorilor fizici contractaţi

-Duce la îndeplinire alte sarcini date de Directorul Financiar Contabil sau Manager.

Art. 163. Răspunderile ce revin fiecărei persoane care semnează, întocmeşte sau participă la întocmirea
documentelor ce se supun controlului financiar preventiv precum şi a celor care le execută:
-Controlul financiar preventiv propriu se exercită prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate
desemnate în acest sens de către conducătorul unităţii.
-Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfăşoară activităţi de control financiar

preventiv propriu se face de către conducătorul unităţii.
-Persoanele desemnate cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă competenţele
profesionale solicitate de această activitate. Ele vor respecta un cod etic de norme profesionale, elaborat de
Ministerul Finanţelor Publice, care va cuprinde şi condiţiile şi criteriile unitare pe care unitatea trebuie să le respecte
în cazul numirii, suspendării destituirii sau schimbării personalului care desfăşoară această activitate.
-Persoanele care efectuează controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea
muncii de până la 25% aplicat la salariul de bază brut lunar.
-Se supun aprobării ordinatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de
legalitate, regularitate sau încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz,
care poartă viza de control financiar preventiv propriu.
-Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest
sens potrivit prevederilor legale, şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal.
-În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de
documentele justificative corespunzătoare, certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor
compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă.
-Conducătorii compartimentelor prevăzuţi răspund pentru realitatea, regularitatea operaţiunilor ale căror documente
justificative le-au certificat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date
nereale sau inexacte şi/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe şefii compartimentelor
de specialitate care le-au întocmit.
-Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu, răspund potrivit legii, în raport de culpa lor,
pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate,
după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.
Art. 164. Atribuţii generale ale contabilului/economistului/casierului din cadrul serviciului financiar şi
administrare baze de date.
-asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar – contabile a unităţii, în baza Legii 82/91 a
contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a celelorlalte acte normative care reglementează această
activitate (Ordinul ministrului finanţelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrumentele de aplicare a acestuia; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 17,01,2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum
şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu
modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2006 privind reglementări contabile
specifice domeniului sanitar în conformitate cu dispoziţiile legale ; Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.
896/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli la instituţiile
sanitare finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr.
119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare etc.)
-înregistrează operaţiunile patrimoniale în contabilitate în baza documentelor justificative, în mod cronologic şi
sistematic;
-organizează şi conduc evidenţa contabilă privind conturile repartizate nominal prin fişa postului;
-efectuează inventarierea patrimoniului în conformitate cu prevederile legale, în condiţiile stabilite prin decizia
unităţii, şi înregistrează în contabilitate diferenţele constatate în urma inventarierii
-răspund de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor financiar contabile, conform legislaţiei în vigoare;
-organizează circuitul intern al documentelor financiar contabile;
-întocmesc balanţele de verificare sintetice şi analitice, fişele conturilor sintetice şi analitice şi analizează soldurile;
- emiterea facturilor către CAS Suceava, pentru decontarea acestor servicii;
-asigură fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor şi gestionarea mijloacelor băneşti, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat
-elaborează proiectul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii urmărind execuţia şi menţinerea echilibrului
financiar, pe care îl supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite, furnizând în orice moment, informaţiile
necesare privind patrimoniul şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
-calculează necesarul lunar de credite pentru activitatea curentă sau de investiţii finanţată de la bugetul de stat;
-organizează şi conduc contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile proprii;
-asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;
-întocmesc documentele necesare efectuării plăţilor , ordine de plată, pentru persoane care au beneficiat de avansuri
-efectuează zilnic operaţiunile cu Trezoreria Suceava, care constau în depunerea actelor necesare efectuării plăţilor,
depunerea numerarului în baza foii de vărsământ şi încasarea numerarului în baza filei de cec; ridică de la ghişeul

băncii extrasele de cont pentru Spitalul Judeţean de Urgentă „Sfântul Ioan cel Nou”Suceava împreună cu actele
anexate;
-ţin evidenţa plăţilor nete de casă pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli şi urmăreşte încadrarea acestora în
prevederile bugetare aprobate;
-colaborează cu serviciul salarizare pentru efectuarea reţinerilor angajaţilor unităţii ( rate CAR, popriri bănci, pensii
alimentare, pensii facultative etc.).
-asigură distribuirea tichetelor de masă către salariaţi, în baza statelor de plată primite de la biroul salarizare;
-asigură necesarul de documente financiar contabile şi imprimate medicale cu regim special şi le distribuie
persoanelor care au drept de utilizare stabilit prin decizia unităţii;
-asigură monitorizarea cheltuielilor de personal ;
-asigură raportarea lunară privind cheltuielile pe secţii cf. Ordinului nr.1137 din 27 iunie 2007 privind introducerea
sistemului de calcul şi raportare a indicatorilor de management ”EXBUGET”;
-întocmesc situaţii privind costurile comparative pe diverşi indicatori ( zi de spitalizare, cost mediu pacient etc.)
-asigură efectuarea plăţilor investiţiilor, conform normelor în vigoare.
-verifică şi avizează deconturile, ţin evidenţa acestora;
-întocmesc şi ţin evidenţa extracontabilă a angajamentelor bugetare şi legale;
-în baza situaţiilor primite de la biroul juridic, înregistrează în evidenţa contabilă şi extracontabilă debitele şi
încasările rezultate din cheltuielile cu spitalizarea provocată din culpa altei persoane şi virarea sumelor către CAS
Suceava;
-centralizează documentele justificative şi întocmesc situaţii către CAS Suceava cu salariaţii care solicită
recuperarea cheltuielilor cu medicamente sau servicii medicale;
-asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu prevederile legale a situaţiilor şi raportărilor lunare şi trimestriale
stabilite de ministerul sănătăţii;
-asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii la bugetul statului, furnizori etc.
-transmit în format electronic situaţiile solicitate de Direcţia de Sănătate Publică / Ministerul Sănătăţii sau CAS
Suceava.
-urmăresc şi asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la
situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute, atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu băncile şi organele
fiscale;
-asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, precum şi
stocarea şi păstrarea datelor în contabilitate;
-asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare folosite, precum şi exactitatea
datelor contabile furnizate;
-răspund de respectarea planului de conturi, modelele registrelor, a formularelor comune şi a formularelor cu regim
special privind activitatea contabilă , precum şi a normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor , privind
întocmirea şi utilizarea acestora;
-organizează şi conduc, pe structura clasificaţiei bugetare, contabilitatea sintetică şi analitică privind gestionarea
imobilizărilor corporale şi necorporale, a stocurilor de natura obiectelor de inventar, alimente, medicamente si
materiale consumabile, conform Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi conform
cu reglementările contabile specifice domeniului sanitar aprobate prin O.M.S nr. 414/2006;
-evidenţiază, urmăresc şi înregistrează rezultatele controlului periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării
integrităţii patrimoniului;
-organizează şi efectuează inventarierea elementelor de activ si de pasiv ale unităţii şi înregistrează rezultatele în
contabilitate, conform Ordinului 1753 din noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind inventarierea
elementelor de activ şi de pasiv, publicat în Monitorul Oficial nr. 1174 /13.12.2004;
-îndeplinesc şi alte atribuţii date de Manager, Director financiar contabil care prin natura lor sunt de competenţa sau
se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului.
Art. 165. Atribuţiile şefului Serviciului achiziţii publice şi aprovizionare:
-Fundamenteaza si intocmeste documentatiile privind programul anula de achizitii publice pentru produse, lucrari si
servicii, corelat cu necesitatile si prevederile bugetare ale spitalului.
-Initiaza, intocmeste documentatia si organizeaza procedurile legale de licitatie, parcurgand etapele prevazute de
legislatie
-Asigura incheierea contractelor de chizitie publica, emiterea de comenzi si urmarirea realizarii contractelor.
-Asigura aprovizionarea tehnico-materiala, a spitalului, conform planului de achizitii si a referatelor aprobate
de conducerea unitatii.
-Asigură măsurile de aprovizionare, păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special.

-actualizează periodic, conform prevederilor legale şi a modului de realizare a obiectivelor de investiţii, lista
cheltuielilor de capital, o înaintează spre analiză şi aprobare conducerii unităţii în vederea trimiterii spre aprobarea
ordonatorului secundar de credite;
-Tine evidenta la zi a stadiului realizarii contractelor si actelor aditionale de furnizare si prestari servicii.
-Asigurarea transportului acestora în condiţii igienico sanitare, în conformitate cu prevederile legale.
-Îndrumarea activităţii de aprovizionare.
-Urmareste livrarile de produse si prestarile de lucrari si servicii la termenele stabilite si intcmeste formalitatile
necesare in cazul in care termenele nu sunt respectate si/sau nu corespund cantitativ si calitativ.
-Intocmeste si pastreaza dosarul de achizitie publica pentru toate contractele incheiate.
-In colaborare cu celelalte servicii (financiar, contabilitate, tehnic, administrativ, resurse umane, juridic) intocmeste
documentatiile necesare initierii procedurilor de externalizare a serviciilor medicale si nemedicale.
-Organizeaza, indruma si controleaza activitatile care asigura alimentatia bolnavilor.
-Ia masuri pentru aprovizionarea ritmica a spitalului si optimizarea stocurilor.
-Indeplineste si alte atributii stabilite de manager, comitetul director si directorul administrativ.
-Coordoneaza si verifica activitatile desfasurate de personalul din cadrul serviciului APA si a compartimentului
intern specializat de achizitii publice, luand masuri operative de imbunatatire a performantei serviciului;
- Coordoneaza fundamentarea si intocmirea programului anual al achizitiilor publice pentru bunuri, servicii si
lucrari, in baza propunerilor Consiliului medical, in limita bugerului estimat si apoi aprobat;
- Asigura si raspunde de respectarea tuturor etapelor din cadrul procesului de achizitie publica, respectiv:
a) intocmirea planului anual de achizitie publica
- identificarea necesitatii
- estimarea valorii
- punerea in corespondenta cu CPV
- ierarhizarea
- alegerea procedurii
- identificarea fondurilor
- elaborarea calendarului
- definitivarea si aprobarea programului
- daca se impune, elaborarea şi transmiterea anuntului de intentie
b) elaborarea documentatiei de atribuire;
- stabilirea specificatiilor tehnice sau documentatiei descriptive
- stabilirea clauzelor contractual
- stabilirea cerintelor minime de calificare, daca este cazul, a criteriilor de selectare
- stabilirea criteriului de atribuire
- daca este cazul, solicitarea garantiei de participare
- completarea Fis.ei de date a achizitiei
- stabilirea formularelor s.i modelelor
- anunt catre Ministerul Finantelor Publice privind verificarea procedural a
- defmitivarea documentatiei de atribuire
c) chemarea la competitie;
- publicarea anuntului de participare
- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire
- raspuns la solicitarile de clarificari
- reguli de participare şi de evitare a conflictului de interese
-întocmeşte documentaţia necesară plăţilor investiţiilor, conform normelor în vigoare
Art. 166. Atribuţiile serviciului administrativ:
-Asigura administrarea cladirilor, bazei materiale si a terenurilor aferente si raspunde de starea tahnica a acestora.
-Fundamenteaza propuneri pentru programul anual de achizitii publice si bugetul de venituri si cheltuieli in care sa
fie incluse necesarele de investitii, reparatii capitale, reparatii curente, dotari, asigurarea cu medicamente, alimente,
materiale combustibil, instalatii electrice, gaz metan, etc., necesare bunei functionari a activitatilor spitalului.
-încheie contracte de prestări servicii , la cerere, cu alte unităţi;
-facturează lunar cval. chirii şi prestări servicii, clienţilor unităţii
-Fundamenteaza si elaboreaza documentatia privind programul anual de achizitii publice propus de Consiliul
Medical pentru produse, lucrari si servicii, corelat cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
-Participa la intocmirea la termen a documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii publice,
asigura
indeplinirera obligatiilor referitoare la publicitate, aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire,

incheierea contractelor, constituirea si pastrarea dosarelor de achizitii publice.
-Urmareste realizarea la timp si in bune conditii a contractelor de achizitii publice incheiate pentru produse, servicii
si lucrari cu respectarea legislatiei in vigoare, a asigurarii functionarii in cele mai bune conditii a echipamentelor
medicale si nemedicale etc., a executarii lucrarilor de investitii, reparatii capitale, reparatii curente si de intretinere.
-Asigura prin formatiile proprii de muncitori intretinerea cladirilor, spatiilor destinate pacientilor (saloane)
cabinetelor, laboratoarelor, bucatariilor, spalatoriilor si a celorlalte cladiri si spatii.
-Asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodaresc in conditii de eficienta
maxima.
-Organizeaza, controleaza si raspunde de modul cum este asigurata paza, ordinea si curatenia in spital, anexe si
imprejurimi.
-Organizeaza, controleaza si raspunde de transportul medical si nemedical, la timp si in bune conditii.
-Raspunde de preluarea, depozitarea,in vederea neutralizării deseurilor medicale, precum si evacuarea acestora si a
deseurilor menajere, din zonele de depozitare tampon

- organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de
poliţie, efectuarea rodajului şi răspund de controlul zilnic reviziilor tehnice, reparaţiile curente şi capitale la
autovehicule ;
-asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare unităţii ;
- răspunde de evidenţierea şi răspândirea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în interiorul unităţii
sau transmiterea în folosinţă prin comodare către medicii din cabinetele medicale
- răspunde de arhivarea documentelor pe toată durata sptabilită conform prevederilor legale
- întocmirea documentelor privind inventarierea şi casarea bunurilor care au indeplinită norma de utilizare
răspund de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de utilizarea bonurilor
de benzină

-Coopereaza cu sectiile, compartimentele, serviciile etc., pentru asigurarea celor mai bune conditii desfasurarii
activitatii acestora, raspunzand prompt la toate solicitarile adresate si rezolvand operativ orice problema aparuta.
-Executa si alte atributiuni stabilite de managerial spitalului si comitetul director.
-Asigura administrarea cladirilor, bazei materiale si a terenurilor aferente.
-Fundamenteaza si intocmeste documentatiile privind planul anual de achizitii pentn reparatii curente si intretinere,
paza, transport, piese de schimb etc.
-Intocmeste graficul de intretinere, reparatii curente , igienizarea cladirilor si spatiilor. Initiaza, organizeaza si
executa, lucrarile de reparatii curente, igienizari si intretinere
-Urmareste realizarea la timp si in bune conditii a contractelor de achizitii publice incheiati pentru servicii si produse
specifice.
-Organizeaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate a formatiilor de muncitori
-Organizeaza si pastreaza in bune conditii arhiva spitalului, cu respectarea normelor legale.
-Indeplineste si alte atributiuni stabilite de managerul si directorul administrativ al spitalului.
-organizează şi efectuează casarea mijloacelor fixe , bunurilor de natura obiectelor de inventar conform legislaţiei în
vigoare;
- asigură evidenţa consumurilor normate şi efective de carburanţi şi lubrefianţi, a parcursului în km echivalenţi şi
rulajul autovehiculelor din dotarea unităţii
- Organizeaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate din blocul alimentar, supervizind distribuirea meselor
pentru pacienti si personalul de garda care se distribuie dupa urmatorul program
- micul dejun intre orele 08.00-08.30
- prinz
intre orele 12.15-13.00
- cina
intre orele 18.00-18.30

Art. 167. Atribuţiile şefului serviciului administrativ:
-Asigura administrarea cladirilor, bazei materiale si a terenurilor aferente
-Fundamenteaza si întocmeste documentatiile privind: planul anual de achizitii; bugetul de venituri si cheltuieli
pentru reparatii curente si intretinere; necesarul de materiale de resortul serviciului administrativ ; paza; transport;
piese de schimb etc.

-Intocmeste graficul de intretinere, reparatii curente , igienizarea cladirilor si spatiilor, organizeaza,
controleaza si raspunde de intreaga activitate de reparatii curente si intretinere.

-Initiaza, organizeaza si executa, in baza graficului anual aprobat, lucrari de reparatii curente, igienizari si
intretinere ( zidarie - zugraveli, faiantari - placari, tamplarie metalica si lemn, instalatii sanitare si electrice,
vopsitorii, etc.) in spatiile apartinand spitalului.
-Asigura intretinerea cladirilor, instalatiilor si inventarului (mobilier, targi, carucioare etc.).
-Organizeaza receptionarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor de care raspunde, in conformitate cu
prevederile legale si intocmeste formalitatile necesare
-Urmareste realizarea la timp si in bune conditiuni a contractelor de achizitii publice încheiate pentru
servicii ( întreţinere aparatură , service ) si produse ( materiale de constructie, piese de schimb etc.).
-Organizeaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate a formatiilor de muncitori ( tamplari,
tinichigii, lacatusi mecanici, tapiteri, zidari, faiantari, mozaicari, instalatori termici, instalatori sanitari,
electricieni), soferi, ingrijitori curatenie, muncitori necalificati petru îngrijire spaţii verzi precum si a celorlalti
angajati din subordinea serviciului administrativ.

-Organizeaza, verifica si raspunde de activitatea fiecarui muncitor din subordine, impune aplicarea legii
319/2006, asigura, verifica si raspunde de cantitatea si calitatea lucrarilor executate de acestia.
-Nu permite prezenta la program a persoanelor aflate in incapacitate de a se achita de sarcinile de serviciu.
-Efectueaza instructajul periodic al personalului din subordine si asigura aplicarea si respectarea normelor
de PSI si protectie a muncii.
-Ia masurile necesare potrivit dispozitiilor legale, pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca, prevenirea
accidentelor si imbolnavirilor profesionale

-Raspunde de manipularea si conservarea corespunzatoare a bunurilor apartinand spitalului.
-Organizeaza, coordoneaza , controleaza si raspunde de modul cum este asigurata curatenia in interiorul cladirilor
(holuri, scari etc.), anexe si exteriorul acestora.
-Organizeaza si pastreaza in bune conditii arhiva spitalului, cu respectarea normelor legale.
-Organizeaza si asigura paza si ordinea, conform normelor legale in vigoare in toate locatiile apartinand Spitalului
judetean.
-Tine evidenta, pastreaza documentatia si raspunde de starea tehnica a tuturor cladirilor, instalatiilor, utilajelor,
aparaturii medicale si nemedicale si a terenurilor aferente,
-Fundamenteaza si elaboreaza documentatia privind planul anual de achizitii, corelat cu bugetul de venituri si
cheltuieli pentru lucrari ( investitii, reparatii capitale); servicii intretinere si reparatii (aparatura medicala diversa,
aparatura medicala sub incidenta ISCIR, aparatura medicala sub incidenta metrologica, aparatura medicala sub
incidenta CNCAN, intretinere si reparatii centrale termice, ascensoare etc. si poduse specifice activitatilor
medicale si nemedicale (asigurarea materiala si energetica, necesarul de materiale de resortul serviciului tehnic),
intocmeste actele pentru declasare, casare si scadere a bunurilor materiale, notele de consum utilitati pentru
spatiile inchiriate de Spital catre terti.
-Face propuneri la intocmirea necesarului anual de lucrari de intretinere si reparatii curente la cladiri, instalatii si
utilaje - din dotarea spitalului, necesarele de electricitate, apa, gaz metan, oxigen medical, etc.
-Initieaza, organizeaza si urmareste realizarea lucrarilor de reparatii capitale si investitii in spital, verifica activitatea
dirigintilor de santier, organizeaza si participa la activitatea de receptionare a lucrarilor executate.
-Intocmeste Caietele de sarcini si asigura participarea efectiva, in baza deciziei de numire a comisiei, la procedurile
de atribuire a contractelor de achizitiei publica de produse, servicii si lucrari specifice compartimentului tehnic.
Art.168. (1) Preotul spitalului conlucrează îndeaproape cu managerul spitalului şi membrii comitetului
director.
- asigură asistenţa religioasă bolnavilor internaţi şi, la cerere pentru salariaţi spitalului;
Art.169. Atribuţiile referentului ( secretarei ) sunt următoarele :
-Asigură secretariatului la cabinetul managerului:
-distribuirea corespondenţei către secţii, compartimente şi servicii;
-transmitere mesaje fax (inclusiv pentru celelalte secţii);
-întocmirea notelor şi a referatelor interne necesare bunei funcţionări a secretariatului: consumabile şi produse de
protocol ;
-procesare documente pe calculator;
-agendă de întâlniri / protocol;
-relaţii publice.

-asigură transmiterea spre aducerea la cunoştinţa a deciziilor managerului către cei implicaţi.
Art.170. Atribuţiilecompartimentului Tehnic:
-Tine evidenta, pastreaza documentatia si raspunde de starea tehnica a tuturoi cladirilor, instalatiilor, utilajelor,
aparaturii medicale si nemedicale si £ terenurilor aferente.
-Fundamenteaza si elaboreaza documentatia privind programul anual de achizitii corelat cu bugetul de
venituri si cheltuieli pentru: lucrari , servicii si produse specifice activitatilor medicale si nemedicale
-Face propuneri si participa la intocmirea necesarului anual de lucrari de intineri si reparatii curente.
-Initieaza, organizeaza si urmareste realizarea lucrarilor de reparatii capitale si investitii.
-Intocmeste antimasuratorile si Caietele de sarcini, asigurand participarea la procedurile de atribuire a contractelor
de achizitii publice de produse, servicii si lucrari specifice serviciului tehnic.
-Constata si sesizeaza deficientele aparute pe timpul derularii contractelor de executie de lucrari cu alti operatori
economici, punand la dispozitia acestora datele tehnice si/sau once alte informatii menite sa contribuie la executarea
de calitate a contractelor incheiate.
-Coopereaza cu toate sectiile, serviciile, compartimentele, etc. pentru asigurarea utilizarii eficiente a
spatiilor , resursele materiale si umane si in once alte probleme aparute, dand dovada de promptitudine si
solicititudine in rezolvare.
-Organizeaza si controleaza intreaga activitate a muncitorilor califlcati si necalificati din cadrul serviciului tehnic .
-Atesta pentru legalitate, oportunitate, realitate si exactitate - operatiile si documentele specifice serviciului tehnic
care se prezinta pentru controlul financiar preventiv propriu.
-Indeplineste si alte atributiuni stabilite de manager, comitetul director si directorul administrativ.

Art. 171. Conducator de formaţie de lucru, are in principal urmatoarele sarcini:
-asigura buna organizare a formatiei si a desfasurarii lucrarilor acesteia, prin repartizarea locurilor de munca, dotarea
cu scule si aparate de masura si control si repartizarea de materiale si piese de schimb necesare;
-raspunde de executarea si realizarea la timp si in bune conditii a planului de intretinere, revizii tehnice, reparatii,
montaj, stabilit pentru formatia de lucru pe care o conduce;
-asigura indrumarea tehnica a formatiei de lucru;
-raspunde de utilizarea judicioasa a materialelor si a timpului de lucru;
-raspunde de insusirea si respectarea de catre intreaga formatiei de lucru, a procesului tehnologic, a procesului de
munca stabilit si urmareste respectarea disciplinei in munca;
-participa efectiv la lucrarile de montaj si reparatiirepartizate formatiei;
-ia masuri pentru respectarea normelor de igiena, a normelor de protectia muncii, de prevenirea incendiilor etc.;
-raporteaza lunar asupra activitatii formatiei, facand aprecieri nominale asupra lucrarilor executatae si a greutatilor
intampimate.
Art. 172. Muncitorul are următoarele atribuţii:
-executa toate lucrarile incredintate de conducatorul de formatie sau seful de atelier potrivit pregatirii si contractului de
munca.
-respectă programul de lucru,
-execută lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale şi accidentale.
-execută întreţinerea din proprie initiaţivă, zilnică şi periodică a instalaţiilor.
-execută instalaţii noi, după normele în vigoare.
-verifică în permanenţă starea tehnică a instalaţiilor existente propunând remedierile şi reparaţiile necesare.
-asigură buna gospodărire a pieselor şi materialelor primite pentru intervenţii, răspunde de utilizarea judicioasă a
timpului de lucru.
-ia măsuri pentru recondiţionarea şi repararea pieselor schimbate în scopul refolosirii lor.
-ia măsuri şi intervine pentru buna funcţionare a instalaţiilor, reducând la minim pierderile şi riscurile accidentelor.
-pentru buna funcţionare a instalaţiilor are libera initiaţivă in luarea unor decizii corespunzătoare.
-după terminarea operaţiunii lucrarea se predă cantitativ si calitativ beneficiarului (asistenta şefa ) informând şi pe
şeful ierahic despre executarea sarcinii primite.
-în cazul în care este solicitat direct de conducerea secţiilor (şef secţie, asistenta şefă ), sau de către alte servicii,
anunţă şeful ierarhic despre această solicitare.
-execută în mod conştiincios serviciul de la domiciliu conform planificării făcute lunar.
-nu părăseşte locul de muncă în interes personal fără aprobarea şefului ierarhic.

-la inceperea programului de lucru se prezintă apt pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite.
-îndeplineşte orice altă sarcină de serviciu trasată de către şeful ierarhic superior.
-respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I. specifice unităţilor sanitare.
-executa operativ lucrarile de intretinere si revizii tehnice planificate si raspunde de functionarea normala a aparaturii,
instalatiilor sau utilajelor ce i- au fost repartizate;
-raspunde de buna gospodarire si utilizare a sculelor si aparatelor cu care lucreaza;
-foloseste in mod rational materialele si piesele de schimb primite;
-executa personal sau in echipa orice fel de sarcini sau lucrari care se incadreaza in atributiile formatiei de lucru;
Art. 173. Paznicul are atribuţiile prevăzute în consemnul general şi particular, în general acestea se referă la:
-răspunde de securitatea bunurilor şi a pacienţilor internaţi. Are drept de control şi percheziţie în cazuri speciale.
-permite accesul în unităţile sanitare de care răspund tuturor cazurilor de urgenţă cu sau fără bilet de trimitere. Sunt
admişi maxim doi însoţitori pentru un caz de urgenţă.
-la avizul medicului şef de secţie sau medicului şef adjunct se pot elibera bilete pentru un aparţinător având în vedere
că unii bolnavi au nevoie de îngrijire specială. Aceste bilete tip trebuie să conţină: numele şi prenumele
aparţinătorului, numele şi prenumele bolnavului, secţia, salonul, perioada şi orele de la care aceştia pot să intre în
spital. Portarul poate cere persoanei care deţine un asemenea bilet un document de identificare.
-se pot admite pentru control medical numai persoanele care posedă o dovadă scrisă în acest sens de către medic.
-sunt admişi posesorii biletelor de trimitere pentru internare eliberate de dispensare , medici de familie, policlinici sau
unităţi extrateritoriale obligatoriu semnate şi parafate.
-au obligaţia să verifice legitimaţiile de serviciu al personalului medical care intră în spital şi să controleze bagajele
suspecte a oricărei persoane care intră sau iese din spital.
-să nu permită părăsirea incintei unităţilor sanitare de către bolnavii internaţi dacă aceştia sunt în ţinută de spital
(pijama, halat etc.). în cazul în care aceştia posedă bilet de trimitere semnat şi parafat de medic pentru examen de
specialitate în alte unităţi sanitare aceştia vor avea ţinută de oraş.
-in cazul persoanelor agresive sau turbulente care nu se supun acestor ordine portarul va anunţa prin centrala telefonică
medicul de la triaj care va lua măsurile necesare.
-respectarea orelor de vizite este obligatorie.
-portarii sunt obligaţi să poarte uniformă şi să se comporte civilizat cu persoanele care intră sau ies din spital.
-să vină la schimb regulamentar, la timp şi ordonat.
-să nu fie sub influenţa băuturilor alcoolice.
-să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului ierarhic superior.
-să nu permită accesul persoanelor străine în cabina portarului.
-să controleze maşinile care aduc marfă la ieşirea acestora din spital.
-să nu facă schimburi fără aprobarea şefului ierarhic superior.
-să nu permită accesul maşinilor străine în incinta spitalului sau blocarea accesului în curtea spitalului.
-să predea schimbului serviciul de pază cu inventarul complet ce-l are în dotare.
-să anunţe şeful ierarhic superior de evenimentele petrecute în timpul serviciului.
-execută orice alte sarcini trasate de şeful ierarhic superior
Art. 174. Operatorul la centrala telefonică:
-asigurarea legăturilor telefonice atât pentru apelurile de acces către spital cât şi cele solicitate în interes de serviciu de
către angajaţii spitalului;
-transmiterea legăturilor telefonice către ceilalţi angajaţi ai instituţiei.
-consemnează legăturile telefonice iniţiate in nume propriu de către angajaţi
Art.175. Atribuţiile şoferului sunt următoarele :
-Conducerea şi întreţinerea autoturismelor aflate în dotarea instituţiei;
-Sprijinirea celorlalte direcţii pentru buna desfăşurare a activităţii (bancă, aprovizionare cu consumabile etc.);
Art. 176. Compartimentul juridic are ca atribuţii:
-avizeaza la cererea conducerii actele care pot anagaja raspunderea patrimoniala a persoanei juridice precum si orce
alte acte care produc efecte juridice
-participa la negocierea si încheierea contractelor
-redacteaza cererile de chemare în judecata de exercitarea cailor de atac , modifica sau renunta la caile de atac
-reprezinta si apara interesele persoanei juridice în fata organelor administratiei de stat , a instantelor judecatoresti a
altor persoane cu caracter jurisdictional precum şi în cadrul oricarei proceduri prevazute de lege în baza delegatiei

date de catre Conducerea persoanei juridice
-participa la negocierea de întelegere privind domeniul de activitate în care functioneaza sau dupa caz avizeaza
asemenea întelegeri
-urmareste aparitia actelor normative si semnaleza organelor de conducere si serviciior interesate atributiile ce le
revin din acestea
-contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectarii legii , apararea proprietatii publice si private a statului
aflate în administrarea spitalului precum si la buna gospodarire a mijloacelor materiale si financiare din patrimoniu
-semnaleaza organelor competente cazurile de aplicare neuniforma a actelor normative si când este cazul fac
propuneri corespunzatoare
-Întocmeste constatari si propune luarea masurilor necesare în vederea întaririi ordinii
disciplinei în prevenirea încalcarii legilor si a oricaror alte abateri .
-Întocmeşte toate deciziile luate de managerul spitalului şi le avizează ca şi legalitate
-desfăşoară actiuni de cunoastere si aplicare a legislatiei
- urmăreşte recuperarea cheltuielile cu spitalizarea provocată din culpa altei persoane
-îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art.177. Biroul informatică şi statistică medicală are următoarele atribuţii:
întreţinerea , reparaţiile şi mentenanţa retelei de calculatoare integrate ( spital, farmacie, laboratoare si
ambulatoriu) – hardware , in colaborare cu InfoWorld
instalarea , upgradarea si supravegherea in exploatare in retea a softurilor achizitionate ( InfoWorld- Hospital
Manager ) sau primite de la C.J.A.S. Suceava, D.S.P. Suceava sau Ministerul Sanatatii .
transmiterea in format electronic la minister a raportului de activitate D.R.G. si a altor rapoarte privind
pacientii implicati in programele nationale de sanatate urmarind maximizarea performantelor spitalului (
validarea tuturor cazurilor , inregistrarea corecta a costurilor, etc. )
raspunde la solicitarile conducerii spitalului , sefilor de sectie , altor persoane care utilizeaza softul pentru
introducerea de date , realizarea de noi rapoarte , situatii statistice si altele necesare pentru buna desfasurare a
activitatii spitalului – in colaborare cu InfoWorld
prelucrarea si verificarea zilnica in calculator a foilor de observatie de pe sectiile spitalului privind
urmatoarele date : probleme DRG (erori CNP , dovada de asigurat , criterii de internare sau asigurare gresit
completate )
eliberarea de copii catre bolnavi sau apartinatori conform legislatiei in vigoare privind diferite date din foile de
observatie validarea foilor de observatie a bolnavilor care apar ca neasigurati in baza de date a CAS Suceava
efectuarea deconturilor pentru pacientii internati in urma unor agresiuni , accidente rutiere , accidente de
munca , pacienti neasigurati
inaintarea datelor privind internările ca urmare a unor agresiuni catre serviciul financiar, oficiul juridic al
spitalului si CAS Suceava in vederea înregistrării şi urmăririi recuperarii cheltuielilor de la persoanele vinovate
efectuarea de deconturi sau copii dupa foile de observatie privind adresele sosite de la institutiile M.A.I. si
Ministerului de Justitie si inaitarea lor catre Oficiul Juridic al spitalului pentru raspuns
verificarea si prelucrarea statistica a situatiilor speciale privind calitatea de asigurat de sanatate ( Eurocarduri si
Asigurari voluntare ).
ordonarea dupa verificare si prelucrare a foilor de observatie pe sectii si predarea lor lunara la Biroul de
Internari in conditii de siguranta in vederea pastrarii secretului de serviciu si a confidentialitatii informatiilor
medicale despre bolnavi .
supravegherea datelor din reteaua informatica necesare pentru efectuarea decontului de plata pentru fiecare
pacient : actualizarea in programul “ Hospital Manager “ a tarifelor pentru procedurile radiologice , explorari si
analize de laborator, a preţului materiallelor sanitare
actualizarea tarifului / zi spitalizare pe fiecare sectie a spitalului
urmarirea , sesizarea si rezolvarea tuturor problemelor ce apar in legatura cu cheltuielile privind decontul pe
pacient
introducerea in calculator a datelor statistice lunare in cadrul programului ExBuget 4 privind procedurile
efectuate precum si raportarea tuturor indicatorilor statistici necesari pentru decontarea de catre C.J.A.S. a
serviciilor medicale contractate
efectuarea , raportarea ( atat in format electronic cit si fizic ) si arhivarea tuturor situatiilor statistice prelucrate
electronic pentru intreg spitalul , ambulatoriul de specialitate ( indicatorii de performanta , indicatorii de
eficienta ,centralizatorul de morbiditate si alti indicatori , rapoartele statistice lunare , trimestriale , anuale si
multianuale si altele cerute de conducerea spitalului , D.S.P. si C.J.A.S. Suceava ) , cat si pentru fiecare sectie

din spital sau cabinet din ambulator pentru urmarirea activitatii acestora ralizarea , arhivarea si raportarea catre conducerea spitalului , C.J. A.S. si D.S. P a diferitelor rapoarte
statistice neprelucrate electronic .
• executa orice alte sarcini trasate de conducerea spitalului in cadrul limitelor de competenta.
-Remediază defecţiuni minore apărute în funcţionarea calculatoarelor sau a imprimatelor.
-Pentru actualizarea datelor din programul Exbuget:
o realizează fişierul cu importul procedurilor din DRG; verifică corectitudinea codurilor analizelor
(concordanţa cu nomenclatorul din Exbuget) cu ajutorul unei aplicaţii realizate şi comunică codurile
incorecte preluate din DRG.
o solicită de la celelalte compartimente date necesare pentru calculul indicatorilor de management : nr.
personal angajat în fiecare secţie, nr. consultaţii medicale din ambulatoriu, nr. bolnavi pe secţii etc.
- centralizează numărul de cazuri realizate lunar, urmărind încadrarea în contractele încheiate şi întocmeşte situaţia
privind „Raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice”
•

Art. 178. (1) Auditul intern este subordonat direct managerului şi are ca atribuţii:
-elaborează proiectului planului anual de audit public intern ;.
-efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi contabil ale
spitalului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi
eficacitate ;
-raportează la cererea Direcţiei de Sănătate Publică Suceava despre recomandările neînsuşite şi despre consecinţele
neînsuşirii acestora ;
-elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern ;
-în cazul identificării unor ilegalităţi sau posibile prejudicii, informează imediat managerul spitalului şi structurile de
control intern abilitate ;
-răspunde de calitatea lucrărilor efectuate.
Persoana care asigură auditul intern are următoarele obligaţii:
-să dovedească competenţă profesională prin executarea sarcinilor şi atribuţiilor în limita cunoştinţelor, competenţei
şi pregătirii ;
-să respecte programul de lucru şi să utilizeze eficient şi raţional timpul de lucru;
-să păstreze secretul de serviciu;
Art. 179. Activitatea de informare şi relatii cu publicul asigura legaturile spitalului cu publicul si cu
mijloacele de comunicare in masă, in vederea realizarii transparentei activitatii spitalului, in conditiile legii.
Activitatea este condusa de managerul spitalului, care indeplineste si rolul de purtator de cuvant.
Managerul in calitate de conducator a actvitatii de informare si relatii cu publicul are urmatoarele atributii:
-organizarea si desfasurarea activitatii de primire, evidentiere si rezolvarea petitiilor ce le sunt adresate, precum si
legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in termenul legal;
-analizeaza cererile de furnizare a informatiilor publice si dispune cu privire la caracterul acestora – comunicate din
oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces- si ia masuri pentru rezolvarea solicitarilor conform
normelor in vigoare si transmiterea raspunsului catre solicitant, in termenul legal;
-asigura indeplinirea obligatiei legale de furnizare din oficiu a informatiilor prevazute de lege, prin afisare in locuri
vizibile la sediul unitatii, prin crearea de inscrisuri care sa cuprinda aceste informatii;
-analizeaza petitiile inregistrate si dispune cu privire la modul de solutionare, de redactare a raspunsului, conexare
sau clasare;
-repartizeaza petitiile biroului sau compartimentului de specialitate, in functie de obiectul acestora, pentru a asigura
solutionarea lor si trimiterea raspunsului in termenul legal;
-identifica stirile difuzate de mass-media locala si nationala, care au un impact negativ asupra activitatii medicale si
imaginii spitalului, verifica veridicitatea informatiilor si asigura, dupa caz, informarea corecta a opiniei publice sau
exprima pozitia spitalului fata de problemele semnalate.
-redacteaza, la nevoie, declaratii de presa si participa la interviuri, furnizand informatiile supuse liberului acces al
publicului, in scopul unei informari corecte si complete a opiniei publice;
-inregistrarea petitiilor si a cererilor, precum si raspunsul privind accesul la informatiile publice se va face intr-un
registru distinct.
Dreptul la acces la informatii privind activitatea medicala poate fi restrans, in conditiile legii, atunci cand aceasta se
face in interesul moralitatii, al ordinii publice sau incalca caracterul personal privind starea de sanatate a pacientilor.

CAPITOLUL IX
PREVENIREA ŞI PROTECŢIA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ŞI PREVENIREA INCENDIILOR
Secţiunea a I-a
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
ART. 180. (1) Înfiinţarea acestui serviciu este reglementată de prevederile H.G. 1425/2006 pentru aplicarea
Legii nr. 319/206 privind securitatea şi sănatatea muncii.
(2) Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează în subordinea directa a angajatorului ca o structura
distinctă.
(3) Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie sa desfăşoare numai activităţi de
prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare cum ar fi: prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia
mediului.
Art. 181. Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie sa aibă la dispoziţie resursele materiale şi umane
necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în întreprindere.
Art. 182. (1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de mărimea
întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expusi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul
întreprinderii şi/sau unităţii.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi protecţie sa poată
desfasura activităţile specifice.
(3) Când angajatorul isi desfăşoară activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire şi protecţie
trebuie sa fie organizat astfel încât sa se asigure în mod corespunzător desfăşurarea activităţilor specifice.
Secţiunea a II-a
Serviciul pentru situaţii de urgenţă
Art. 183. Înfiinţarea acestui serviciu este reglementată de prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea criteriilor de
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă şi Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.
Art. 184. Managerul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:
1 potrivit Legii nr. 307/2006, art. 19, sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul
inspectoratului, a serviciului de urgenta , precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in
vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ
si eficace pentru stingerea incendiilor;
2 potrivit Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea criteriilor de
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă:
a)
potrivit art. 1, Serviciile private pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii private, se
constituie, conform legii, astfel:
o in cadrul operatorilor economici si institutiilor publice, ca servicii proprii;
o ca societati comerciale prestatoare de servicii.
b)
potrivit art. 5
Serviciul privat este condus de catre un sef, profesionist in domeniu, si are in
componenta, dupa caz, urmatoarele structuri:
o compartiment sau specialisti pentru prevenire, care include si compartimentul de protectie civila pentru
operatorii economici a caror activitate intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 95/2003 privind
controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante
periculoase;
o una sau mai multe formatii de interventie, salvare si prim ajutor, denumite in continuare formatii de
interventie;

dispecerat;
ateliere de reparatii si intretinere.
c)
potrivit art. 14 Serviciul privat de la institutiile publice si operatorii economici se incadreaza astfel:
o cu personal angajat;
o cu personal voluntar din randul salariatilor proprii.
o Functiile care se incadreaza, in mod obligatoriu, cu personal angajat sunt:
o seful serviciului;
o conducatorii autospecialelor de interventie/mecanicii de motopompa;
o servantii de pe autospecialele de interventie, care indeplinesc functii de sef de teava sau executa
operatiuni de descarcerare.
3 Potrivit Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, art. 6, În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al celorlalte
organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene,
municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, al instituţiilor publice şi al
operatorilor economici, în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se constituie,
după caz, următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:
a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal
de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva ncendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării mpotriva incendiilor numit
exclusiv pentru această activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă.
o
o

CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE
Art. 185. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare începând cu data de
Art. 186. ROF se va modifica sau completa, ori de câte ori este nevoie, în funcţie de actele normative ce vor
apărea.
Art. 187. Secţiile/compartimentele, laboratoarele, serviciile şi birourile de specialitate, vor întocmi fişele posturilor
pe categorii profesionale pentru personalul existent, în limita cunoştinţelor, competenţei şi pregătirii, care sunt
anexe la prezentul regulament.
Art. 188. Regulamentul de faţă va fi prelucrat cu toţi salariaţii, în părţile ce îi privesc, prin grija şefilor de secţii,
compartimente, laboratoare, servicii şi birouri, încheindu-se un proces verbal sub semnătura de luare la cunoştinţă.
Art. 189. (1) ROF se aplică tuturor salariaţilor spitalului, indiferent dacă relaţiile lor de muncă sunt stabilite prin
contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu
program de lucru pentru întreaga durată a timpului de muncă sau cu timp parţial de muncă, contracte de muncă
temporară, contracte individuale de muncă la domiciliu, în cazul muncii prin agent de muncă temporară sau cu
convenţie civilă de prestări de servicii.
(2) Prezentul regulament se aplică salariaţilor spitalului şi în cazurile în care îşi desfăşoară activitatea în alte
locuri unde unitatea îşi îndeplineşte obiectul său de activitate.
(3) De asemenea, prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului din alte unităţi care se află în
delegaţie sau sunt detaşaţi în cadrul spitalului, celor care efectuează practica în cadrul unităţii, precum şi
angajaţilor firmelor care desfăşoară anumite activităţi sau servicii în incinta spitalului.
Art. 190. ROF, modificările ulterioare, procesele verbale de luare la cunoştinţă şi câte un exemplar din fişa
postului fiecărui salariat se vor păstra la Serviciul RUNOS.
Art. 191 Pacientii / apartinatorii si vizitatorii au acces neingradit la registrul de sugestii, reclamatii si sesizarii.
Art. 192 Este permis implicarea apartinatorilor, sub supravegherea si acordul medicului curat ,la ingrijirea unor
catogorii de bolnavi ( inclusiv copii 0-16 ani), prezenta acestora in sectie fiind consemnata prin acceptul scris al sefului
de sectie.
Art. 193 Sectoarele si zonele interzise accesului public
1.
puncte de risc care tin de specificul de activitate al secţiilor
sectorul ati secţia de pediatrie et 9

sălile de operaţii din cadrul blocului operator (gruparea de săli de la etajul 3 şi sălile de operaţii de pe
secţii, respectiv oftalmologie, ortopedie, orl),
ati et. 3
sala de naşteri
sălile de tratamente
compartimentele hiv, hepetite, boli respiratorii, din cadrul secţiei de boli infecţioase
sectorul bk al secţiei de pneumologie
2.
puncte de risc care ţin de amplasarea defectuoasă a spaţiilor de lucru cu pacientul sau absenţa zonelor
filtru
ati pediatrie(absenţa filtrului)
ati nivel 3 corp nou:tranzit prin secţia chirurgie generală, absenţa unităţilor de ati specifice pe secţiile
boli infecţioase şi pneumologie, la distanţă de blocul operator, cu saloane mari neboxate şi fără filtru de acces
asocierea pe acelaşi palier a secţiilor chirurgie plastică, chirurgie vasculară, neurochirurgie
săli de operaţii de pe secţiile ortopedie, orl, oftalmologie, upu, bloc de naşteri (absenţa filtrului)
blocul operator prin :postoperator separat de ati şi în cadrul blocului operator, prezen-ţa punctui de
transfuzie fără relaţie cu zona de circulaţie comuna a spitalului, pre-zenţa cabinetelor medicilor şi ale cadrelor
sanitare în vecinătatea sălilor de operaţii, absenţa filtrului de acces, absenţa sălii de operaţii neurochirurgie,
cabinete de consultaţii pe secţia de boli infecţioase
încrucişări de circuite: diabetologie prin pediatrie, ortopedie prin ginecologie, urolo-gie prin chirurgie,
reumatologie prin geria-trie
absenţa separării funcţionale a ascensoa-relor
asocierea în acelaşi pavilion a secţiilor neurologie şi pneumologie, circuitele fiind comune

