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I.Dispozitii generale  

I.1. Date generale.  

 Spitalul Orasenesc Rupea este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu 

personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale curative decontate din asigurările 

sociale de sănătate, în condiţiile stabilite în Contractul-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi servicii 

medicale cu plată, în condiţiile legii.  

 Prin serviciile medicale oferite, Spitalul Orasenesc Rupea participă la asigurarea stării de 

sănătate a populaţiei din zona Rupea si localitatile invecinate, precum si a persoanelor care 

se adreseaza structurii de primire a urgentelor.  

 Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din Spitalul Orasenesc 

Rupea sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.  

 Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Orasenesc Rupea este în proprietatea 

Unitatii Administrativ Teritoriale Rupea si este administrat de catre spital (conform 

contractului de administrare stabilit intre cele doua institutii).  

 Spitalul Orasenesc Rupea funcţionează în baza autorizaţiei sanitare de funcţionare.  

 In Spitalul Orasenesc Rupea se desfăşoara şi activităţi de învăţământ postliceal. 

 Spitalul desfăşoara activitate de educaţie medicală continua pentru medici, asistenţi 

medicali şi alt personal. 

 Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea 

condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei 

medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor. 

 Spital Orasenesc Rupea acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei 

persoane care se prezintă la structura de primire a urgentelor, dacă starea sănătăţii persoanei 

este critică; după stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul asigura, după caz, transportul 

obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de rang superior. 

 Spitalul Orsenesc Rupea este un spital general, orasenesc.  

 Spitalul Orasenesc Rupea asigura servicii de cazare/ hoteliere si de alimentatie pentru 

pacienti. 

 Asigurarea serviciilor hoteliere/ de cazare 

 Spitalul Orasenesc Rupea asigura servicii  de cazare/ hoteliere pentru urmatoarele 

categorii: 

o pacientii internati in regim de spitalizare continua 

o insotirii copiilor sub 3 ani internati in regim de spitalizare continua 

o la cerere (cu plata), pentru insotitorii copiilor peste trei ani 

o pacientilor internati in regim de spitalizare de zi 

 Spatiile de cazare pentru pacienti sunt reprezentate de saloane cu pana la 5 paturi 

 In fiecare salon, fiecare pat este dotat cu: 

o noptiera- pentru depozitarea obiectelor de stricta necesitate 

o sursa de lumina 

o sistem propriu de alarmare accesibil pacientului din pat 
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 In fiecare salon exista posibilitatea de spalare si dezinfectie a mainilor 

 Paturile sunt adaptate varstei pacientilor (paturi pentru adulti, paturi pentru copii si 

paturi pentru nou nascuti), patologiei pacientilor (exista paturi speciale la terapie 

intensiva) si au facilitati de mobilizare a pacientilor. 

 Respectarea intimitatii pacientilor in saloanele cu mai mult de un pat se realizeaza in 

modul urmator: 

o prin paravane mobile care pot fi instalate dupa necesitati sau prin jaluzele 

verticale-  pentru pacientii care nu pot fi mobilizati cu usurinta 

o prin consultarea pacientului sau efectuarea procedurilor diagnostice si/ sau 

terapeutice in sala de tratamente a sectiilor/ compartimentelor cu paturi 

 Lenjeria de pat (patura, perna, plic pentru paturi, cearsaf, fata pentru perna) este 

asigurata de spital, fiind de multipla folosinta. In anumite conditii (situatii 

epidemiologice speciale) sau in anumite spatii/ incaperi (compartiment de boli 

infectioase, camera de garda, sali de consultatii si tratamente) se utilizeaza lenjerie 

de unica folosinta. 

 Imbracamintea de spital- pijama, halat, papuci de spital, poate fi pusa la dispozitia 

pacientilor de catre spital. Se permite folosirea de catre pacienti, a imbracamintei de 

spital personale, adusa de acasa, daca este adecvata si respecta normele de igiena 

aprobate in spital. Nu se permite utilizarea in saloanele de spital a imbracamintei de 

strada precum si a imbracamintei care acopera fata si impiedica identificarea vizuala 

a pacientului.  

 Schimbarea imbracamintei de strada cu cea de spital se realizeaza la nivelul 

garderobei spitalului. In conditiile in care este necesar, spitalul asigura igienizarea 

imbracamintei de strada. 

 Imbracamintea de spital se igienizeaza la spalatoria spitalului (atat cea pusa la 

dispozitie de spital cat si cea proprie).  

 Igiena pacientilor in spital se realizeaza in modul urmator: 

o pacientii care se pot mobiliza isi pot efectua igiena singuri sau ajutati de 

personalul de specialitate in grupurile sanitare 

o pacientii nemobilizabili beneficiaza de efectuarea igienei personale la pat, de 

catre personalul de specialitate 

 Grupurile sanitare din sectii/ compartimente cu paturi: 

o sunt separate pentru femei si barbati 

o prezinta facilitati pentru persoane cu dizabilitati 

o in grupurile sanitare exista vas WC, chiuveta si dus  

o fiecare grup sanitar/ toaleta prezinta sistem de alarmare  

 Asigurarea serviciilor de alimentatie in spital 

 Hrana este furnizata pacientilor de catre spital.  

 Regimul alimentar este prescris de catre medic si este o componenta a tratamentului 

pacientului.  

 Spitalul nu incurajeaza dar permite hrana adusa din exterior, de catre apartinatori/ 

vizitatori cu conditia respectarii regimului impus de catre medic si a respectarii 

normelor de igiena a alimentelor.  
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 Regimul alimentar este adaptat patologiei si varstei pacientilor. 

 In limita posibilitatilor, se asigura si regimuri proprii convingerilor proprii sau 

spirituale, daca acestea sunt exprimate de pacient. 

 Spitalul asigura hrana pentru medicii din liniile de garda si- la cerere si contra cost- 

si pentru personalul angajat, de la furnizorul propriu de hrana (bucatarie proprie sau 

furnizor contractual de hrana). 

 Efectale proprii ale  pacientilor se pastreaza la garderoba, in spatii individuale pentru 

fiecare pacient. Efectele de valoare pot fi depozitate in seif  cu cifru, care poate fi stabili de 

catre pacient. Spatiile in care se depoziteaza efectele pacientilor sunt inchise si securizate.  

 Spitalul permite consilierea spirituala a pacientilor, la cererea acestora, de catre consilierul 

spiritual propriu, cu respectarea circuitelor si regulilor de igiena din spital. 

 Spitalul asigura conditii de recreere pentru pacientii internati, care se pot deplasa, adecvat 

varstei pacientului (atat in interior cat si in exterior) 

 Spitalul asigura asistenta sociala pacientilor care necesita acest lucru prin intermediul 

angajatilor cu atributii in acest sens si prin colaboarrea cu serviciile sociale ale primariilor 

din localitatile de domiciliu ale pacientilor. 

 Spitalul se asigura de continuitatea acordarii serviciilor medicale si de ingrijire specifica 

pacientilor si dupa externare prin colaborare cu medicii de familie, furnizori de servicii 

medicale/ palliative la domiciliu. 

 Continuitatea asigurarii serviciilor medicale pe perioada internarii- pentru pacientii 

internati- se realizeaza prin cele doua linii de garda: linia de garda de specialitati medicale 

si linia de garda de specialitati chirurgicale.  

I.2. Structura organizatorica a Spitalului Orasenesc Rupea se aproba prin Hotarare a Consiliului  

Local al orasului Rupea, dupa obtinerea avizului Ministerului Sanatatii si este: 

 compartiment chirurgie generala: 11 paturi 

 compartiment obstetrica ginecologie: 10 paturi 

 compartiment neo natologie: 2 paturi 

 compartiment pediatrie: 15 paturi 

 sectie medicina interna: 27 paturi (din care 10 cronici) 

 compartiment boli infectioase: 13 paturi 

 compartiment ATI: 2 paturi 

 camera de garda 

 spitalizare de zi: 5 paturi 

 farmacie 

 bloc operator 

 unitate de transfuzie sanguina 

 sterilizare 

 laborator analize medicale: externalizat 

 laborator de radiologie si imagistica medicala 

 morga/ prosectura 

 cabinet boli infectioase 

 cabinet planificare familiala 

 compartiment evaluare si statistica medicala 
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 compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale 

 ambulator integrat cu cabinete in specialitatile: 

o medicina interna 

o pediatrie 

o chirurgie generala 

o obstetrica ginecologie 

o ORL 

o oftalmologie 

 aparat functional 

1.3. Nivelul de competenta al spitalului, conform Ordinului nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010, 

privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă este IV. 

Conform acestui nivel de competenta, Spitalul Orasenesc Rupea: 

 are in structura organizatorica urmatoarele specialitati: 

o anestezie şi terapie intensiva 

o medicină internă 

o pediatrie 

o chirurgie generală 

o obstetrică-ginecologie (structură de nivel Ia) 

o boli infectioase 

o medicină de laborator- laborator externalizat 

o radiologie - imagistică medicală 

 furnizeaza servicii medicale spitaliceşti şi/sau ambulatorii în toate specialităţile de mai sus 

 spitalul are încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele 

de personal în vigoare, pentru toate structurile cu specialitati necesare (laboratorul de 

analize este externalizat, dar functioneaza in incinta spitalului)- conform statului de functii 

aprobat 

 continuitatea asistenţei medicale este asigurată de următoarele categorii de personal: 

o medici de specialitate în specialităţile: medicină internă, pediatrie, chirurgie 

generală, obstetrică-ginecologie si boli infectioase 

o personal sanitar mediu (asistenti medicali) şi auxiliar (infimiere si ingrijitoare de 

curatenie), in toate struturile din specialitatile obligatorii si in boli infectioase) în 

conformitate cu normativele de personal în vigoare 

 continuitatea asistenţei medicale se asigura prin două linii de gardă, organizate astfel: 

o 1 (una) linie de gardă pentru specialităţile medicale 

o 1 (una) linie de gardă pentru specialităţile chirurgicale 

 spitalul are in dotare:  

o un aparat de radiologie convenţională 

o mai multe aparate de ecografie functionale 

o instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de 

hematologie şi biochimie corespunzător volumului de activitate al unităţii sanitare şi 

la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare- aparatura detinuta 

de catre laboratorul cu care spitalul are contract de furnizare de servicii- externalizat 

 spitalul desfăşoara activitate de îndrumare şi coordonare metodologică pentru medicii de 

familie 
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o la externarea pacientului se transmite medicului de familie al pacientului schema de 

tratament recomandata la externare precum si indicatiile de control sau consulturi 

suplimentare 

o medicii de familie sunt in contact permanent cu specialistii din spital in vederea 

stabilirii atitudinii celie mai adecvate de management a pacientilor 

I.4. Finantarea Spitalului Orasenesc Rupea: 

 Spitalul Orasenesc Rupea, ca spital public, este finanţat integral din venituri proprii şi 

funcţionează pe principiul autonomiei financiare: 

o isi organizarea activitatea pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat 

de comitetul director şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior 

o isi elaboreaza bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor 

proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor 

fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului 

 Veniturile proprii ale Spitalului Orasenesc Rupea provin din: 

o sumele încasate pentru serviciile medicale:  

 decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform 

contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în 

funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de 

sănătate 

 contractul de furnizare de servicii medicale al Spitalului Orasenesc Rupea cu Casa 

de Asigurări de Sănătate a Judetului Brasov se negociază de către manager cu 

conducerea casei de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru 

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate. 

o alte prestaţii efectuate pe bază de contract 

o alte surse, conform legii: 

 donaţii şi sponsorizări 

 închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi 

furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii 

 coplata pentru unele servicii medicale 

 finantarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de 

personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, 

consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor 

sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această 

destinaţie, de la UAT Rupea  

II. Conducerea Spitalului Orasenesc Rupea 

II.1. Consiliul de Administratie a Spitalului Orasenesc Rupea 

II.1.1. Constituirea, organizarea si functionarea Consiliului de Admininstratie al spitalului 

 In cadrul Spitalului Orasenesc Rupea functioneaza, conform legii, Consiliul de 

Administratie, avand rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si 

functionare a spitalului, precum si alte atributii conferite de Legea 95/ 2006, Art. 187, al (10) 
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II.1.2. Structura Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie a Spitalului Orasenesc 

Rupea este format din urmatorii membrii: (Legea 95/ 2006) 

 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Brasov 

 2 reprezentanţi numiţi de catre Consiliul Local Rupea, din care unul să fie economist 

 un reprezentant numit de catre primarul orasului Rupea 

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

invitat 

 un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat 

 institutiile prevazute mai sus isi numesc membrii supleanti in Consiliul de Administratie 

 managerul spitalului participa la sedintele Consiliului de Administratie fara drept de vot 

 reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor 

sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa 

ca invitat permanent la sedintele consiliului de administratie 

 membrii consiliului de administratie se numesc prin act administrativ de catre institutiile 

prevazute mai sus. 

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

majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni. 

 Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Rupea are un secretar propus de catre 

manager si validat de catre membrii consiliului.  

 Presedintele consiliului de administratie al Spitalului Orasenesc Rupea este ales cu 

majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni. In caz de 

absenta a presedintelui de sedinta, acesta va delega un membru al consiliului de 

administratie in vederea conducerii lucrarilor. 

 Membrii consiliului de administratie depun la spital o declaratie de interese si o declaratie 

de avere potrivit prevederilor legale, in termen de 30 de zile de la numirea in functie. 

II.1.3 Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele: (Legea 95/ 2006) 

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

trimestriale şi anuale 

 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat 

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

administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale 

 aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de 

servicii medicale ale populaţiei 

 avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii 

 analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi 

activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 

 propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în 

cazul în care constată existenţa situaţiilor de incompatibilitate prevazute in Legea nr. 95/ 

2006 articolul 178, lit 1) si/ sau al situatiilor prevazute de Legea nr. 95/ 2006 artic 184 lit 1). 

 poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activităţi desfăşurate în spital, 

stabilind tematica şi obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii. 

II.1.4. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie a Spitalului 

Orasenesc Rupea 

 Consiliul de Administratie are un secretar desemnat, care are urmatoarele atributii: 

 participa la sedintele CA 

 redacteaza procesul verbal al sedintei si inainteaza procesul verbal de sedinta spre 

semnare 

 transmite cererile de convocare la sedinte si documentele care urmeaza a fi 

dezbatute 

 arhiveaza procesele verbale/ registru de procese verbale ale sedintelor, hotararile CA 

si toate documentele care fac obiectul activitatii CA 

 informeaza presedintele de sedinta al CA despre orice sesizare/ document adresat 

CA 

 gestioneaza adresa de posta electronica/ mijloacele de comunicare/ diseminare 

publica (grup WhatsApp) puse la dispozitie de catre spital 

 managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot 

 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. 

 membrii consiliului de administraţie a Spitalului Orasenesc Rupea se numesc prin act 

administrativ de către instituţiile care au reprezentanti  

 sedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de catre un preşedinte de şedinţă, ales cu 

majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

 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 

 convocarea consiliului de administratie: 

 consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la 

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

cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi 

 membrii CA convin, de comun acord o zi si o ora in care se desfasoara sedintele 

ordinare lunare (cu adaptare la nevoie, in functie de programul specific, sarbatori 

legale, alte activitati) 

 managerul participa fara drept de vot la sedintele CA; pentru discutarea problemelor 

specifice vor fi invitati si ceilalti membri ai Comitetului Director 

 convocarea sedintelor ordinare se face de catre presedintele de sedinta al CA prin 

intermediul secretarului, cu cel putin 3- 5 zile inainte de sedinta, in mod individual, 

prin posta electronica si/ sau convocare scrisa trimisa tuturor membrilor CA si 

managerului; impreuna cu convocatorul sunt trimise si documentele din ordinea de 

zi, care necesita a fi analizate. Membrii CA studiaza documentele care urmeaza a fi 

dezbatute si transmit observatiile lor in format electronic cu cel putin 24 de ore 

inainte de data intrunirii CA, pe adresa secretariatului si a presedintelui de sedinta al 

CA. Adresele de corespondenta vor fi comunicate tuturor mebrilor CA. 
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 convocarea sedintelor extraordinare se poate face ori de cate ori este nevoie, la 

solicitarea majoritatii membrilor CA, a presedintelui de sedinta sau a managerului. 

La sedintele extraordinare se dezbat numai materialele inscrise pe ordinea de zi. 

Convocarea la solicitarea presedintelui de sedinta se face similar convocarilor 

sedintelor ordinare. Convocarea extraordinara, de catre majoritatea membrilor CA 

sau de catre manager se face prin trimterea solicitarii de convocare catre 

presedintele de sedinta, impreuna cu documentele care urmeaza a fi dezbatute. 

Presedintele de sedinta convoaca sedinta conform procedurii convocarilor ordinare. 

In functie de eventuala urgenta a sedintelor extraordinare, convocarea se poate face 

si in termen mai scurt de trei zile. Documentatia necesara dezbaterilor se va pune la 

dispozitie de catre conducerea spitalului in termen de 5 zile sau in alt termen stabilit 

de comun acord in functie de  complexitatea actului solicitat. Subiectele stabilite pe 

ordinea de zi pot fi propuse de catre presedintele de sedinta, de catre unul dintre 

membri sau de catre managerul spitalului. Fiecare material supus dezbaterii se va 

incheia cu concluzii, care sa cuprinda masurile propuse, termenele de solutionare si 

responsabilitatile care sa stea la baza hotararii ce se va lua de catre CA. In cazul in 

care presedintele de sedinta este indisponibil intre sedinte (plecat din localitate, 

boala, etc) prerogativele sale sunt preluate de catre un membru al CA delegat de 

catre presedintele de sedinta. In cazul in care presedintele de sedinta absenteaza de 

la sedinta, prerogativele sale sunt preluate de catre un membru al CA delegat de 

catre presedinte.  

 Sedintele CA sunt conduse de catre presedintele de sedinta au de catre inlocuitorul 

sau. Prin intermediul secretarului CA, membrilor li se vor transmite: 

o convocatorul care cuprinde: data, ora si locul de desfasurare a sedintei CA, 

ordinea de zi 

o mapele cu documente aferente fiecatuia dintre punctele aflate pe ordinea de 

zi 

Cvorumul de sedinta este de cel putin trei membri cu drept de vot. La inceputul 

fiecarei sedinte presedintele de sedinta va supune la vot ordinea de zi. Deciziile la 

nivelul CA se iau cu majoritatea simpla a membrilor cu drept de vot prezenti. 

Membrii invitati conform legii, nu au drept de vot. Eventualele obiectiuni/ observatii 

la o anumita hotarare a CA se vor formula in scris si se vor anexa procesului verbal. 

Procesele verbale, hotararile si ale documente ale CA sunt redactate si/ sau arhivate 

dupa caz, de secretarul desemnat, intr- un dulap/ fiset inchis, conform 

reglementarilor de arhivare a documentelor. La finalul sedintelor CA se vor redacta 

doua documente: hotarile CA (document semnat de membrii CA, de manager si de 

catre persoanele numite sa duca la indeplinire prezentele hotarari) si procesul verbal 

al sedintei semnt de catre presedintele CA, de secretar, de ceilalti membrii ai CA. 

Documentele vor fi redactate si semnate in termen de maxim 5 zile lucratoare de la 

data sedintei. Obtinerea semnaturilor intra in atributiile secetarului CA. Refuzul de a 

semna se consemneaza ca atare.  

 Comunicarea cu CA: corespondenta, solicitarile si documentele adresate direct CA 

sunt preluate de secretarul desemnat care le inregistreaza si le inmaneaza 
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presedintelui de sedinta. Corespondenta trimisa pe adresa de posta electronica a 

secretarului CA este inaintata presedintelui de sedinta al CA la adresa pusa la 

dispozitie de catre spital sau prin alte mijloace electronice convenite ca si mijloace 

de corespondenta- adresa proprie a presedintelui de sedinta CA, grup WhatsApp, 

etc. Corespondenta electronica este listata de catre  secretar. Toata corespondenta si 

toate documentele sunt arhivate.  

 functia de membru in consiliul de administratie a SOR este incompatibila cu exercitarea 

funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic 

 constituie conflict de interese pentru membrii consiliului de administratie: 

o deţinerea de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii 

nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care 

persoana în cauză exercită funcţia de membru in consiliul de administratie. Masura 

de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese 

sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai 

persoanei în cauză. 

o deţinerea de către soţul/soţia, rudele persoanei care detine functia de membru in 

consiliul de adminsitratie ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a 

funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu 

medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrative. 

o alte situaţii decât cele prevăzute mai sus în care membrul in consiliul de 

adminsitratie sau soţul/soţia, rudele ori afinii acestuia până la gradul al IV-lea 

inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu 

obiectivitate a funcţiei de membru in consiliul de adminsitratie. 

 in cazul în care la numirea în funcţie, membrul in consiliul de administratie se află în stare 

de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de 

incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie. 

Nerespectarea obligaţiei de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de 

interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administraţie are ca efect încetarea de 

drept a actului administrativ de numire în funcţie a respectivului membru al consiliului de 

administraţie. 

 membrii consiliului de administraţie, au obligaţia de a depune la spital o declaraţie de 

interese, precum şi o declaraţie de avere potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010, cu 

modificările ulterioare, în termen de 30 zile de la numirea în funcţie.  

 declaraţiile de avere si de interese prevazute mai sus, vor fi transmise Agenţiei Naţionale de 

Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire de către persoanele din cadrul 

spitalului desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi 

declaraţiile de interese. 

 in termenul prevăzut mai sus, declaraţiile de avere şi de interese vor fi transmise şi 

Ministerului Sănătăţii în vederea implementării obiectivelor de creştere a integrităţii şi 

prevenire a corupţiei în sistemul de sănătate prevăzute de legislaţia în vigoare.  

 declaraţiile de avere si de interese se actualizează ori de câte ori intervin modificări în 

situaţia persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei 

modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor. 
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 declaraţiile de avere si de interse ale membrilor consiliului de administratie se afişează pe 

site-ul spitalului. 

Regulamentul de organizare si functionare a CA constituie cadrul legal de de functionare al CA din 

Spitalul Orasenesc Rupea. Regulamentul poate fi modificat sau completat ori de cate ori apar 

modificari in legislatia aferenta.  

II.2.  Comitetul Director al Spitalului Orasenesc Rupea 

II.2.1 Componenta Comitetului Director 

Comitetul Director al Spitalului Orasenesc Rupea, conform Legii 95/ 2006, este alcatuit din: 

 managerul spitalului 

 directorul medical 

 directorul financiar-contabil 

II.2.2. Atributiile Comitetului Director al Spitalului Orasenesc Rupea 

Atributiile comitetului director conform Ordinului 921/ 2006 sunt urmatoarele: 

 elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor 

scrise ale consiliului medical 

 elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii 

medicale al spitalului 

 propune managerului, în vederea aprobării: 

o numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în 

vigoare 

o organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu 

sindicatele, conform legii 

 elaborează: 

o regulamentul de organizare şi funcţionare 

o regulamentul intern 

o organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii 

 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 

 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 

 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 

 analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care 

îl supune spre aprobare managerului 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 

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

pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite 
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 analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, 

dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale 

 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 Directiei de 

Sanatate Publica Brasov, la solicitarea acesteia 

 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, 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. 

Atributiile comitetului director, conform Ordinului 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, 

sunt urmatoarele: 

 organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează 

regulamentul de funcţionare al acestuia 

 se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări 

servicii specific 

 aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

 asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate 

 verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de 

activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale 
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 se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau 

diminuării riscurilor 

 se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în 

planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din spital, în vederea diminuării 

ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării 

pacienţilor sau în urma autosesizării 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 infecţii asociate asistenţei 

medicale 

 asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru 

înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate 

asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al 

unităţii 

 asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni 

multiplurezistenţi. 

Atributiile comitetului director conform Ordinului 1224/ 2006 privind organizarea activitatii de 

transfuzie si hemovigilenta, sunt urmatoarele: 

 decide organizarea unităţii de transfuzie sanguină în spital 

 numeşte prin decizie medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină din spital 

 dispune respectarea de către personalul unităţii de transfuzie sanguină, precum şi de către 

toate celelalte cadre medico-sanitare din spital, care indică şi aplică terapia transfuzională în 

spital, a tuturor normelor în vigoare ale Ministerului Sănătăţii Publice 

 verifică şi dispune aprovizionarea unităţii de transfuzie sanguină cu aparatură, echipamente, 

reactivi, materiale sanitare şi consumabile 

 urmăreşte activitatea transfuzională în fiecare secţie a spitalului 

 sprijină activitatea de inspecţie a inspectorilor delegaţi ai autorităţii competente 

 asigură participarea personalului implicat în activitatea de transfuzie sanguină din spital la 

programele de formare profesională în domeniul transfuziei 

 solicită şi sprijină activitatea de consiliere a delegatului centrului de transfuzie sanguină 

teritorial privind organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital, a 

activităţii de transfuzie sanguină din secţii 

 nominalizează, prin decizie, componenţa comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă din spital. 

Atributiile comitetului director conform Hotararii 355/ 2012 privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor sunt urmatoarele: 

 organizeaza activitatea de evaluare a riscului asupra sănătăţii lucrătorilor. Evaluarea riscului 

asupra sănătăţii se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora 

evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii o impun 

 asigura fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare 

pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile 

aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale. 
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II.2.3. Regulament de organizare si functionare a Comitetului Director (conform Legii 95/ 

2006) 

 ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de catre 

managerul spitalului 

 directorul medical trebuie să fie cel puţin medic specialist având o vechime de minimum 5 

ani în specialitatea respective 

 membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, vor încheia cu managerul 

spitalului public un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul 

căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi 

prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în 

care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de administrare poate înceta 

înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta. 

 contractul individual de muncă sau al persoanelor angajate în unităţile sanitare publice care 

ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada 

exercitării mandatului. 

 pe perioada executării contractului de administrare, membrii comitetului director 

beneficiază de un salariu de bază şi de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor 

legale în vigoare, asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de stat, precum 

şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute de lege. Perioada 

respectivă constituie stagiu de cotizare şi se ia în considerare la stabilirea şi calculul 

drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul de pensii. 

 contractul de administrare încetează în următoarele situaţii: 

o la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat 

o la revocarea din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului 

director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă prevăzuţi în 

contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, 

şi/sau în situaţia neîndeplinirii culpabile a celorlalte obligaţii ale acestora 

o prin acordul de voinţă al părţilor semnatare 

o la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege 

o în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori 

de conflict de interese 

o la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a persoanei 

o la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege 

o în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un 

risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariatilor 

o în cazul neacceptării de către oricare dintre membrii comitetului director a oricărei 

forme de control efectuate de instituţiile abilitate în condiţiile legii 

o în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile 

abilitate în condiţiile legii 

o în cazul în care se constată de către organele de control şi instituţiile abilitate în 

condiţiile legii abateri de la legislaţia în vigoare care sunt imputabile oricăruia dintre 

membrii comitetului director şi care, deşi remediabile, nu au fost remediate în 

termenul stabilit de organele sau instituţiile respective nerespectarea măsurilor 
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dispuse de catre ministrul sănătăţii în domeniul politicii de personal şi al structurii 

organizatorice 

o în cazul denunţării unilaterale a contractului de către membrii comitetului director, 

cu condiţia unei notificări prealabile scrise transmise cu minimum 30 de zile 

calendaristice înainte de data încetării contractului. 

 funcţia de membru in comitetul director este incompatibilă cu: 

o desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către 

furnizori de bunuri şi servicii ai spitalului 

o exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere 

ale unei alte unităţi spitaliceşti 

o exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil 

o exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale 

unui partid politic 

o exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în 

societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 constituie conflict de interese: 

o deţinerea de către membrii comitetului director de părţi sociale, acţiuni sau interese 

la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu 

caracter patrimonial cu spitalul. Masura de mai sus se aplică şi în cazurile în care 

astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele 

ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză 

o deţinerea de către soţul/soţia, rudele membrilor in comitetul director ori afinii până 

la gradul al IV-lea inclusiv ai acestora, a funcţiei de membru în comitetul director, 

şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, 

inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză isi 

exercită funcţia de membru in comitetul director 

o alte situaţii decât cele prevăzute mai sus în care membrii comitetului director sau 

soţul/soţia, rudele ori afinii acestora până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes 

de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei 

pe care o detin 

 in cazul în care la numirea în funcţie, membrii comitetului director se află în stare de 

incompatibilitate sau de conflict de interese, acestia sunt obligati să înlăture motivele de 

incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie. 

În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. 

 membrii comitetului director răspund, în condiţiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate 

spitalului ca urmare a încălcării obligaţiilor referitoare la incompatibilităţi şi conflict de 

interese. 

 personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice 

comitetului director poate desfăşura activitate medicală în  spital. Programul de lucru se 

stabileşte de comun acord cu managerul spitalului. Personalul de specialitate medico-sanitar 

cu functie de conducere in comitetul director desfăşoară activitate medicală în cadrul 

funcţiei de conducere ocupate. 
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 membrii comitetului director nu mai pot desfăşura nicio altă funcţie de conducere prin 

cumul de funcţii. 

II.2.4. Atributiile directorului medical  

Atributiile directorului medical conform Ordinului 921/ 2006 sunt urmatoarele: 

 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 

 analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind 

utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului 

 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 

 propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării 

o numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în 

vigoare 

o organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu 

sindicatele, conform legii 

 aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 

implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital 

 participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi 

organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii 

 propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice 

privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, 

igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform 

normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice 

 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 special 

 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 
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 supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 

pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei 

spitalului. 

 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 

 urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de 

secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat 

 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 

 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, laboratoare şi servicii 

 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, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

 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 

 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 

 coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în 

documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date 
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 ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, 

pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi 

îmbolnăvirilor profesionale. 

Atributiile directorului medical conform Ordinului nr. 1.101 din 30 septembrie 2016, privind 

aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare, sunt urmatoarele: 

 se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi 

sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi 

condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate 

 răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea 

măsurilor de limitare a acestora 

 răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară 

 implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte 

secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în 

conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

 controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale 

serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, 

prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi 

serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie 

 organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea 

vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, 

altele) 

 controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse 

biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor 

 prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale cu asistentele şefe de secţie şi răspunde de aplicarea acestora 

 răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul 

unităţii sanitare 

 răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor 

de tehnică aseptică de către acesta 

 controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie 

 verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează 

respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie 

 propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale 

necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, 

cu aprobarea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

 supraveghează şi controlează activitatea in oficiile alimentare, depozitarea, prepararea şi 

distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, 

biberonerie etc. 
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 supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie 

 constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, 

instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora 

 verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii 

 coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a 

măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de 

şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

îngrijirilor medicale 

 instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte 

realizarea acestei proceduri 

 semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în 

rândul personalului 

 instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului 

 coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi 

neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de 

eliminare a acestora 

 instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului igienic, 

precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare în 

cazurile de abateri 

 organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de 

manevrele şi procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de 

implementarea acestora 

 răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară 

 răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse 

biologice pe secţii/compartimente 

 organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat 

în îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu. 

Atributiile directorului medical conform Ordinului nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale, sunt urmatoarele: 

 elaborează şi supune spre aprobarea comitetului director, planul de gestionare a deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de procedură 

pentru colectarea, stocarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale 

periculoase; în acest scop, colaborează cu medicul epidemiolog în elaborarea unui plan 

corect şi eficient de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

 coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a deşeurilor în spital; în acest scop el 

elaborează regulamentul intern referitor la colectarea separată pe categorii, stocarea 

temporară, transportarea şi eliminarea deşeurilor şi clasifică deşeurile generate în 
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conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările 

ulterioare 

 stabileşte codul de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase 

 evaluează cantităţile de deşeuri medicale periculoase şi nepericuloase produse în spital 

 păstrează evidenţa cantităţilor pentru fiecare categorie de deşeuri şi raportează datele în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare 

 coordonează activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantităţilor produse pe 

tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii 

deşeurilor medicale 

 supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale 

periculoase 

 se asigură de cântărirea corectă a cantităţii de deşeuri medicale periculoase care se predă 

operatorului economic autorizat, utilizând cântare verificate metrologic 

 propune şi alege soluţia de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deşeurilor 

medicale periculoase în cadrul spitalului 

 verifică dacă operatorul economic ce prestează servicii de transport al deşeurilor medicale 

este autorizat, conform prevederilor legale, pentru efectuarea acestei activităţi şi dacă 

autovehiculul care preia deşeurile corespunde cerinţelor legale 

 verifică dacă destinatarul transportului de deşeuri este un operator economic autorizat să 

desfăşoare activităţi de eliminare a deşeurilor 

 colaborează cu persoana desemnată să coordoneze activitatea de gestionare a deşeurilor 

rezultate din spital în scopul derulării unui sistem de gestionare corect şi eficient a 

deşeurilor periculoase 

 este responsabil de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina 

deţinătorului/producătorului de deşeuri, inclusiv a celor privitoare la încheierea de contracte 

cu operatori economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor 

medicale. 

II.2.5. Atributiile specifice ale directorului financiar contabil  

Atributiile directorului financiar contabil in conformitate cu conform Ordinului 1628/ 2007) sunt 

urmatoarele: 

 asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în 

conformitate cu dispoziţiile legale 

 organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi 

asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor 

 asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare 

şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale 

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

cheltuieli 

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

indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare 

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

de sănătate 

 angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, 

având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale 
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 analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale 

prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză 

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

eficientă a datelor contabilităţii 

 evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici 

 asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către 

bugetul statului, trezorerie şi terţi 

 asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital 

 asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate 

 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 

 ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor 

 asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri 

pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării 

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

exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului 

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

prevăzute de dispoziţiile legale 

 împreună cu seful serviciului 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 spitalului 

şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale 

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

financiar-contabile din subordine 

 organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea 

mijloacelor materiale în spital 

Atributii ale directorului financiar contabil in conformitate cu Ordinul 1101/ 2016 privind 

aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare 

 răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat 

 răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile 

necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale. 

II.3. Managerul Spitalului Orasenesc Rupea  

II.3.1. Date generale (Legea 95/ 2006, privind reforma in domeniul sanitar) 

 Spitalul Orasenesc Rupea este condus de un manager, persoană fizică. 

 Managerul persoană fizică trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior 

medical, economico-financiar sau juridic şi să îndeplinească una dintre următoarele 

condiţii: 

o să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management 

sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii 
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o să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau 

administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit 

legii 

 Managerul, persoană fizică, încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii, 

reprezentat de ministrul sănătăţii, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de 

management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este 

nevoie. Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanţă generale stabilite prin 

ordin al ministrului sănătăţii, precum şi pe baza criteriilor specifice şi a ponderilor stabilite 

şi aprobate prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale. La încetarea 

mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de 

maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului. 

Ministrul sănătăţii sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, numesc prin act 

administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager. 

 În cazul în care contractul de management nu se semnează în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data validării concursului din motive imputabile candidatului declarat câştigător, 

Ministerul Sănătăţii, reprezentat de ministrul sănătăţii, va semna contractul de management 

cu candidatul clasat pe locul al doilea, dacă acesta a promovat concursul. În cazul în care 

contractul de management nu se semnează nici cu candidatul clasat pe locul al doilea din 

motive imputabile acestuia în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de 

către candidat, se declară postul vacant şi se procedează la scoaterea acestuia la concurs, în 

condiţiile legii. 

 Valorile optime ale indicatorilor de performanţă ai activităţii spitalului se stabilesc şi se 

aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. Contractul de management va avea la bază un 

buget global negociat, a cărui execuţie va fi evaluată anual. 

 Contractul individual de muncă al managerului- persoana fizica, se suspendă de drept pe 

perioada exercitării mandatului 

 Pe perioada executării contractului de management, managerul persoană fizică beneficiază 

de un salariu de bază şi de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în 

vigoare, precum şi de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale de stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege 

 Consiliul de administraţie organizează concurs pentru selecţionarea managerului prin act 

administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale Rupea 

 Managerul este numit prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale 

Rupea 

 Până la ocuparea prin concurs a funcţiei de manager, conducerea interimară a Spitalului 

Orasenesc Rupea se numeşte prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-

teritoriale Rupea 

 Managerul interimar se numeste în condiţiile prevăzute mai sus până la revocarea 

unilaterală din funcţie, dar nu mai mult de 6 luni 

 Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: 

o exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu 

excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a 

activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică 
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o desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către 

furnizori de bunuri şi servicii ai spitalului respective 

o exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele 

neremunerate 

o exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere 

ale unei alte unităţi spitaliceşti 

o exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil 

o exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale 

unui partid politic 

o exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în 

societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Constituie conflict de interese: 

o deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori 

reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter 

patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. 

Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni 

sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-

lea inclusiv ai persoanei în cauză 

o deţinerea de către soţul/soţia, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea 

inclusiv ai acestuia a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, 

laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de 

natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia 

de manager 

o alte situaţii decât cele prevăzute mai sus, în care managerul sau soţul/soţia, rudele 

ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură 

patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de 

manager. 

 În cazul în care la numirea în funcţie managerul se află în stare de incompatibilitate sau de 

conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de 

conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie. În caz contrar, 

contractul de management este reziliat de plin drept 

 Managerul răspunde, în condiţiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca 

urmare a încălcării obligaţiilor referitoare la incompatibilităţi şi conflict de interese 

 Persoana care îndeplineste funcţia de manager poate desfăşura activitate medicală în 

Spitalul Orasenesc Rupea, cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de 

management, fără a afecta buna funcţionare a spitalului. 

 Contractul de management încetează în următoarele situaţii: 

o la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat 

o la revocarea din funcţie a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de 

performanţă ai managerului spitalului, prevăzuţi în contractul de management, timp 
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de minimum un an, din motive imputabile acestuia, şi/sau în situaţia neîndeplinirii 

culpabile a celorlalte obligaţii 

o prin acordul de voinţă al părţilor semnatare 

o la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege 

o în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori 

de conflict de interese 

o la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului 

o la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege 

o în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un 

risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor 

o în cazul neacceptării a oricărei forme de control efectuate de instituţiile abilitate în 

condiţiile legii 

o în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile 

abilitate în condiţiile legii 

o în cazul în care se constată de către organele de control şi instituţiile abilitate în 

condiţiile legii abateri de la legislaţia în vigoare care sunt imputabile managerului şi 

care, deşi remediabile, nu au fost remediate în termenul stabilit de organele sau 

instituţiile respective 

o nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătăţii în domeniul politicii de 

personal şi al structurii organizatorice 

o dacă se constată că managerul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

dispoziţiile legale în vigoare pentru exercitarea funcţiei de manager 

o în cazul existenţei a 3 luni consecutive de plăţi restante, a căror vechime este mai 

mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situaţia în care la 

data semnării contractului de management unitatea sanitară nu înregistrează arierate 

o în cazul nerespectării graficului de eşalonare a plăţilor arieratelor, asumat la 

semnarea contractului de management, în situaţia în care la data semnării 

contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate 

o în cazul denunţării unilaterale a contractului de către manager cu condiţia unei 

notificări prealabile scrise transmise cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de 

data încetării contractului. 

 contractul de management încetează în condiţiile legii la propunerea consiliului de 

administraţie, în cazul în care acesta constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute mai 

sus 

 incetarea contractului de management atrage încetarea de drept a efectelor ordinului de 

numire în funcţie. 

II.3.2. Atribuţiile managerului, ca si reprezentant legal al Spitalului Orasenesc Rupea pe perioada 

mandatului,  sunt stabilite prin contractul de management 

Atributiile managerului Spitalului Orasenesc Rupea in conformitate cu Legea nr. 95/ 2006 privind 

reforma in domeniul sanitar 

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

următoarele atribuţii 

o stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie 

de normativul de personal în vigoare 
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o aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din 

funcţie personalul spitalului 

o aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal 

o propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii 

unităţii, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Orasului Rupea 

o numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director 

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

asigurări de sănătate a judetului Brasov, precum şi cu direcţia de sănătate publică a 

judetului Brasov 

 Managerul repartizeaza personalul pe locuri de munca 

Atributiile managerului Spitalului Orasenesc Rupea in conformitate cu Ordinul 1384/ 2010: 

 Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt 

următoarele: 

o stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie 

de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de 

servicii 

o aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din 

funcţie personalul spitalului 

o repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă 

o aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru 

personalul aflat în subordine 

o organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director 

o numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director 

o încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat 

postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în 

cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi 

o prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare 

o încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul 

neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea 

o stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă 

funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de 

muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară 

activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii 

o numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au 

promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, 

în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de 

administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de 

performanţă asumaţi 

o solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile 

legii, în cazul în care contractul de administrare cu sefii de sectie sau laborator nu se 

încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate 

o deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu 

medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în 



Regulament de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Rupea  Pag 28 of 306 

condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în 

termenul legal 

o repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru 

ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical, la nevoie 

o aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul 

angajat 

o înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul 

spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia 

medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror 

mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi 

funcţionare a spitalului 

o realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă 

subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează 

contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale 

efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale 

o aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 

o negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital 

o răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât 

pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, 

precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune 

o răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul 

de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare 

o propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura 

organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea 

aprobării de către Consiliul Local al Orasului Rupea 

o în situaţia în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este 

insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii 

organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii 

pentru asigurarea acestora 

o dispune măsurile necesare astfel incat cheltuielile aferente drepturilor de personal să 

nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de 

sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile 

medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului 

Sănătăţii cu această destinaţie 

o analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai 

consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea 

îmbunătăţirii activităţii spitalului 

o răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă 

(EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii 

o răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform 

legii. 
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  Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt 

următoarele: 

o elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, 

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

consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului 

o aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza 

propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale 

o aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 

propunerea consiliului medical 

o aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii 

spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei 

o elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind 

activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar 

ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru 

populaţia deservită 

o îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale 

o dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a 

activităţii asumaţi prin contractual de administrare 

o desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor 

naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului 

o răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor 

naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile 

legale elaborate de Ministerul Sănătăţii 

o răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte 

medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital 

o răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, 

pe baza recomandărilor consiliului medical 

o urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de 

spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical 

o negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare 

şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii 

calităţii serviciilor medicale 

o răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii 

medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor 

nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 

o negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări 

de sănătate a judetului Brasov, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate 

o poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 

sănătate private 

o poate încheia contracte cu Directia de Sanatate Publica a judetului Brasov în 

vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi 

specifice, în conformitate cu structura organizatorică a spitalului 
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o răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile 

pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora 

o răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri 

teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate 

resursele la înlăturarea efectelor acestora 

o răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă 

oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este 

critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la 

o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale 

acesteia 

o răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării 

condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, 

precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor. 

 Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt 

următoarele: 

o răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi 

cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor 

fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura 

spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, 

după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii 

o răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în 

raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, 

conform clasificaţiei bugetare 

o răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi 

compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în 

contractele de administrare încheiate în condiţiile legii 

o răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din 

structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 

compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 

o răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli Directiei de Sanatate Publcia a judetului Brasov 

o răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli consiliului local 

o aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice 

o aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează 

să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea 

comitetului director 

o răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei 

economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul 

spitalului 

o identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru 

creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale 

o îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, 

conform legii 
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o răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. 

 Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele: 

o aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după 

avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeanăBrasov 

o reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice 

o încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii 

o răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune 

măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului 

o încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, 

respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată 

de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru 

desfăşurarea activităţilor de învăţământ 

o încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru 

desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu 

prevederile legale 

o răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea 

secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, 

informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului 

o răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit 

normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 

o pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în 

condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului 

o transmite direcţiei de sănătate publică a judetului Brasov informări trimestriale şi 

anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor 

activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 

o răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor 

prevăzute de lege, în format scris şi electronic 

o răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate 

de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului 

sănătăţii 

o aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 

medicală, în condiţiile legii 

o răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, 

sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului 

o conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare 

o propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică a judetului Brasov un înlocuitor 

de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii 

o informează Ministerul Sănătăţii – Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov, 

cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 

de ore de la apariţia acesteia 

o răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, 

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

prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare 
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o respectă măsurile dispuse de către primarul unităţii administrativ-teritoriale Rupea 

în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public 

o răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile 

legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi 

metodologiei de acreditare 

o răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de 

încetarea valabilităţii acreditării 

o respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a 

Guvernului 

o elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale 

şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, 

conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare 

o răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor 

normative care reglementează activitatea acestuia 

o asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât 

să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a 

eticii şi deontologiei medicale 

o avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a 

şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale 

clinice şi o supune aprobării administraţiei publice locale. 

 Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt 

următoarele: 

o depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la 

incompatibilităţile prevăzute de lege şi de contractual de adminsitrare, în termen de 

15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii 

o actualizează declaraţia prevăzută mai sus ori de câte ori intervin modificări faţă de 

situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, 

precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor 

o răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului; 

o depune declaraţie de avere în condiţiile prevazute de lege 

Atributiile managerului in conformitate cu Ordinul 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

 răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin 

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

unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor 

cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

 răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale al unităţii 

 răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 

în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, 
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în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

 răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor 

nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital 

 răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială 

şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri 

de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor 

de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea 

consumului antibioticelor de rezervă 

 răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice 

în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare 

a personalului medico-sanitar 

 răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful 

serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al 

unităţii 

 controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea 

responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi 

coordonare 

 analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a 

sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie 

asociate asistenţei medicale 

 verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau 

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

epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale 

din spital 

 solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, 

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

focare 

 angajează spitalul pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate 

 reprezintă spitalul în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte 

infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor 

fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale 

Atributiile managerului conform Ordinului 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale: 

 iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale 

 asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a 

deşeurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor 

 desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de 

protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea 

obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificările 

ulterioare, de Ordinul 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 
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deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

 controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, 

tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale 

 controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate 

din activităţile medicale 

 aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza 

regulamentelor interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor 

medicale periculoase spital 

 aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din spital cu privire la 

gestionarea deşeurilor medicale 

III. Consiliile spitalului  

III.1. Cosiliul medical 

III.1.1. Generalitati si structura Consiliului medical 

Consiliul medical este alcatuit din toti medicii sefi sau coordonatori de sectii/ compartimente cu 

paturi, farmacist sef, medicii coordonatori ai laboratoarelor de explorari paraclinice. 

Presedintele Consiliului Medical este directorul medical al spitalului. 

III.1.2. Atributiile Consiliului Medical 

 evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri 

pentru elaborarea: 

o planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului 

o planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului 

o planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente 

medicale, medicamente şi materiale sanitare 

 face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

spitalului 

 participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului 

intern ale spitalului 

 desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, inclusiv: 

o evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau 

în ambulatoriul acestuia 

o monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală 

o prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale. 

stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la 

nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora 

 elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe 

care îl supune spre aprobare directorului general 

 înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea 

activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului 

 evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri 

comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului 

 evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la 

structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz 
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 participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat 

 înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi 

perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar 

 face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 

desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate 

 reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi 

facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră 

 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 directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 

epidemii şi în alte situaţii special 

 stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor 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 

 avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 

medicală, în condiţiile legii 

 analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 

referitoare la activitatea medicală a spitalului 

 elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare 

III.2. Consiliul etic 

III.2.1. Componenta Consiliului etic 

În cadrul Spitalului Orasenesc Rupea, Consiliul de etica este alcătuit din 7 membri, cu următoarea 

reprezentare: 

 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului- medici 

 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital- asistenti medical 

 un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi 

 consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al 

spitalului 

 secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia 

managerului să sprijine activitatea Consiliului etic 

Secretarul şi consilierul juridic au obligaţia participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a 

avea drept de vot. Membrii Consiliului etic, precum şi secretarul şi consilierul juridic 

beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii 

Alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului etic 
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 Criteriile care stau la baza propunerilor şi nominalizărilor membrilor Consiliului etic sunt 

reputaţia morală şi lipsa cazierului judiciar. 

 Calitatea de membru în Consiliul etic este incompatibilă cu următoarele calităţi: 

o din structura spitalului respectiv: manager al spitalului, director medical, director de 

îngrijiri, asistent-şef al spitalului, precum şi angajaţi ai spitalului rude până la gradul 

3 cu aceştia 

o din afara spitalului respectiv: angajaţi şi/sau colaboratori ai companiilor 

producătoare sau distribuitoare de medicamente, materiale sanitare, echipamente şi 

dispozitive medicale, angajaţi sau colaboratori ai furnizorilor de servicii sau produse 

cu care spitalul se află în relaţie contractuală 

 Consiliul etic este alcătuit din membri permanenţi. Pentru fiecare membru permanent şi 

pentru secretar există câte un membru supleant 

 Managerul are responsabilitatea organizării procedurii de vot. Votul este secret. La 

procedura de vot şi numărarea voturilor pot participa ca observatori reprezentanţii 

asociaţiilor de pacienţi înscrişi în registrul electronic din judeţul respectiv. Asociaţiile vor fi 

notificate de către manager în acest sens cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de 

organizarea procedurii de vot 

 Fiecare secţie/departament/serviciu din cadrul spitalului propune o candidatură din rândul 

personalului medical, prin intermediul medicului-şef, precum şi o candidatură din rândul 

personalului sanitar, prin intermediul asistentului-şef. Alte categorii de personal cu studii 

superioare care acordă servicii de consiliere şi de recuperare pacienţilor vor fi asimilaţi 

personalului medical 

 Candidaturile individuale sunt, de asemenea, acceptate. Acestea se depun la registratura 

spitalului, în atenţia managerului 

 Selecţia şi votul membrilor Consiliului etic provenind din cadrul personalului medico-

sanitar al spitalului se realizează distinct, pentru fiecare categorie profesională. Astfel, atât 

personalul medical, cât şi personalul sanitar îşi desemnează reprezentanţi proprii. În acest 

scop se utilizează formularele specifice  

 În urma derulării procedurii de vot, candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi 

sunt desemnaţi membri permanenţi. Candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare 

dobândesc calitatea de membri supleanţi 

 În cazul întrunirii unui număr egal de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin la 

care participă candidaţii care au obţinut numărul egal de voturi, cu respectarea aceleiaşi 

proceduri de vot. 

 Secretarul Consiliului etic, precum şi supleantul acestuia sunt desemnaţi prin decizia 

managerului spitalului, înainte de şedinţa de constituire a Consiliului etic. 

 În vederea alegerii şi desemnării reprezentanţilor asociaţiilor de pacienţi în cadrul 

consiliilor etice, Ministerul Sănătăţii prin Compartimentul de integritate realizează şi 

administrează Registrul electronic al asociaţiilor de pacienţi (Registru) interesate să se 

implice în activitatea consiliilor etice ale spitalelor. Registrul se actualizează permanent, 

fiind un instrument de comunicare şi cooperare între Ministerul Sănătăţii şi reprezentanţii 

societăţii civile din cadrul sistemului public de sănătate. În cadrul organizării procedurii de 

alegere şi desemnare a reprezentanţilor asociaţiilor de pacienţi în cadrul Consiliului etic, 

managerul este responsabil de invitarea asociaţiilor de pacienţi înscrise în registru în judeţul 
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respectiv, prin invitaţii transmise prin fax sau scrisoare cu confirmare de primire şi prin 

publicare pe site-ul spitalului. În vederea prezentării candidaturilor acestora, asociaţiile de 

pacienţi pot nominaliza un singur reprezentant, care trebuie să aibă domiciliul stabil în 

judeţul din care face parte spitalul. În cazul în care există mai multe candidaturi, asociaţiile 

de pacienţi aleg prin vot un singur membru permanent şi un singur membru supleant, în 

cadrul unei şedinţe premergătoare celei de constituire a Consiliului etic şi organizată de 

managerul spitalului. La şedinţa premergătoare va participa câte un reprezentant al 

asociaţiilor de pacienţi care are împuternicire nominală din partea asociaţiei pe care o 

reprezintă. O persoană nu poate reprezenta mai multe organizaţii. În situaţia unui număr 

egal de voturi, membrul permanent va fi desemnat prin tragere la sorţi. La finalul întâlnirii, 

asociaţiile de pacienţi transmit managerului spitalului procesul-verbal cuprinzând numele 

reprezentanţilor desemnaţi să fie membru permanent şi membru supleant, în vederea 

organizării şedinţei de constituire a Consiliului etic. Procesul-verbal este autentificat prin 

semnăturile reprezentanţilor şi prin ştampilele organizaţiilor participante. Calitatea de 

reprezentant al asociaţiilor de pacienţi (membru permanent şi supleant) în Consiliul etic este 

incompatibilă cu calitatea de profesionist în domeniul medical (medic, asistent medical). În 

termen de 45 de zile de la desemnarea reprezentantului asociaţiei de pacienţi în Consiliul 

etic al spitalului, asociaţia de pacienţi are obligaţia de a transmite Compartimentului de 

integritate al Ministerului Sănătăţii documentaţia ce probează faptul că asociaţia respectă 

criteriile prevăzute in legislatie şi că reprezentantul asociaţiei respectă condiţiile legale. În 

cazul în care asociaţia nu îndeplineşte criteriile sau nu transmite documentaţia solicitată, 

Compartimentul de integritate notifică managerul spitalului în acest sens şi reprezentantul 

asociaţiei îşi pierde calitatea de membru al Consiliului etic. În această situaţie, managerul 

spitalului va organiza o procedură pentru completarea componenţei. 

 În absenţa unei candidaturi din partea asociaţiilor de pacienţi, Consiliul etic se consideră 

legal constituit. 

 Componenţa nominală a Consiliului etic, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se 

finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a 

managerului spitalului, după completarea declaraţiilor individuale ale membrilor si 

secretarului Consiliului etic  

 Managerul spitalului are obligaţia să publice pe pagina web a spitalului documentele ce 

dovedesc respectarea procedurii de alegere şi desemnare a membrilor Consiliului etic. 

 Fişa postului fiecărui membru al Consiliului etic angajat al spitalului, a secretarului 

Consiliului etic, precum şi a consilierului juridic se completează cu atribuţiile aferente, în 

conformitate cu prezentul ordin. 

 Şedinţa de constituire este prezidată de către cel mai vârstnic membru ales. În cadrul 

şedinţei de constituire, la care participă atât membrii permanenţi, cât şi cei supleanţi, se 

prezintă membrii permanenţi şi supleanţi, responsabilităţile acestora, atribuţiile Consiliului 

etic şi actul normativ de reglementare şi se alege preşedintele. 

 In cazul in care Consiliul etic se constituie fara un reprezentant al asociatiilor de pacienti, 

ulterior constituirii, orice asociaţie de pacienţi care respectă condiţiile legale prevazute in 

Ordinul 1502/ 2016 are dreptul să notifice spitalul pentru a solicita nominalizarea ca 

membru permanent în Consiliul etic a unui reprezentant care respectă condiţiile prevăzute 
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legal. Odată cu realizarea notificării, reprezentantul asociaţiei de pacienţi devine membru 

permanent de drept al Consiliului etic. 

Mandatul şi înlocuirea membrilor Consiliului etic 

 Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani. Cu 

30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecţie, pentru 

asigurarea continuităţii în funcţionarea Consiliului etic. 

 În cazul în care un membru este urmărit sau condamnat penal, acesta este exclus din 

componenţa Consiliului etic. 

 În cazul în care reprezentantul ales al asociaţiilor de pacienţi absentează la mai mult de 4 

şedinţe consecutive, fără a motiva în prealabil absenţa, acesta este exclus din Consiliul etic. 

 Membrii au dreptul de a se retrage din Consiliul etic. În cazul retragerii unui reprezentant al 

unei asociaţii de pacienţi, în termen de 7 zile de la notificarea retragerii, asociaţia are 

dreptul de a nominaliza un înlocuitor al reprezentantului care s- a retras.  

 În termen de 14 zile de la retragerea sau excluderea unui membru, managerul are obligaţia 

de a demara procedurile pentru completarea componenţei Consiliului etic. 

III.2.2. Functionarea Consiliului Etic 

Principii de functionare: 

 Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă 

orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de 

tentativă este sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului şi Compartimentului de 

integritate al Ministerului Sănătăţii. 

 Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de 

opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii. 

 Managerul spitalului are obligaţia publicării şi actualizării pe pagina web a unităţii sanitare 

a informaţiilor referitoare la existenţa şi activitatea Consiliului etic. 

Conducerea Consiliului etic 

 Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membri. 

Funcţionarea Consiliului etic 

 Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de 

urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 4 dintre 

membrii acestuia. 

 Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă 

prin votul secret al membrilor prezenţi. 

 Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii Consiliului etic, 

inclusiv preşedintele de şedinţă. 

 Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puţin o zi 

înainte de şedinţă. În cazul absenţei unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită 

prezenţa membrului supleant respectiv. 

 Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului 

membrilor Consiliului etic se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este 

decisiv. 

 Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în 

cadrul şedinţei Consiliului etic. 
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 În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care 

aparţine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe sau indirecte, 

de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în 

speţa supusă analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către 

supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, 

acesta se suspendă, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea 

cvorumului. 

 La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea 

desfăşurată şi deciziile luate. 

 Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după 

soluţionarea sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform 

declaraţiei completate din anexa nr. 3 sau 4 la prezentul regulament. Încălcarea 

confidenţialităţii de către orice membru al Consiliului etic atrage răspunderea legală a 

acestuia. 

 În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz 

de absenţă a preşedintelui, membrii Consiliului etic aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot 

secret. 

 Managerul spitalului are obligaţia de a promova Consiliul etic în cadrul fiecărei secţii din 

spital prin afişe al căror conţinut este definit de Compartimentul de integritate al 

Ministerului Sănătăţii. Compartimentul de integritate are obligaţia să informeze opinia 

publică cu privire la funcţionarea consiliilor de etică în spitale, la nivel naţional. 

Sesizarea unui incident de etică 

 Sesizarea unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice poate fi făcută de către 

pacient, aparţinător sau reprezentant legal al acestuia, personalul angajat al spitalului şi 

orice altă persoană interesată. 

 Sesizările sunt adresate managerului spitalului şi se depun la registratură, se transmit prin 

poştă electronică sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a spitalului. 

Modelul formularului de sesizare online este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul 

regulament. 

 Fiecare sesizare (depusă la registratură, prin poştă electronică sau formular online) primeşte 

un număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează. 

 Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului 

nu se iau în considerare şi vor fi clasate. Ca excepţie, în situaţia în care există mai mult de 3 

sesizări anonime în interval de un an calendaristic care se referă la speţe diferite din cadrul 

aceleiaşi secţii a unităţii sanitare sau la acelaşi angajat al spitalului, sesizările vor fi 

analizate în Consiliul etic în vederea emiterii unei hotărâri de etică sau a unui aviz de etică. 

Analiza sesizărilor 

 Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se fac în cadrul 

şedinţei Consiliului etic, urmând următoarele etape: 

o managerul înaintează preşedintelui toate sesizările adresate sau care revin în 

atribuţiile Consiliului etic şi orice alte documente în legătură cu acestea 

o secretarul Consiliului etic pregăteşte documentaţia şi asigură confidenţialitatea 

datelor cu caracter personal pentru protejarea părţilor implicate 

o secretarul asigură convocarea membrilor Consiliului etic 
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o preşedintele prezintă membrilor Consiliului etic conţinutul sesizărilor primate 

o membrii Consiliului etic analizează conţinutul sesizărilor primite şi propun soluţii 

de rezolvare a sesizărilor folosind informaţii de natură legislativă, morală sau 

deontologică 

o în urma analizei, Consiliul etic, prin vot secret, adoptă hotărâri sau avize de etică, 

după caz 

o secretarul Consiliului etic redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de 

către toţi membrii prezenţi 

o secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul spitalului, 

sub semnătura preşedintelui Consiliului etic, imediat după adoptare 

o managerul spitalului dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin 

o managerul spitalului asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către petent 

o managerul spitalului asigură comunicarea acţiunilor luate ca urmare a hotărârii sau 

avizului etic, către Consiliul etic şi petent, în termen de maximum 14 zile de la 

primirea comunicării 

 Avizele de etică şi hotărârile Consiliului etic vor fi incluse în Anuarul etic ca un model de 

soluţionare a unei speţe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare şi comunicate spitalului 

în vederea preveniri apariţiei unor situaţii similare. 

Raportarea activităţii Consiliului etic 

 Raportul Consiliului etic este încărcat în sistemul informatic securizat în termen de 7 zile de 

la finalizarea semestrului şi în termen de 15 zile de la finalizarea anului. Modelul de 

raportare a activităţii Consiliului etic este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament. 

 Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul 

acestora aflat în coordonarea Compartimentului de integritate, au obligaţia verificării 

rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de etică, în termen de 7 zile de la încărcarea 

acestuia. 

 Ministerul Sănătăţii asigură posibilitatea raportării electronice a datelor prin sistemul 

informatic securizat creat în acest scop cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

 Asociaţiile de pacienţi care au reprezentanţi în consiliile de etică constituite la nivelul 

spitalelor au obligaţia ca în termen de 7 zile de la finalizarea semestrului şi în termen de 15 

zile de la finalizarea anului să înainteze Compartimentului de integritate un raport privind 

activitatea acestora in cadrul consiliilor etice, precum şi propuneri de îmbunătăţire a 

deficienţelor constatate. 

 Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii analizează datele colectate 

şi formulează concluzii şi propuneri pentru reducerea vulnerabilităţilor etice. 

 Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii întocmeşte semestrial un 

raport către ministrul sănătăţii şi/sau instituţiile ce coordonează strategia naţională 

anticorupţie, după caz, cu privire la concluziile şi propunerile rezultate. 

 Ministerul Sănătăţii publică anual, în format electronic, un anuar etic national. 

 Documentele rezultate din activitatea Consiliului etic se arhivează prin includerea acestora 

în nomenclatoarele arhivistice ale spitalului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

pentru acest domeniu. 
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III.2.3. Atributii/ sarcini ale Consiliului Etic 

Atribuţiile Consiliului etic 

 promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-

sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului 

 identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi 

implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului 

 primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte 

sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului 

 analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei 

vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc: 

o cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru 

medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specific 

o încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, 

prevăzute în legislaţia specifica 

o abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului 

medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifica 

o nerespectarea demnităţii umane 

 emite avize etice, ca urmare a analizei diverselor spete 

 sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot 

face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului 

sau de către petent 

 sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face 

obiectul unei situaţii de malpraxis 

 asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul 

Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea 

punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic 

 întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora 

 emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul 

 aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic 

 analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului 

 analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri 

pentru îmbunătăţirea acestuia 

 analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării 

drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, 

pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului 

 oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar 

şi auxiliar. 

 Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi 

poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei 

prezentate. 

Atribuţiile preşedintelui Consiliului etic 

 convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului 

 prezidează şedinţele Consiliului etic, cu drept de vot 

 avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic şi rapoartele periodice 
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 informează managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui loc în 

cadrul Consiliului etic, în vederea completării componenţei acestuia 

Atributiile membrului Consiliului Etic 

 promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-

sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului 

 participa la identificarea şi analiza vulnerabilităţilor etice şi propune managerului adoptarea 

şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului 

 primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte 

sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului 

 participa la analiza, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei 

vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc: 

o cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru 

medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specific 

o încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, 

prevăzute în legislaţia specifica 

o abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului 

medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifica 

o nerespectarea demnităţii umane 

 participa la emiterea de avize etice, ca urmare a analizei diverselor spete 

 participa la sesizarea organelor abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele 

unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de 

reprezentanţii spitalului sau de către petent 

 participa la sesizarea Colegiului Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe 

pot face obiectul unei situaţii de malpraxis 

 participa la realizarea informarilor catre  manager şi a Compartimentul de integritate din 

cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea 

punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic 

 participa la întocmirea conţinutului comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la 

sesizările acestora 

 participa la emiterea de hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul 

 participa la aprobarea conţinutului rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul 

Consiliului etic 

 participa la analizarea rezultatelor implementării mecanismului de feedback al pacientului 

 participa la analizarea şi avizarea regulamentului de ordine interioară al spitalului şi face 

propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia 

 participa la analiza din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al 

respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul 

spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului 

 participa la consilierea de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi 

auxiliar. 

 poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate propune 

invitarea la şedinţele consiliului de persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei 

prezentate. 

Atribuţiile secretarului Consiliului etic 
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 deţine elementele de identificare - antetul şi ştampila Consiliului etic - în vederea avizării şi 

transmiterii documentelor 

 asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, 

hotărârilor şi avizelor de etică 

 introduce sesizările primite în sistemul informatic securizat al Ministerului Sănătăţii, în 

termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, şi asigură informarea, după caz, a 

membrilor Consiliul etic şi a managerului spitalului prin mijloace electronice, cu privire la 

acestea 

 realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind sesizările, avizele, hotărârile 

Consiliului etic şi soluţionarea acestora de către manager 

 informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării Consiliului 

etic 

 convoacă membrii Consiliului etic ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui, 

cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea şedinţelor 

 asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal 

 întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului etic 

 asigură trimestrial informarea membrilor Consiliului etic şi a managerului spitalului cu 

privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atât prin comunicare 

electronică, cât şi prezentarea rezultatelor în cadrul unei şedinţe 

 asigură postarea lunară pe site-ul spitalului a informaţiilor privind activitatea Consiliului 

etic (lista sesizărilor, a avizelor şi hotărârilor etice, rezultatul mecanismului de feedback al 

pacientului) 

 formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii Consiliului sau 

spitalului şi le supune aprobării Consiliului etic 

 întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate, în primele 7 zile ale lunii următoare 

semestrului raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului 

 întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic, în primele 15 zile ale 

anului următor celui raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi aprobării managerului 

 pune la dispoziţia angajaţilor Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici la 

nivelul spitalului 

III.2.4. Indicatori de performanta privind activitatea Consiliului etic: 

 numar de instruirii organizate pe teme legale de  etica si deontologie – 1 pe semestru 

 numar de cazuri de încălcare a principiilor morale sau deontologice raportate si neanalizate/ 

numar de cazuri de încălcare a principiilor morale sau deontologice raportate 

 numar de rapoarte semestriale ale activității desfășurate, în primele 7 zile ale lunii 

următoare – 1 pe semestru 

III.3. Consilierul de etică 

III.3. 1.Legislaţia aplicabilă: 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Hotarărea Guvernului nr. 1344/2007(actualizată) privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină;  

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.3753/2015 privind 

monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarilor publici şi a 

implementării procedurilor disciplinare;  
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 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.1040/2018 pentru 

modificarea art.5 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarilor 

publici şi a implementării procedurilor disciplinare;  

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.1442/2018 pentru 

aprobarea procedurii privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea 

normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor 

disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.  

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.4500/2008 pentru 

stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi 

informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi 

la implementarea procedurilor disciplinare.  

 Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi alte autorităţi, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupție pe 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate 

obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și 

a standardelor de publicare a informațiilor de interes public. 

III.3. 2.Managerul desemnează, prin act administrativ, un angajat care asigură gestionarea tuturor 

activităților legate de elaborarea și aplicarea codului de conduită etică la nivelul instituției.  

III.3. 3.Consilierul de etică organizează sesiuni de informare a angajaților cu privire la normele de 

etică, modificări ale cadrului normativ din domeniul eticii și integrității.  

 Periodic, consilierul de etică realizează monitorizarea respectării normelor de conduită 

etică.  

 Rezultatele monitorizării respectării normelor de conduită, precum și cele legate de 

consilierea etică în cadrul instituției, fac obiectul raportărilor periodice către manager. 

 Consilierea etică constă în acordarea de consultanță și asistență tuturor categoriilor de 

personal din cadrul instituției (funcționari publici și personal contractual) cu privire la 

respectarea normelor de conduită.  

 Consilierea etică se desfășoară în baza unei solicitări formale adresate consilierului de etică 

sau la inițiativa consilierului de etică, atunci când din conduita funcționarului public rezultă 

nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia.  

 Consilierea etică are caracter confidențial, consilierul de etică având obligația de a nu 

comunica informații cu privire la activitatea derulată, cu excepţia situaţiei în care aspectele 

semnalate pot constitui o faptă penală.  

 Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu 

respectarea prevederilor legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  

 Personalul din cadrul spitalului nu poate fi sancționat sau prejudiciat în niciun fel pentru că 

a solicitat consiliere cu privire la respectarea principiilor și normelor de conduită.  

 Prin activitatea consilierului de etică se urmărește: creșterea încrederii, stimularea 

dialogului și a spiritului de echipă; dezvoltarea culturii organizaționale; consolidarea 

imaginii organizaționale; asigurarea unui climat optim de lucru; utilizarea eficientă a 

resurselor; creșterea calității serviciilor oferite; stimularea relațiilor de colaborare între 

personalul de conducere și personalul de execuție; interpretarea și aplicarea unitară a 

normelor de conduită etică și integritate publică; creșterea capacității de luare a celor mai 

bune decizii în domeniul conduitei etice și integrității publice; identificarea activităților cu 

cea mai mare expunere la riscul de corupție, a comportamentelor lipsite de etică la nivelul 

instituției, identificarea reacțiilor instituției la cazurile concrete identificate de abatere de la 
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normele de etică, creșterea capacității de reducere a incidenţei cazurilor de încălcare a 

normelor de etică în cadrul spitalului. 

III.3. 4.Planificarea anuala a activității de consiliere     

Activitatii de consiliere 

indrepate catre 

Responsabil Termen 

Pacientii si apartinatori Consilierul de etică La nevoie 

 

Angajatilor unitatii  

(medical si nemedical) 

Consilierul de etică Anual: 

-dezbatere codul de etica 

La nevoie 

Cercetare incidente legale de 

cerintele de etica 

Consilierul de etică La nevoie 

Conducerea unitatii Consilierul de etică Trimestrial , prin sedintele 

Consiliului Etic 

La nevoie 

Organizatiilor externe care 

intra in contact cu unitatea 

Consilierul de etică La nevoie 

 

IV. Sectii si compartimente cu paturi 

IV.1. Sectia de medicina interna 

IV.1.1. Activitatile care se desfasoara in cadrul sectiei de medicina interna sunt urmatoarele: 

 Programare pentru internare (internari programabile) 

 Identificarea pacientilor 

 Consultatie medicala initiala si de reevaluare, stabilirea planului de investigatii, stabilirea 

schemei de tratament medicamentos 

 Consult interdisciplinar/ interclinic/ a doua opinie medicala 

 Stabilirea planului de ingrijire 

 Recoltare produse biologice si/ sau patologice  

 Manevre invazive si/ sau neinvazive diagnostice si/ sau terapeutice in sectia de medicina 

interna 

 Administrarea de medicamente in sectia de medicina interna 

 Resuscitarea cardiopulmonara 

 Externarea pacientului 

 Externarea pacientului decedat 

 Spitalizarea de zi  

Sectia de medicina interna a Spitalului Orasenesc Rupea este condusa de catre medicul sef de sectie 

(care trebuie sa aiba cel putin cinci ani de vechime in specialitate) iar activitatea de ingrijire a 

pacientilor din sectie este condusa de catre asistentul sef care trebuie sa fie cel putin asistent 

medical principal. 

IV.1.2. Atributiile personalului angajat in cadrul sectiei de medicina interna 

IV.1.2.1. Atributiile medicului sef de sectie sunt urmatoarele: 

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

medicina interna şi răspunde de calitatea actului medical 

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

realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei, prevăzuţi în contractual de 

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

personalul din secţiei 

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

răspunde de realizarea planului aprobat 

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

cadrul secţiei 

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

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

bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului 

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

specifice secţiei 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

al secţiei, elaborate cu sprijinul serviciului economico-financiar 

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

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

surse 

 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă 

ai secţiei, prevăzuţi în contractul de administrare 

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

managerului spitalului 

 răspunde de respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

regulamentului intern al spitalului 

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

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

vigoare 

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

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

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

aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager 

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

face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului 

intern al spitalului 

 supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor 

paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în 

cadrul secţiei 

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

internărilor de urgenţă 

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

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

eliberate în cadrul secţiei 

 evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului 

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

cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului 
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 coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-

sanitar din cadrul secţiei 

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

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

Sănătăţii 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-

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

din cadrul secţiei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

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

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea secţiei 

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

subordine 

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

nivelul secţiei, cu aprobarea consiliului medical 

 participa la soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 

secţiei pe care o conduce 

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital 

 atributiile in ceea ce priveste prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale 

sunt urmatoarele: 

o organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, 

conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale din spital 

o răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea 

procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de 

compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 

o răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară 

o răspunde de efectuarea de către asistenta şefă de secţie a triajului zilnic al 

personalului din subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă 

către compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu 

directorul medical 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie 

 in cadrul activitatii de gestionare a deseurilor are urmatoarele atributii: 

o controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie 
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o semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

IV.1.2.2. Atributiile asistentului medical sef din sectie sunt urmatoarele: 

 organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea de ingrijire din cadrul sectiei 

 coordoneaza si controleaza activitatea asistentilor medicali/ infirmierelor/ ingrijitoarelor de 

curatenie, le deleaga acestora sarcini, raspunde de calitatea activitatii desfasurate de catre 

personalul din subordine si de indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului de catre 

acestia 

 evalueaza periodic activitatea personalului din subordine si face propuneri pentru 

imbunatatirea acesteia 

 analizeaza, impreuna cu medicul sef/ coordonator de sectie activitatea personalului din 

subordine si face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al 

reprezentantului sindicatului 

 intocmeste graficul de activitate lunar pentru personalul din subordine si urmareste 

respectarea acestuia, controleaza zilnic condica de prezenta 

 urmareste respectarea normativului de personal si repartizarea cat mai corecta pe puncte de 

lucru in functie de necesitati, pentru a nu fi periclitata calitatea ingrijirilor medicale ; in 

cazul in care considera ca este necesar, prin referate scrise adresate conducerii spitalului  

 programeaza graficul concediilor de odihna conform legislatiei in vigoare si a contractului 

colectiv de munca, de comun acord cu angajatul, in colaborare cu asistentul medical 

coordonator pe spital, cu avizul consultativ al sindicatului; raspunde de respectarea 

graficului de concedii, dispunand dirijari de personal in cadrul sectiei/ compartimentului 

pentru a nu periclita calitatea si corectitudinea actului medical 

 se preocupa de procurarea materialelor sanitare necesare desfasurarii activitatii medicale, 

raspunde de folosirea rationala acestora dar fara a periclita asistenta medicala, urmarind 

respectarea normelor tehnice la aplicarea ingrijirilor medicale; raspunde de depozitarea 

materialelor sanitare in conditii corespunzatoare in depozitul/ boxa de materiale sanitare 

pentru a preveni deteriorarea acestora pe perioada depozitarii; elibereaza materialele 

sanitare din stoc astfel incat sa previna expirarea stocurilor 

 organizeaza activitatea privind evidenta mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate in folosinta; autoinventariaza peridoc stocurile pentru 

completarea acestora 

 controleaza modul de operare al condicilor de medicatie si evidenta aparatului de urgenta, 

precum si modul de pastrare, distribuire si administrare a acestora; verifica valabilitatea 

medicatiei din aparatul de urgenta, indepartand medicatia expirata;  

 storneaza la farmacie sau transfera la alt pacient medicatia neutilizata, aflata in termen de 

valabilitate 

 constata si raporteaza, in scris, defectiunile constatate la instalatii, constructie, aparatura 

medicala, mobilier, preocupandu- se de remedierea in cel mai scurt timp, in colaborare cu 

seful serviciului administrativ si cu asistentul medical coordonator pe spital, pentru a nu 

prejudicia acordarea asistentei medicale de calitate 

 controleaza modul in care se asigura bolnavilor internati: regimul de odihna, hrana, 

ingrijirile la pat, transportul intraspitalicesc si raspunde de asigurarea conditiilor hoteliere 

cu respectarea normelor igienico sanitare in vigoare 
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 inmaneaza, la externare, Chestionarul de satisfactie, catre pacienti sau apartinatori, ajutand 

pe acestia sa- l completeze si explicand modul de depunere in urna speciala 

 consulta zilnic situatia miscarii bolnavilor efectuata automat in cadrul aplicatiei informatice 

utilizate de catre spital si informeaza camera de garda zilnic despre numarul de paturi libere 

din sectie/ compartiment alocate pentru urgentele din ziua respectiva 

 raporteaza zilnic, la secretariatul spitalului numarul de portii de hrana din fiecare regim 

 organizeaza si participa zilnic la raportul de dimineata al asistentilor medicali in care se 

efectueaza predarea/ primirea pacientilor si discutarea probloemelor aparute pe perioada 

noptii 

 raspunde de raportarile statistice la nivel de sectie/ compartiment privind situatia pacientilor 

internati si a ingrijirilor medicale acordate, de toate evidentele cerute conform dispozitiilor 

si normelor interne 

 in domeniul supravegherii, limitarii si prevenirii IAAM: 

o prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de 

aplicarea acestora 

o răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei 

o răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta 

o controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie 

o răspunde de starea de curăţenie din secţie 

o transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, 

dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie 

o supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, 

prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, 

biberonerie etc 

o supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului 

de îngrijiri orice deficienţe constatate 

o verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora 

o urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 

însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la 

cunoştinţa asistentului medical coordonator 

o constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, încălzire) 

o coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie 

o participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi 

sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament 

de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi 

însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare 
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o anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a 

bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate 

o coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 

infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul 

de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale 

o instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 

urmăreşte aplicarea acestor măsuri 

o semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli 

transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului 

o instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă 

care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării în saloane) 

o verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul 

lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate 

o verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 

de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central 

o controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de 

protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de 

tehnică aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de 

abateri 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi 

procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de 

implementarea acestora 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pe secţie 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la 

produse biologice pe secţie 

 in domeniul managementul deseurilor rezultate din activitati medicale: 

o prelucreaza personalului din subordine prevederile legale in vigoare privind 

colectarea selectiva la locul de producere al deseurilor in functie de categoria de 

deseu rezultat, transportul acestora la locul de stocare temporara 

o verifica modalitatea de colectare a deseurilor si de transport la locul de stocare 

temporara si răspunde de aplicarea codului de procedură 

o prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de 

materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase 

o aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale 

o coordoneaza activitatea de administare a sangelui la nivelul sectiei: 

o prelucreaza personalul din subordine in legatura cu procedurile in care este 

implicata fiecare categorie de personal: efectuarea ultimului control pretransfuzional 
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la patul pacientului, administrarea de sange, supravegherea pacientului, colectarea 

deseurilor rezultate 

o supravegheaza activitatile din domeniul transfuziologie din sectie, asigurandu- se de 

corecta desfasurare a activitatilor 

 in domeniul sanatatii si securitatii in munca: 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a aparaturii si 

dispozitivelor medicale si nemedicale, substantelor dezinfectante, mijloacelor de 

transport si elevare 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a echipamentului de 

protectie  

o comunica imediat conducerii spitalului şi/sau personalului din subordine orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru 

securitatea şi sănătatea angajatilor, precum şi orice deficienţa a sistemelor de 

protectie 

o aduce la cunostinta conducerii spitalului despre accidentele produse la locul de 

munca in cazul personalului din subordine sau cu privire la propria persoana, 

colaborand cu comisiile de investigare a cazului 

o organizeaza, la nivel de sectie/ compartiment efectuarea investigatiilor necesare 

controlului medical periodic al angajatilor 

 asigura preluarea, acomodarea personalului si integrarea personalului nou angajat prin 

prezentarea sectiei cu circuitele functionale proprii, a activitatilor specifice, a procedurilor 

specifice operationale, a normelor de protectia muncii, PSI, aduce la cunostinta prevederile 

privind Regulamentul de organizare interna si Regulamentul de organizare si functionare a 

spitalului, Condul de conduita etica si deontologie profesionala; revizuirea atributiilor din 

fisa postului 

 pentru situatiile de nerespectare a atributiilor de serviciu sau in caz de constatare a actelor 

de indisciplina propune modul de rezolvare, informand medicul sef/ coordonator, asistentul 

medical coordonator pe spital si conducerea spitalului 

 in cazuri de indisciplina sau violenta fizica/ verbala a pacientilor, sesizeaza situatia 

medicului sef/ coordonator si serviciului de paza al spitalului 

 colaboreaza cu asistentul medical coordonator pe spital si cu OAMGMAMR in vederea 

realizarii de programe de perfectionare pentru personalul din subordine 

 instruieste asistentii medicali in vederea educarii pentru sanatate a pacientilor, urmareste si 

controleaza efectuarea acestor activitati de catre asistentii medicali din sectie/ compartiment 

 instruieste asistentii medicali in vederea completarii Planului de ingrijire, verifica modul de 

intocmire a Planului de ingrijire precum si modul de completare zilnica a acestui document 

de catre asistentii medicali care acorda nemijlocit ingrijiri medicale pacientilor 

IV.1.2.3. Atributiile medicului primar/ specialist in specialitatea de medicina interna sunt 

urmatoarele: 

 examinează bolnavii  la internare şi completează  FOCG  în primele 24 de ore de la 

internare 

 alcatuieste planul de explorari paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului clinic 

 formuleaza diagnosticul clinic, diagnosticul diferential pentru pacient 
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 alcatuieste schema de tratament medicamentos pentru pacient, o consemneaza in rubrica 

“tratament” a foii de observatie, verifica administrarea medicatiei prescrise pacientilor 

 in colaborare cu asistentul medical din compartiment, alcatuieste schema de ingrijiri 

medicale acordate pacientilor pe care ii are in ingrijire 

 examinează zilnic bolnavii şi consemnează în FOCG/FSZ evoluţia clinica, evolutia 

explorărilor de laborator, evolutia si modificarile din schema de tratament 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament invazive/ minim invazive/ chirurgicale  

 efectueaza toate manoperele diagnostice si terapeutice pe care le considera necesare in 

vederea diagnosticului si tratamentului pacientului dar numai dupa obtinerea 

consimtamantului pacientului si in conformitate cu competentele dobandite 

 verifica atat modul de administrare a medicatiei pacientului cat si al ducerii la indeplinire a 

recomandarilor de ingrijiri medicale pentru pacient 

 comunică zilnic la iesirea din tura, medicului de gardă, bolnavii cu probleme deosebite pe 

care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită 

 recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor si realizeaza controlul 

calitativ si cantitativ al hranei bolnavilor din compartiment 

 răspunde de activitatea medicală din saloanele care îi sunt repartizate 

 participa la aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

protecţia muncii în compartimentul in care isi desfasoara activitatea 

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

 asigură contravizita şi gărzile în spital potrivit graficului de muncă existent (care se 

alcatuieste prin participarea in mod egal a tuturor medicilor angajati ai Spitalului Orasenesc 

Rupea) 

 anunta pacientul cu 24 de ore anterior externarii; intocmeşte documentele de externare ale 

bolnavilor şi le inmaneaza personal pacientului sau unui apartinator/ reprezentant legal 

 informeaza in mod constant pacientul despre diagnostic (inclusiv procedurile diagnostice 

necesare), evolutie, prognostic, posibilitati de tratament existente, posibilitati de tratament 

aplicabile in Spitalul Orasenesc Rupea. Daca pacientul deleaga alta persoana pentru a primi 

aceste informatii, medicul va informa persoana delegata in mod constant sau la cererea 

acesteia 

 daca in Spitalul Orasenesc Rupea nu exista posibilitati de diagnostic si tratament pentru 

pacientul pe care il are in ingrijire, va indruma/ directiona pacientul spre o unitate medicala 

de rang superior, cu competentele necesare 

 răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă pentru pacientii din sectie/ compartiment  

 participa la programul de consulturi interclinice din spital; raspunde solicitarilor de consult 

de specialitate in camera de garda 

 colaborează cu toţi medicii din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a 

bolnavilor, in cadrul echipelor multidisciplinare 
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 participa la activitatea comisiilor de specialitate din spital unde isi asuma atributii/ 

responsabilitati in functie de pozitia pe care o ocupa in cadrul comisiei 

 participa impreuna cu seful de sectie sau medicul coordonator de compartiment la 

elaborarea protocoalelor de diagnostic si tratament 

 respecta procedurile operationale ale SOR  

 raspunde de raportarea la DSP Brasov a tuturor cazurilor de boli infectocontagioase, 

realizand legatura intre personalul DSP si autoritatile medicale si publice locale (de la locul 

focarului epidemiologic) 

 atributiile in ceea ce priveste Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare, sunt urmatoarele: 

o protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 

infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de compartimentul de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de compartimentul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă 

sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi 

înainte de iniţierea tratamentului antibiotic 

o răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de 

prevenire a transmiterii infecţiilor 

o instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi 

implementarea măsurilor instituite de compartimentul de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor 

persoane, în special pacienţilor 

o solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau 

conform protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, 

implementată în spital respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

o după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în 

compartiment pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 

multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de 

supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi monitorizare a 

utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei 

o comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul 

pacienţilor săi în altă secţie/altă unitate medicală. 

 atributiile in ceea ce priveste Ordinul nr. 1.224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea 

Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale sunt urmatoarele: 

o stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul 

şi cantitatea necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi 

transfuzate, precum şi gradul de urgenţă al administrării lor, consemnând toate 
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aceste informaţii sub semnătură şi pe propria răspundere în foaia de observaţie a 

pacientului 

o comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe 

care le implică terapia transfuzională şi îi solicită consimţământul în vederea 

administrării transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia formularul de 

consimtamant informat 

o completeaza, semnează şi parafează formularul-tip "cerere de sânge" pe care-l 

inmaneaza medicului coordonator al UTS 

o supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi 

desfăşurarea procedurii de administrare a transfuziei 

o urmăreşte evoluţia posttransfuzională a pacienţilor în următoarele 48 de ore 

o administrarea repetată de sânge şi componente sanguine la pacienţii care necesită 

terapie transfuzională în şedinţe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul 

aceleiaşi spitalizări se va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai 

pacientului 

o în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului 

coordonator al unităţii de transfuzie sanguină  

o promovează importanţa donării de sânge voluntare şi neremunerate în rândul 

pacienţilor şi aparţinătorilor 

o în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din 

secţia de spital respective 

o înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind 

administrarea terapiei transfuzionale 

 atributiile in ceea ce priveste Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activităţi medicale sunt urmataorele: 

o depoziteaza deseurile rezultate in urma activitatii medicale si nemedicale conform 

tipului de deseuri, respectand procedura de management a deseurilor 

IV.1.2.4. Atributiile asistentului medical principal sunt urmatoarele: 

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 
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 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de hipoglicemie, determina glicemia din sange capilar, cu glucometrul, 

notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda daca valorile 

sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament stabilita de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica, trimite farmaciei „Condica de medicamente” 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie 

 distribuie medicamentele pentru pacientii carora le-au fost prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din partea vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului peentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  
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 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea paacientilor si a apartinatorilor a programului de vizite 

si a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul 

de paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributiile in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conform Ordinului 1161/ 2016 sunt 

urmatoarele: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina sunt 

urmatoarele: 

o ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 
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o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributiile conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor sunt 

urmatoarele: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta sefa de sectie 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei sefe, de eventuale alterari ale 

cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 
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 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 supravegheaza asistentele medicale debutante repartizate, in vederea insusirii din partea 

acestora, a notiunilor teoretice, insurilor practice specifice activitatii, manevrelor specifice 

procedurilor operationale, raportand asistentei sefe din sectie si asistentei coordonatoare pe 

spital, eventuale deficiente de pregatire  

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.1.2.5. Atributiile asistentului medical sunt urmatoarele: 

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de hipoglicemie, determina glicemia din sange capilar, cu glucometrul, 

notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda daca valorile 

sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica, printeaza formularul „Condica de 
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medicamente”, il supune verificarii si asumariii prin semnatura si parafare, de catre medicul 

curant si duce formularul la farmacia cu circuit inchis a spitalului 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului peentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea paacientilor si a apartinatorilor a programului de vizite 

si a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul 

de paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 
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 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributiile in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016 sunt 

urmatoarele: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina sunt 

urmatoarele: 

o iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributiile conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor sunt 

urmatoarele: 
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o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta sefa de sectie 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei sefe, de eventuale alterari ale 

cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 
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 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.1.2.6. Atributiile asistentului medical debutant sunt urmatoarele: 

 isi desfasoara intreaga activitate sub coordonarea si indrumarea asistentei medicale 

principale careia ii este repartizata sau cu care este repartizata in tura 

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de hipoglicemie, determina glicemia din sange capilar, cu glucometrul, 

notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda daca valorile 

sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica, printeaza formularul „Condica de 

medicamente”, il supune verificarii si asumariii prin semnatura si parafare, de catre medicul 

curant si duce formularul la farmacia cu circuit inchis a spitalului 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 
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 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului peentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea paacientilor si a apartinatorilor a programului de vizite 

si a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul 

de paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributiile in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016 sunt 

urmatoarele: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 
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o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina sunt 

urmatoarele: 

o ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributiile conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor sunt 

urmatoarele: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta sefa de sectie 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 
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personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei sefe, de eventuale alterari ale 

cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 la sfarsitul perioadei de „asistent medical debutant” participa la examinarea organizata de 

catre spital, in vederea verificarii insusirii notiunilor teoretice si manualitatii 

corespunzatoare activitatii din sectie 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.1.2.7. Atributiile infirmierei sunt urmatoarele: 

 asigura toaleta bolnavului imobilizat in fiecare dimineata si ori de cate ori e nevoie 

 ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice  

 ajuta bolnavii la/ pentru efectuarea nevoilor fiziologice (urinar/ plosca/ tavita renala) 

 efectueaza zilnic curatarea si dezinfectia noptierelor, paturilor si schimba lenjeria 

pacientilor/ de pe paturi conform procedurilor de lucru 

 ajuta la pregatirea bolnavului in vederea efectuarii examinarilor paraclinice 

 insoteste pacientii deplasabili sau  nu la examinari paraclinice si consulturi interclinice 
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 schimba pozitia pacientului imbilizat la pat conform procedurilor de lucru 

 goleste, la indicatia asistentului medical, recipientele colectoare de urina sau alte produse 

biologice/ secretii  

 transporta alimentele furnizate de catre furnizorul de hrana pe sectie                                

 portioneaza hrana pacientului, o imparte si ajuta pacientii sa se alimenteze pasiv sau activ    

 ajuta la prepararea hranei in cadrul biberoneriei 

 colecteaza, curata, dezinfecteaza vesela utilizata si o depoziteaza in dulapul din oficiu 

 spala, dezinfecteaza tetinele si biberoanele si le transporta la si de la punctul de sterilizare 

 verifica si inlocuieste vesela deteriorata 

 curata si dezinfecteaza suprafetele de lucru din oficiile alimentare (frigider, dulap vesela, 

aragaz, masa de lucru, carucior de transport alimente, chiuveta, etc) 

 verifica zilnic frigiderul cu alimente proprii ale pacientilor si indeparteaza alimentele 

alterate 

 depoziteaza corespunzator, in cutii sau pungi de plastic cu numele pacientului inscriptionat, 

alimentele proprii ale pacientilor 

 indeparteaza alimentele alterate din frigideul cu hrana proprie a pacientilor 

 transporta lenjeria de pat murdara la spalatorie/ transporta lenjeria curata de la spalatorie in 

depozitul de pe sectie, respectand circuitul orar specific 

 ajuta la recoltarea probelor biologice de catre asistentul medical                                                                                                                                                                               

 transporta recipientele cu sange si probe biologice din sectie/ compartiment la laborator, la 

indicatia asistentului medical 

 ajuta la pregatirea si transportul cadavrului la morga 

 ajuta asistentul medical si medicul, la solicitarea acestora, la acte medicale, in functie de 

necesitati 

 sorteaza si colecteaza deseurile  separat conform procedurilor de lucru  

IV.1.2.8. Atributiile ingrijitoarei de curatenie sunt urmatoarele: 

 efectueaza zilnic curatenia curenta in spatiile care- i sunt distribuite, raspunzand de starea 

de permanenta curatenie a saloanelor, salilor de tratamente, oficiilor alimentare, birourilor, 

holurilor, scarilor, magaziilor, etc (pardoseala, pereti cu covorul PVC aplicat, geamuri, usi, 

alt mobilier decat patul- noptiera pacientului si mobilerul de stocare a veselei si alimentelor 

din oficii) 

 efectueaza curatenia si dezinfectia generala si terminala conform procedurii operationale cu 

privire la tehnicile de curatenie si dezinfectie din spital 

 cunoaste metodele de lucru cu dispozitivele de efectuare a curateniei (carucioare 

profesionale, nebulizatoare, lampi UV, etc) 

 curata, dezinfecteaza de cate ori este nevoie grupurile sanitare din spatiul atribuit (bai si 

WC- uri) cu respectarea codului de culoare pentru utilizarea mopurilor 

 curata si dezinfecteaza targile, carucioarele si dispozitivele de mobilizare/ transport pacienti 

 goleste si apoi curata si dezinfecteaza dupa utilizare, urinarele, tavitele renale, plostile, si le 

depoziteaza in spatiul destinat special pentru aceasta 

 colecteaza si depoziteaza deseurile diferentiat, respectand procedura operationala de 

gestionare a deseurilor 
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 transporta deseurile medicale periculoase (intepatoare/ taietoare, anatomo patologice) in 

ambalajul original la camera de depozitare temporara conform circuitului orar; transporta 

deseurile menajere in spatiul special amenajat conform circuitului orar 

 inscriptioneaza corespunzator ambalajele deseurilor periculoase  

 curata si dezinfecteaza recipientele in care se colecteaza deseurile medicale (menajere si 

periculoase) 

 efectueaza aerisirea zilnica a saloanelor 

 anunta asistentul medical de serviciu despre defectiunile constatate in timpul programului 

(instalatii sanitare, electrice, de incalzire, etc) 

 raspunde de pastarea in bune conditii a materialeor de curatenie si dezinfectie (mopuri, 

maturi, carucioare de curatenie, galeti,etc) precum si de folosirea lor conform procedurilor 

si tehnicilor de lucru 

 raspunde de depozitarea si pastrarea solutiilor de dezinfectie si curatenie, conform 

specificatiilor de pe eticheta ambalajelor originale 

 cunoaste solutiile de cutare si dezinfectie utilizate (proprietati, mod de preparare, destinatia 

si frecventa utilizarii) 

 participa la actiunea de deratizare impreuna cu reprezentantul firmei de efectuare a DDD si 

anunta asistentul medical de serviciu daca constata prezenta rozatoarelor sau a insectelor 

IV.2. Compartimentul de pediatrie 

IV.2.1. Activitatile care se desfasoara in compartimentul de pediatrie sunt urmatoarele: 

 Programare pentru internare (internari programabile) 

 Identificarea pacientilor 

 Internarea apartinatorilor 

 Consultatie initiala, stabilirea planului de investigatii, stabilirea schemei de tratament 

medicamentos 

 Consult interdisciplinar/ interclinic/ a doua opinie medicala 

 Stabilirea planului de ingrijire 

 Recoltare produse biologice si/ sau patologice  

 Manevre invazive si/ sau neinvazive diagnostice si/ sau terapeutice 

 Administrarea de medicamente  

 Resuscitarea cardiopulmonara 

 Externarea pacientului 

 Externarea pacientului decedat 

 Spitalizarea de zi 

 Prevenirea abandonului copilului in compartimentul de pediatrie 

Compartimentul de pediatrie este coordonat de catre un medic coordonator- specialist sau primar in 

specialitatea pediatrie, iar activitatea de ingrijire a pacientilor din compartiment este coordonata de 

catre asistentul medical coordinator, care trebuie sa fie cel putin asistent medical principal. 

IV.2.2. Atributiile personalului angajat in compartimentul de pediatrie 

IV.2.2.1. Atributiile medicului coordonator al compartimentului de pediatrie sunt urmatoarele: 

 îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul 

compartimentului  de pediatrie şi răspunde de calitatea actului medical 



Regulament de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Rupea  Pag 68 of 306 

 organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul compartimentului, fiind 

responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă, prevăzuţi în contractual de 

administrare 

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

personalul din compartiment 

 propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al 

compartimentului şi răspunde de realizarea planului aprobat 

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

cadrul compartimentului 

 evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al compartimentului, 

investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii 

în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului 

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

specifice compartimentului 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

al compartimentului, elaborate cu sprijinul serviciului economico-financiar 

 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale 

compartimentului, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale 

comunităţii locale ori alte surse 

 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă, 

prevăzuţi în contractul de administrare 

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

managerului spitalului 

 răspunde de respectarea la nivelul compartimentului a regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a regulamentului intern al spitalului 

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

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

vigoare 

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

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

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

aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager 

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

face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului 

intern al spitalului 

 supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor 

paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în 

cadrul compartimentului 

 aprobă internarea pacienţilor în compartiment, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia 

internărilor de urgenţă 

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

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

eliberate în cadrul compartimentului 
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 evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului 

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

cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului 

 coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-

sanitar din cadrul compartimentului 

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

infecţiilor nosocomiale în cadrul compartimentului, în conformitate cu normele stabilite de 

Ministerul Sănătăţii 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, precum şi a 

altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

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

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea compartimentului 

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

subordine 

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

nivelul compartimentului, cu aprobarea consiliului medical 

 participa la soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 

compartimentului pe care il conduce 

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital 

 atributiile in ceea ce priveste prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale 

sunt urmatoarele: 

o organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii 

compartimentului, conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din spital 

o răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului, cu 

respectarea procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare 

o răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în spital 

o răspunde de efectuarea triajului zilnic al personalului din subordine şi declararea 

oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu 

directorul medical 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe compartiment 
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 in cadrul activitatii de gestionare a deseurilor are urmatoarele atributii: 

o controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe compartiment 

o semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

IV.2.2.2. Atributiile asistentei medicale coordonatoare a compartimentului sunt urmatoarele: 

 organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea de ingrijire din cadrul 

compartimentului 

 coordoneaza si controleaza activitatea asistentilor medicali/ infirmierelor/ ingrijitoarelor de 

curatenie, le deleaga acestora sarcini, raspunde de calitatea activitatii desfasurate de catre 

personalul din subordine si de indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului de catre 

acestia 

 evalueaza periodic activitatea personalului din subordine si face propuneri pentru 

imbunatatirea acesteia 

 analizeaza, impreuna cu medicul coordonator al compartimentului activitatea personalului 

din subordine si face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al 

reprezentantului sindicatului 

 intocmeste graficul de activitate lunar pentru personalul din subordine si urmareste 

respectarea acestuia, controleaza condica de prezenta 

 urmareste respectarea normativului de personal si repartizarea cat mai corecta pe puncte de 

lucru in functie de necesitati, pentru a nu fi periclitata calitatea ingrijirilor medicale; in 

cazul in care considera ca este necesar, prin referate scrise adresate conducerii spitalului  

 programeaza graficul concediilor de odihna conform legislatiei in vigoare si a contractului 

colectiv de munca, de comun acord cu angajatul, in colaborare cu asistentul medical 

coordonator pe spital, cu avizul consultativ al sindicatului; raspunde de respectarea 

graficului de concedii, dispunand dirijari de personal in cadrul compartimentului pentru a 

nu periclita calitatea si corectitudinea actului medical 

 se preocupa de procurarea materialelor sanitare necesare desfasurarii activitatii medicale, 

raspunde de folosirea rationala acestora dar fara a periclita asistenta medicala, urmarind 

respectarea normelor tehnice la aplicarea ingrijirilor medicale; raspunde de depozitarea 

materialelor sanitare in conditii corespunzatoare in depozitul/ boxa de materiale sanitare 

pentru a preveni deteriorarea acestora pe perioada depozitarii; elibereaza materialele 

sanitare din stoc astfel incat sa previna expirarea stocurilor 

 organizeaza activitatea privind evidenta mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate in folosinta; autoinventariaza peridoc stocurile pentru 

completarea acestora 

 controleaza modul de operare al condicilor de medicatie si evidenta aparatului de urgenta, 

precum si modul de pastrare, distribuire si administrare a acestora; verifica valabilitatea 

medicatiei din aparatul de urgenta, indepartand medicatia expirata;  

 storneaza la farmacie sau transfera la alt pacient medicatia neutilizata, aflata in termen de 

valabilitate 

 instruieste personalul din subordine si verifica daca se constata si se raporteaza, in scris, 

defectiunile constatate la instalatii, constructie, aparatura medicala, mobilier, preocupandu- 

se de remedierea in cel mai scurt timp, in colaborare cu seful serviciului administrativ si cu 
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asistentul medical coordonator pe spital, pentru a nu prejudicia acordarea asistentei 

medicale de calitate 

 controleaza modul in care se asigura bolnavilor internati: regimul de odihna, hrana, 

ingrijirile la pat, transportul intraspitalicesc si raspunde de asigurarea conditiilor hoteliere 

cu respectarea normelor igienico sanitare in vigoare 

 instruieste asistentele medicale din subordine si verifica daca se inmaneaza, la externare, 

Chestionarul de satisfactie, catre pacienti sau apartinatori, daca acestia sunt ajutati sa- l 

completeze si daca li se explica modul de depunere in urna speciala 

 instruieste asistentele medicale si verifica daca se consulta zilnic situatia miscarii bolnavilor 

efectuata automat in cadrul aplicatiei informatice utilizate de catre spital si se informeaza 

camera de garda zilnic despre numarul de paturi libere din sectie/ compartiment alocate 

pentru urgentele din ziua respectiva 

 instruieste asistentele din subordine si verifica dace se raporteaza zilnic, la secretariatul 

spitalului numarul de portii de hrana din fiecare regim 

 organizeaza si participa la raportul de dimineata al asistentilor medicali in care se 

efectueaza predarea/ primirea pacientilor si discutarea problemelor aparute pe perioada 

noptii 

 raspunde de raportarile statistice la nivel de sectie/ compartiment privind situatia pacientilor 

internati si a ingrijirilor medicale acordate, de toate evidentele cerute conform dispozitiilor 

si normelor interne 

 in domeniul supravegherii, limitarii si prevenirii IAAM: 

o prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de 

aplicarea acestora 

o răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei 

o răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta 

o controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie 

o răspunde de starea de curăţenie din secţie 

o transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, 

dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie 

o supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, 

prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, 

biberonerie etc 

o supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului 

de îngrijiri orice deficienţe constatate 

o verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora 

o urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 

însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la 

cunoştinţa asistentului medical coordonator 



Regulament de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Rupea  Pag 72 of 306 

o constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, încălzire) 

o coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie 

o participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi 

sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament 

de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi 

însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare 

o anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a 

bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate 

o coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 

infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul 

de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale 

o instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 

urmăreşte aplicarea acestor măsuri 

o semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli 

transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului 

o instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă 

care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării în saloane) 

o verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul 

lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate 

o verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 

de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central 

o controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de 

protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de 

tehnică aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de 

abateri 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi 

procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de 

implementarea acestora 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pe secţie 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la 

produse biologice pe secţie 

 in domeniul managementul deseurilor rezultate din activitati medicale: 

o prelucreaza personalului din subordine prevederile legale in vigoare privind 

colectarea selectiva la locul de producere al deseurilor in functie de categoria de 

deseu rezultat, transportul acestora la locul de stocare temporara 
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o verifica modalitatea de colectare a deseurilor si de transport la locul de stocare 

temporara si răspunde de aplicarea codului de procedură 

o prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de 

materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase 

o aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale 

 coordoneaza activitatea de administare a sangelui la nivelul sectiei: 

o prelucreaza personalul din subordine in legatura cu procedurile in care este 

implicata fiecare categorie de personal: efectuarea ultimului control pretransfuzional 

la patul pacientului, administrarea de sange, supravegherea pacientului, colectarea 

deseurilor rezultate 

o supravegheaza activitatile din domeniul transfuziologie din sectie, asigurandu- se de 

corecta desfasurare a activitatilor 

 in domeniul sanatatii si securitatii in munca: 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a aparaturii si 

dispozitivelor medicale si nemedicale, substantelor dezinfectante, mijloacelor de 

transport si elevare 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a echipamentului de 

protectie  

o comunica imediat conducerii spitalului şi/sau personalului din subordine orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru 

securitatea şi sănătatea angajatilor, precum şi orice deficienţa a sistemelor de 

protectie 

o aduce la cunostinta conducerii spitalului despre accidentele produse la locul de 

munca in cazul personalului din subordine sau cu privire la propria persoana, 

colaborand cu comisiile de investigare a cazului 

o organizeaza, la nivel de sectie/ compartiment efectuarea investigatiilor necesare 

controlului medical periodic al angajatilor 

 asigura preluarea, acomodarea personalului si integrarea personalului nou angajat prin 

prezentarea sectiei cu circuitele functionale proprii, a activitatilor specifice, a procedurilor 

specifice operationale, a normelor de protectia muncii, PSI, aduce la cunostinta prevederile 

privind Regulamentul de organizare interna si Regulamentul de organizare si functionare a 

spitalului, Condul de conduita etica si deontologie profesionala; revizuirea atributiilor din 

fisa postului 

 pentru situatiile de nerespectare a atributiilor de serviciu sau in caz de constatare a actelor 

de indisciplina propune modul de rezolvare, informand medicul sef/ coordonator, asistentul 

medical coordonator pe spital si conducerea spitalului 

 in cazuri de indisciplina sau violenta fizica/ verbala a pacientilor, sesizeaza situatia 

medicului sef/ coordonator si serviciului de paza al spitalului 

 colaboreaza cu asistentul medical coordonator pe spital si cu OAMGMAMR in vederea 

realizarii de programe de perfectionare pentru personalul din subordine 

 instruieste asistentii medicali in vederea educarii pentru sanatate a pacientilor, urmareste si 

controleaza efectuarea acestor activitati de catre asistentii medicali din sectie/ compartiment 
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 instruieste asistentii medicali in vederea completarii Planului de ingrijire, verifica modul de 

intocmire a Planului de ingrijire precum si modul de completare zilnica a acestui document 

de catre asistentii medicali care acorda nemijlocit ingrijiri medicale pacientilor 

IV.2.2.3. Atributiile medicului primar/ specialist in specialitatea de pediatrie sunt urmatoarele: 

 examinează bolnavii  la internare şi completează  FOCG  în primele 24 de ore de la 

internare 

 alcatuieste planul de explorari paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului clinic 

 formuleaza diagnosticul clinic, diagnosticul diferential pentru pacient 

 alcatuieste schema de tratament medicamentos pentru pacient, o consemneaza in rubrica 

“tratament” a foii de observatie, verifica administrarea medicatiei prescrise pacientilor 

 in colaborare cu asistentul medical din compartiment, alcatuieste schema de ingrijiri 

medicale acordate pacientilor pe care ii are in ingrijire 

 examinează zilnic bolnavii şi consemnează în FOCG evoluţia clinica, evolutia explorărilor 

de laborator, evolutia si modificarile din schema de tratament 

 obtine consimtamantul informat al pacientului, de la apartinatori/ reprezentant legal pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament invazive/ minim invazive/ chirurgicale  

 efectueaza toate manoperele diagnostice si terapeutice pe care le considera necesare in 

vederea diagnosticului si tratamentului pacientului dar numai dupa obtinerea 

consimtamantului pacientului si in conformitate cu competentele dobandite 

 verifica atat modul de administrare a medicatiei pacientului cat si al ducerii la indeplinire a 

recomandarilor de ingrijiri medicale pentru pacient 

 comunică zilnic la iesirea din tura, medicului de gardă, bolnavii cu probleme deosebite pe 

care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită 

 recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor si realizeaza controlul 

calitativ si cantitativ al hranei bolnavilor din compartiment 

 răspunde de activitatea medicală din saloanele care îi sunt repartizate 

 participa la aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

protecţia muncii în compartimentul in care isi desfasoara activitatea 

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

 asigură contravizita şi gărzile în spital potrivit graficului de muncă existent (care se 

alcatuieste prin participarea in mod egal a tuturor medicilor angajati ai Spitalului Orasenesc 

Rupea) 

 anunta parintele/ parintii/ tutorii/ reprezentantii legali ai copiilor pacienti cu 24 de ore 

anterior externarii; intocmeşte documentele de externare ale bolnavilor şi le inmaneaza 

parintilor sau reprezentantilor legali 

 informeaza in mod constant parintele/ parintii/ tutorii/ reprezentantii legali ai copiilor 

pacienti despre diagnostic (inclusiv procedurile diagnostice necesare), evolutie, prognostic, 

posibilitati de tratament existente, posibilitati de tratament aplicabile in Spitalul Orasenesc 

Rupea.  
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 daca in Spitalul Orasenesc Rupea nu exista posibilitati de diagnostic si tratament pentru 

pacientul pe care il are in ingrijire, va indruma/ directiona pacientul spre o unitate medicala 

de rang superior, cu competentele necesare 

 răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă pentru pacientii din sectie/ compartiment  

 participa la programul de consulturi interclinice din spital; raspunde solicitarilor de consult 

de specialitate in camera de garda 

 colaborează cu toţi medicii din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a 

bolnavilor, in cadrul echipelor multidisciplinare 

 participa la activitatea comisiilor de specialitate din spital unde isi asuma atributii/ 

responsabilitati in functie de pozitia pe care o ocupa in cadrul comisiei 

 participa impreuna cu medicul coordonator de compartiment la elaborarea protocoalelor de 

diagnostic si tratament 

 respecta procedurile operationale ale SOR  

 raspunde de raportarea la DSP Brasov a tuturor cazurilor de boli infectocontagioase, 

realizand legatura intre personalul DSP si autoritatile medicale si publice locale (de la locul 

focarului epidemiologic) 

 atributiile in ceea ce priveste Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare, sunt urmatoarele: 

o protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 

infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de compartimentul de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de compartimentul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă 

sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi 

înainte de iniţierea tratamentului antibiotic 

o răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de 

prevenire a transmiterii infecţiilor 

o instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi 

implementarea măsurilor instituite de compartimentul de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor 

persoane, în special pacienţilor 

o solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau 

conform protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, 

implementată în spital respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

o după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în 

compartiment pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 

multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de 

supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi monitorizare a 

utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei 
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o comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul 

pacienţilor săi în altă secţie/altă unitate medicală. 

 atributiile in ceea ce priveste Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activităţi medicale sunt urmataorele: 

o depoziteaza deseurile rezultate in urma activitatii medicale si nemedicale conform 

tipului de deseuri, respectand procedura de management a deseurilor 

 externeaza copilul numai in prezenta parintelui/ parintilor/ tutorilor/ reprezentantilor legali 

IV.2.2.4. Atributiile asistentului medical principal: 

 primeste copiii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce copiii nou internati/ apartinatorii acestora in salon, alocand un salon/ pat in salon in 

functie de necesitatile specifice copilului 

 ajuta copilul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica copiilor mari precum si insotitorilor copiilor mici, nou internati, regulile de 

comportament in spital 

 inmaneaza parintior/ reprezentantilor legali ai copilului, Consimtamantul informat (pentru 

procedurile aplicabile in spital si tratamente), in vederea luarii la cunostinta si semnariii 

acestuia; inmaneaza parintilor sau reprezentantilor legali ai copiilor internati- 

consimtamantul pentru proceduri specifice, asigurandu- se ca datele din formularul de 

consimtamant sunt intelese de semnatar si formularul este semnat inainte de efectuarea 

procedurii 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare copil nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru copiii 

nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea recomandate de 

catre medicul curant pe formularul de solicitare, in recipiente adecvate pe care le 

eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a copilului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre copiii aflati in 

ingrijire, un episod de hipoglicemie, determina glicemia din sange capilar, cu glucometrul, 

notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda daca valorile 

sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste copiii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste copiii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  
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 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru copiii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru copilul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului pentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale copiilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste copiii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile copilului/ insotitorului atunci 

cand acesta nu le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 respecta regulile aplicabile in legatura cu insotitorii copiilor internati 

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa copiii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea programului de vizite si a regulilor de comportament, si solicita 

imedicat medicul curant/ de garda si personalul de paza in situatii in care se constata 

incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul copiilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 
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 inainte de externare, inmaneaza parintilor/ reprezentantilor legali ai copiilor internati- 

Chestionarul de satisfactie, explicand termenii si ajutand la completarea lui (neimpunandu- 

si punctul de vedere in cazul acordarii de ajutor) 

 in fiecare zi, in jurul orei 14 anunta la camera de garda numarul paturilor libere pentru 

internarea urgentelor din ziua respectiva 

 in fiecare zi, in jurul orei 14, anunta la secretariat numarul si structura regimurilor pentru 

ziua urmatoare; in cazul in care in timpul garzii s-au efectuat internari, dimineata pana la 

ora 09, actualizeaza informatiile comunicandu- le la secretariat 

 supravegheaza si controleaza prepararea formulelor de lapte praf si a alimentelor preparate 

in biberonerie 

 supravegheaza alimentatia la san a nou nascutilor internati, face proba suptului- la indicatie 

sau la nevoie 

 educa mamele nou nascutilor despre tehnicile de alaptare, despre modul de sistare/ 

intrerupere a alimentatiei la sin- la nevoie, prezentant acestora importanta alimentatiei 

naturale 

 inmaneaza mamelor copiilor nou nascuti, care necesita alimentatie la san, materialele 

promotionale puse la dispozitie de catre spital, in ceea ce priveste beneficiile alaptarii la san 

 supravegheaza alimentatia la san a pacientilor copii sugari 

 urmareste ca distribuirea hranei catre copii sa se efectueze in conditii corespunzatoare, cu 

respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributiile in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016 sunt 

urmatoarele: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/ asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta 

coordonatoare in vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul 

de autocontrol personal 

 atributiile conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor sunt 

urmatoarele: 
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o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta coordonatoare 

a compartimentului 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, in legatura cu orice 

defectiune constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, 

retelei de electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 supravegheaza asistentele medicale debutante repartizate, in vederea insusirii din partea 

acestora, a notiunilor teoretice, instruirilor practice specifice activitatii, manevrelor 

specifice procedurilor operationale, raportand asistentei sefe din sectie si asistentei 

coordonatoare pe spital, eventuale deficiente de pregatire 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 
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 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.2.2.5. Atributiile asistentului medical sunt urmatoarele: 

 primeste copiii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce copiii nou internati/ apartinatorii acestora in salon, alocand un salon/ pat in salon in 

functie de necesitatile specifice copilului 

 ajuta copilul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica copiilor mari precum si insotitorilor copiilor mici, nou internati, regulile de 

comportament in spital 

 inmaneaza parintior/ reprezentantilor legali ai copilului, Consimtamantul informat (pentru 

procedurile aplicabile in spital si tratamente), in vederea luarii la cunostinta si semnariii 

acestuia; inmaneaza parintilor sau reprezentantilor legali ai copiilor internati- 

consimtamantul pentru proceduri specifice, asigurandu- se ca datele din formularul de 

consimtamant sunt intelese de semnatar si formularul este semnat inainte de efectuarea 

procedurii 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare copil nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru copiii 

nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea recomandate de 

catre medicul curant pe formularul de solicitare, in recipiente adecvate pe care le 

eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a copilului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre copiii aflati in 

ingrijire, un episod de hipoglicemie, determina glicemia din sange capilar, cu glucometrul, 

notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda daca valorile 

sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste copiii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste copiii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru copiii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 
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 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru copilul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului pentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale copiilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste copiii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile copilului/ insotitorului atunci 

cand acesta nu le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 respecta regulile aplicabile in legatura cu insotitorii copiilor internati 

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa copiii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea programului de vizite si a regulilor de comportament, si solicita 

imedicat medicul curant/ de garda si personalul de paza in situatii in care se constata 

incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul copiilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 inainte de externare, inmaneaza parintilor/ reprezentantilor legali ai copiilor internati- 

Chestionarul de satisfactie, explicand termenii si ajutand la completarea lui (neimpunandu- 

si punctul de vedere in cazul acordarii de ajutor) 

 in fiecare zi, in jurul orei 14 anunta la camera de garda numarul paturilor libere pentru 

internarea urgentelor din ziua respectiva 
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 in fiecare zi, in jurul orei 14, anunta la secretariat numarul si structura regimurilor pentru 

ziua urmatoare; in cazul in care in timpul garzii s-au efectuat internari, dimineata pana la 

ora 09, actualizeaza informatiile comunicandu- le la secretariat 

 supravegheaza si controleaza prepararea formulelor de lapte praf si a alimentelor preparate 

in biberonerie 

 supravegheaza alimentatia la san a nou nascutilor internati, face proba suptului- la indicatie 

sau la nevoie 

 educa mamele nou nascutilor despre tehnicile de alaptare, despre modul de sistare/ 

intrerupere a alimentatiei la sin- la nevoie, prezentant acestora importanta alimentatiei 

naturale 

 inmaneaza mamelor copiilor nou nascuti, care necesita alimentatie la san, materialele 

promotionale puse la dispozitie de catre spital, in ceea ce priveste beneficiile alaptarii la san 

 supravegheaza alimentatia la san a pacientilor copii sugari 

 urmareste ca distribuirea hranei catre copii sa se efectueze in conditii corespunzatoare, cu 

respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributiile in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016 sunt 

urmatoarele: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor sunt 

urmatoarele: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 
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 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta coordonatoare 

a compartimentului 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, in legatura cu orice 

defectiune constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, 

retelei de electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.2.2.6. Atributiile asistentului medical debutant sunt urmatoarele: 

 isi desfasoara intreaga activitate sub coordonarea si indrumarea asistentei medicale 

principale careia ii este repartizata sau cu care este repartizata in tura 
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 primeste copiii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce copiii nou internati/ apartinatorii acestora in salon, alocand un salon/ pat in salon in 

functie de necesitatile specifice copilului 

 ajuta copilul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica copiilor mari precum si insotitorilor copiilor mici, nou internati, regulile de 

comportament in spital 

 inmaneaza parintior/ reprezentantilor legali ai copilului, Consimtamantul informat (pentru 

procedurile aplicabile in spital si tratamente), in vederea luarii la cunostinta si semnariii 

acestuia; inmaneaza parintilor sau reprezentantilor legali ai copiilor internati- 

consimtamantul pentru proceduri specifice, asigurandu- se ca datele din formularul de 

consimtamant sunt intelese de semnatar si formularul este semnat inainte de efectuarea 

procedurii 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare copil nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru copiii 

nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea recomandate de 

catre medicul curant pe formularul de solicitare, in recipiente adecvate pe care le 

eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a copilului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre copiii aflati in 

ingrijire, un episod de hipoglicemie, determina glicemia din sange capilar, cu glucometrul, 

notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda daca valorile 

sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste copiii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste copiii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru copiii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru copilul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 
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 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului pentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale copiilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste copiii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile copilului/ insotitorului atunci 

cand acesta nu le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 respecta regulile aplicabile in legatura cu insotitorii copiilor internati 

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa copiii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea programului de vizite si a regulilor de comportament, si solicita 

imedicat medicul curant/ de garda si personalul de paza in situatii in care se constata 

incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul copiilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 inainte de externare, inmaneaza parintilor/ reprezentantilor legali ai copiilor internati- 

Chestionarul de satisfactie, explicand termenii si ajutand la completarea lui (neimpunandu- 

si punctul de vedere in cazul acordarii de ajutor) 

 in fiecare zi, in jurul orei 14 anunta la camera de garda numarul paturilor libere pentru 

internarea urgentelor din ziua respectiva 

 in fiecare zi, in jurul orei 14, anunta la secretariat numarul si structura regimurilor pentru 

ziua urmatoare; in cazul in care in timpul garzii s-au efectuat internari, dimineata pana la 

ora 09, actualizeaza informatiile comunicandu- le la secretariat 

 supravegheaza si controleaza prepararea formulelor de lapte praf si a alimentelor preparate 

in biberonerie 

 supravegheaza alimentatia la san a nou nascutilor internati, face proba suptului- la indicatie 

sau la nevoie 



Regulament de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Rupea  Pag 86 of 306 

 educa mamele nou nascutilor despre tehnicile de alaptare, despre modul de sistare/ 

intrerupere a alimentatiei la sin- la nevoie, prezentant acestora importanta alimentatiei 

naturale 

 inmaneaza mamelor copiilor nou nascuti, care necesita alimentatie la san, materialele 

promotionale puse la dispozitie de catre spital, in ceea ce priveste beneficiile alaptarii la san 

 supravegheaza alimentatia la san a pacientilor copii sugari 

 urmareste ca distribuirea hranei catre copii sa se efectueze in conditii corespunzatoare, cu 

respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributiile in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016 sunt 

urmatoarele: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor sunt 

urmatoarele: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta coordonatoare 

a compartimentului 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 
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 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, in legatura cu orice 

defectiune constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, 

retelei de electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.2.2.7. Atributiile infirmierei sunt urmatoarele: 

 asigura toaleta bolnavului imobilizat in fiecare dimineata si ori de cate ori e nevoie 

 ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice  

 ajuta bolnavii la/ pentru efectuarea nevoilor fiziologice (urinar/ plosca/ tavita renala) 

 efectueaza zilnic curatarea si dezinfectia noptierelor, paturilor si schimba lenjeria 

pacientilor/ de pe paturi conform procedurilor de lucru 

 ajuta la pregatirea bolnavului in vederea efectuarii examinarilor paraclinice 

 insoteste pacientii deplasabili sau  nu la examinari paraclinice si consulturi interclinice 

 schimba pozitia pacientului imbilizat la pat conform procedurilor de lucru 
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 goleste, la indicatia asistentului medical, recipientele colectoare de urina sau alte produse 

biologice/ secretii  

 transporta alimentele furnizate de catre furnizorul de hrana pe sectie                                

 portioneaza hrana pacientului, o imparte si ajuta pacientii sa se alimenteze pasiv sau activ    

 ajuta la prepararea hranei in cadrul biberoneriei 

 colecteaza, curata, dezinfecteaza vesela utilizata si o depoziteaza in dulapul din oficiu 

 spala, dezinfecteaza tetinele si biberoanele si le transporta la si de la punctul de sterilizare 

 verifica si inlocuieste vesela deteriorata 

 curata si dezinfecteaza suprafetele de lucru din oficiile alimentare (frigider, dulap vesela, 

aragaz, masa de lucru, carucior de transport alimente, chiuveta, etc) 

 verifica zilnic frigiderul cu alimente proprii ale pacientilor si indeparteaza alimentele 

alterate 

 depoziteaza corespunzator, in cutii sau pungi de plastic cu numele pacientului inscriptionat, 

alimentele proprii ale pacientilor 

 indeparteaza alimentele alterate din frigideul cu hrana proprie a pacientilor 

 transporta lenjeria de pat murdara la spalatorie/ transporta lenjeria curata de la spalatorie in 

depozitul de pe sectie, respectand circuitul orar specific 

 ajuta la recoltarea probelor biologice de catre asistentul medical                                                                                                                                                                               

 transporta recipientele cu sange si probe biologice din sectie/ compartiment la laborator, la 

indicatia asistentului medical 

 ajuta la pregatirea si transportul cadavrului la morga 

 ajuta asistentul medical si medicul, la solicitarea acestora, la acte medicale, in functie de 

necesitati 

 sorteaza si colecteaza deseurile  separat conform procedurilor de lucru  

IV.2.2.8. Atributiile ingrijitoarei de curatenie sunt urmatoarele: 

 efectueaza zilnic curatenia curenta in spatiile care- i sunt distribuite, raspunzand de starea 

de permanenta curatenie a saloanelor, salilor de tratamente, oficiilor alimentare, birourilor, 

holurilor, scarilor, magaziilor, etc (pardoseala, pereti cu covorul PVC aplicat, geamuri, usi, 

alt mobilier decat patul- noptiera pacientului si mobilerul de stocare a veselei si alimentelor 

din oficii) 

 efectueaza curatenia si dezinfectia generala si terminala conform procedurii operationale cu 

privire la tehnicile de curatenie si dezinfectie din spital 

 cunoaste metodele de lucru cu dispozitivele de efectuare a curateniei (carucioare 

profesionale, nebulizatoare, lampi UV, etc) 

 curata, dezinfecteaza de cate ori este nevoie grupurile sanitare din spatiul atribuit (bai si 

WC- uri) cu respectarea codului de culoare pentru utilizarea mopurilor 

 curata si dezinfecteaza targile, carucioarele si dispozitivele de mobilizare/ transport pacienti 

 goleste si apoi curata si dezinfecteaza dupa utilizare, urinarele, tavitele renale, plostile, si le 

depoziteaza in spatiul destinat special pentru aceasta 

 colecteaza si depoziteaza deseurile diferentiat, respectand procedura operationala de 

gestionare a deseurilor 

 transporta deseurile medicale periculoase (intepatoare/ taietoare, anatomo patologice) in 

ambalajul original la camera de depozitare temporara conform circuitului orar; transporta 

deseurile menajere in spatiul special amenajat conform circuitului orar 
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 inscriptioneaza corespunzator ambalajele deseurilor periculoase  

 curata si dezinfecteaza recipientele in care se colecteaza deseurile medicale (menajere si 

periculoase) 

 efectueaza aerisirea zilnica a saloanelor 

 anunta asistentul medical de serviciu despre defectiunile constatate in timpul programului 

(instalatii sanitare, electrice, de incalzire, etc) 

 raspunde de pastarea in bune conditii a materialeor de curatenie si dezinfectie (mopuri, 

maturi, carucioare de curatenie, galeti,etc) precum si de folosirea lor conform procedurilor 

si tehnicilor de lucru 

 raspunde de depozitarea si pastrarea solutiilor de dezinfectie si curatenie, conform 

specificatiilor de pe eticheta ambalajelor originale 

 cunoaste solutiile de cutare si dezinfectie utilizate (proprietati, mod de preparare, destinatia 

si frecventa utilizarii) 

participa la actiunea de deratizare impreuna cu reprezentantul firmei de efectuare a DDD si anunta 

asistentul medical de serviciu daca constata prezenta rozatoarelor sau a insectelor 

IV.3. Compartimentul de obstetrica ginecologie 

IV.3.1. Date generale. Compartimentul de obstetrica ginecologie din Spitalul Orasenesc Rupea 

este clasificat, conform criteriilor de competenta, ca nivel Ia efectuandu- se urmatoarele activitati: 

 diagnosticul si urmarirea sarcinii 

 stabilirea factorului de risc obstetrical si dirijarea din timp a gravidei catre unitatea care 

poate acorda asistenta cea mai calificata 

 stabilirea factorului de risc fetal si transferul “in utero” catre unitatea care poate acorda 

asistenta cea mai specializata 

 asistenta nasterii fiziologice (fara risc obstetrical crescut)/ asistenta nasterii include, la 

nevoie, extragerea manuala a placentei si / sau controlul manual/ instrumental al cavitatii 

uterine , controlul leziunilor partilor moi si sutura eventualelor rupturi. 

Urmatoarele cazuri sunt considerate ca fiind cu risc obstetrical crescut si nu se pot interna 

pentru asistenta nasterii in Spitalul Orasenesc Rupea: 

o incompetenta cervicala 

o prematuritate habituala sub 34 saptamani 

o incompatibilitate in sistemul Rh si ABO cu titru de anticorpi peste 1/ 32 

o anemie moderata (hemoglobin intre 9- 10 mg/ dl) 

o obezitate si exces ponderal 

o placenta praevia 

o preeclampsie stadiul I si II  

o uter cicatricial 

o modificari ale bazinului obstetrical 

o prezentatii distocice al mobilului fetal 

o sarcina dupa tratamentul sterilitatii 

o sarcina multipla cu varsta peste 34 saptamani 

o marile multipare (peste 5 nasteri) 

o patologie asociata sarcinii, in stadiu compensate (gravide cu cardiopatie, diabet, boli 

cronice asociate) 
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Exceptie de la cazurile enumerate mai sus fac urgentele sau cazurile in care gravida e 

nedeplasabila din motive medicale sau legate de conditiile meteo. 

 capacitatea de a efectua operatia cezariana (numai in timpul programului obsisnuit de lucru 

de dimineata) pentru urmatoarele indicatii: 

o uter cicatricial pe sarcina cu evolutie normal 

o bazine distocice fara alte complicatii asociate (sau asocierea unor factori de risc) 

o prolabare de cordon 

o proba de travaliu negativa la gravide cu distocii osoase 

o distocie de dilatatie fara alte complicatii (sau asocierea unor factori de risc) 

 acordarea ajutorului in caz de urgenta si stabilizarea parametrilor vitali 

 solicitarea Serviciului de Ambulanta Judetean (sau utilizarea ambulantei proprii, in caz ca 

unitatea dispune de ea) care asigura transportul la unitatea de nivel II al gravidei in caz de 

urgenta 

 educatia medicala a femeilor si comunitatii locale pe problemele maternitatii, cu focalizare 

pe ingrijiri prenatale si alimentatia la san 

In Spitalul Orasenesc Rupea activitatea compartimentului de obstetrica ginecologie si cea a 

compartimentului de neonatologie sunt integrate, dupa cum urmeaza: 

 activitatea de neonatologie este inconstata, astfel incat ingrijirile/ tratamentele medicale atat 

ale lauzelor cat si ale nou nascutilor se efectueaza de catre asistentele medicale angajate in 

cadrul compartimentului de obstetrica fiziologica (care au atributii atat legate de lauza cat si 

de nou nascut) 

 coordonarea activitatii de ingrijire in cele doua compartimente se realizeaza separat/ 

distinct, de catre doua persoane diferite: asistentul coordonator al compartimentului de 

obstetrica fiziologica si asistentul coordonator al compartimentului de neonatologie (cu 

atributii diferite) 

 separarea activitatii de ingrijire in cadrul acestor doua compartimente- de obstetrica 

ginecologie si neonatologie- se realizeaza numai la nivel de organizare/ coordonare/ 

indrumare si raportare a activitatilor specifice, pe cand activitatile de ingrijire nemijlocita 

acordate pacientelor si nou nascutilor se realizeaza de catre aceeasi persoana- asistenta 

medicala incadrata in cadrul compartimentului de obstetrica ginecologie 

IV.3.2. Activitatile care se desfasoara in cadrul compartimentului de obstetrica ginecologie sunt 

urmatoarele: 

 Programare pentru internare (in cazul internarilor programabile) 

 Identificarea pacientelor/ nou nascutilor 

 Consultatie initiala, stabilirea planului de investigatii, stabilirea schemei de tratament 

medicamentos sau de vaccinare 

 Screeningul nou nascutului 

 Consult interdisciplinar/ interclinic/ a doua opinie medicala 

 Stabilirea planului de ingrijire 

 Recoltare produse biologice si/ sau patologice  

 Manevre invazive si/ sau neinvazive diagnostice si/ sau terapeutice 

 Administrarea de medicamente  

 Resuscitarea cardiopulmonara 

 Externarea pacientei 
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 Externarea pacientului decedat 

 Spitalizarea de zi 

 Educatia gravidei si a lauzei privind alimentatia la san 

IV.3.3. Atributiile personalului angajat 

Compartimentul de obstetrica ginecologie este coordonat de catre un medic coordonator- primar 

sau specialist in specialitatea de obstetrica- ginecologie iar activitatea de coordonare a ingrijirilor 

acordate pacientilor internati se realizeaza de catre asistentul medical coordonator al 

compartimentului care trebuie sa fie cel putin asistent medical principal. 

IV.3.3.1. Atributiile medicului coordonator  

 îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul 

compartimentului de obstetrica ginecologie şi răspunde de calitatea actului medical 

 organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul compartimentului, fiind 

responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai compartimentului 

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

personalul din compartiment 

 propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al 

compartimentului şi răspunde de realizarea planului aprobat 

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

cadrul compartimentului 

 evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al compartimentului, 

investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii 

în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului 

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

specifice compartimentului 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

al compartimentului, elaborate cu sprijinul serviciului economico-financiar 

 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale 

compartimentului, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale 

comunităţii locale ori alte surse 

 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă  

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

managerului spitalului 

 răspunde de respectarea la nivelul compartimentului a regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a regulamentului intern al spitalului 

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

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

vigoare 

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

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

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

aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager 

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

face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului 

intern al spitalului 
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 supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor 

paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în 

cadrul compartimentului 

 stabileste programul operator in blocul operator de comun accord cu medicul coordonator al 

compartimentului de chirurgie generala/ stabileste programul in sala de nasteri 

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

internărilor de urgenţă 

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

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

eliberate în cadrul compartimentului 

 evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului 

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

cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului 

 coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-

sanitar din cadrul compartimentului 

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

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

Sănătăţii 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, precum şi a 

altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

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

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea compartimentului 

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

subordine 

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

nivelul compartimentului, cu aprobarea consiliului medical 

 participa la soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 

compartimentului pe care il conduce 

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital 

 atributiile in ceea ce priveste prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale 

sunt urmatoarele: 

o organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii 

compartimentului, conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din spital 

o răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului, cu 

respectarea procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare 
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o răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în spital 

o răspunde de efectuarea triajului zilnic al personalului din subordine şi declararea 

oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu 

directorul medical 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale din compartiment 

 in cadrul activitatii de gestionare a deseurilor are urmatoarele atributii: 

o controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit in compartiment 

o semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

IV.3.3.2. Atributiile asistentului medical coordonator 

 organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea de ingrijire din cadrul 

compartimentului 

 coordoneaza si controleaza activitatea asistentilor medicali/ infirmierelor/ ingrijitoarelor de 

curatenie, le deleaga acestora sarcini, raspunde de calitatea activitatii desfasurate de catre 

personalul din subordine si de indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului de catre 

acestia 

 evalueaza periodic activitatea personalului din subordine si face propuneri pentru 

imbunatatirea acesteia 

 analizeaza, impreuna cu medicul sef/ coordonator de sectie activitatea personalului din 

subordine si face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al 

reprezentantului sindicatului 

 intocmeste graficul de activitate lunar pentru personalul din subordine si urmareste 

respectarea acestuia, controleaza zilnic condica de prezenta 

 urmareste respectarea normativului de personal si repartizarea cat mai corecta pe puncte de 

lucru in functie de necesitati, pentru a nu fi periclitata calitatea ingrijirilor medicale ; in 

cazul in care considera ca este necesar, prin referate scrise adresate conducerii spitalului  

 programeaza graficul concediilor de odihna conform legislatiei in vigoare si a contractului 

colectiv de munca, de comun acord cu angajatul, in colaborare cu asistentul medical 

coordonator pe spital, cu avizul consultativ al sindicatului; raspunde de respectarea 

graficului de concedii, dispunand dirijari de personal in cadrul sectiei/ compartimentului 

pentru a nu periclita calitatea si corectitudinea actului medical 

 se preocupa de procurarea materialelor sanitare necesare desfasurarii activitatii medicale, 

raspunde de folosirea rationala acestora dar fara a periclita asistenta medicala, urmarind 

respectarea normelor tehnice la aplicarea ingrijirilor medicale; raspunde de depozitarea 

materialelor sanitare in conditii corespunzatoare in depozitul/ boxa de materiale sanitare 

pentru a preveni deteriorarea acestora pe perioada depozitarii; elibereaza materialele 

sanitare din stoc astfel incat sa previna expirarea stocurilor 
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 organizeaza activitatea privind evidenta mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate in folosinta; autoinventariaza peridoc stocurile pentru 

completarea acestora 

 controleaza modul de operare al condicilor de medicatie si evidenta aparatului de urgenta, 

precum si modul de pastrare, distribuire si administrare a acestora; verifica valabilitatea 

medicatiei din aparatul de urgenta, indepartand medicatia expirata 

 storneaza la farmacie sau transfera la alt pacient medicatia neutilizata, aflata in termen de 

valabilitate 

 instruieste personalul din subordine si verifica daca se constata si se raporteaza, in scris, 

defectiunile constatate la instalatii, constructie, aparatura medicala, mobilier, preocupandu- 

se de remedierea in cel mai scurt timp, in colaborare cu seful serviciului administrativ si cu 

asistentul medical coordonator pe spital, pentru a nu prejudicia acordarea asistentei 

medicale de calitate 

 controleaza modul in care se asigura bolnavilor internati: regimul de odihna, hrana, 

ingrijirile la pat, transportul intraspitalicesc si raspunde de asigurarea conditiilor hoteliere 

cu respectarea normelor igienico sanitare in vigoare 

 instruieste asistentele medicale din subordine si verifica daca se inmaneaza, la externare, 

Chestionarul de satisfactie, catre pacienti sau apartinatori, daca acestia sunt ajutati sa- l 

completeze si daca li se explica modul de depunere in urna speciala 

 instruieste asistentele medicale si verifica daca se consulta zilnic situatia miscarii bolnavilor 

efectuata automat in cadrul aplicatiei informatice utilizate de catre spital si informeaza 

camera de garda zilnic despre numarul de paturi libere din sectie/ compartiment alocate 

pentru urgentele din ziua respectiva 

 instruieste asistentele din subordine si verifica dace se raporteaza zilnic, la secretariatul 

spitalului numarul de portii de hrana din fiecare regim 

 organizeaza si participa la raportul de dimineata al asistentilor medicali in care se 

efectueaza predarea/ primirea pacientilor si discutarea problemelor aparute pe perioada 

noptii 

 raspunde de raportarile statistice la nivel de sectie/ compartiment privind situatia pacientilor 

internati si a ingrijirilor medicale acordate, de toate evidentele cerute conform dispozitiilor 

si normelor interne 

 in domeniul supravegherii, limitarii si prevenirii IAAM: 

o prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de 

aplicarea acestora 

o răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei 

o răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta 

o controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie 

o răspunde de starea de curăţenie din secţie 

o transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, 

dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 
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o controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie 

o supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, 

prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, 

biberonerie etc 

o supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului 

de îngrijiri orice deficienţe constatate 

o verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora 

o urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 

însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la 

cunoştinţa asistentului medical coordonator 

o constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, încălzire) 

o coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie 

o participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi 

sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament 

de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi 

însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare 

o anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a 

bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate 

o coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 

infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul 

de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale 

o instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 

urmăreşte aplicarea acestor măsuri 

o semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli 

transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului 

o instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă 

care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării în saloane) 

o verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul 

lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate 

o verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 

de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central 

o controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de 

protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de 

tehnică aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de 

abateri 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi 
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procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de 

implementarea acestora 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pe secţie 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la 

produse biologice pe secţie 

 in domeniul managementul deseurilor rezultate din activitati medicale: 

o prelucreaza personalului din subordine prevederile legale in vigoare privind 

colectarea selectiva la locul de producere al deseurilor in functie de categoria de 

deseu rezultat, transportul acestora la locul de stocare temporara 

o verifica modalitatea de colectare a deseurilor si de transport la locul de stocare 

temporara si răspunde de aplicarea codului de procedură 

o prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de 

materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase 

o aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale 

 coordoneaza activitatea de administare a sangelui la nivelul sectiei: 

o prelucreaza personalul din subordine in legatura cu procedurile in care este 

implicata fiecare categorie de personal: efectuarea ultimului control pretransfuzional 

la patul pacientului, administrarea de sange, supravegherea pacientului, colectarea 

deseurilor rezultate 

o supravegheaza activitatile din domeniul transfuziologie din sectie, asigurandu- se de 

corecta desfasurare a activitatilor 

 in domeniul sanatatii si securitatii in munca: 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a aparaturii si 

dispozitivelor medicale si nemedicale, substantelor dezinfectante, mijloacelor de 

transport si elevare 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a echipamentului de 

protectie  

o comunica imediat conducerii spitalului şi/sau personalului din subordine orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru 

securitatea şi sănătatea angajatilor, precum şi orice deficienţa a sistemelor de 

protectie 

o aduce la cunostinta conducerii spitalului despre accidentele produse la locul de 

munca in cazul personalului din subordine sau cu privire la propria persoana, 

colaborand cu comisiile de investigare a cazului 

o organizeaza, la nivel de sectie/ compartiment efectuarea investigatiilor necesare 

controlului medical periodic al angajatilor 

 asigura preluarea, acomodarea personalului si integrarea personalului nou angajat prin 

prezentarea sectiei cu circuitele functionale proprii, a activitatilor specifice, a procedurilor 

specifice operationale, a normelor de protectia muncii, PSI, aduce la cunostinta prevederile 

privind Regulamentul de organizare interna si Regulamentul de organizare si functionare a 

spitalului, Condul de conduita etica si deontologie profesionala; revizuirea atributiilor din 

fisa postului 
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 pentru situatiile de nerespectare a atributiilor de serviciu sau in caz de constatare a actelor 

de indisciplina propune modul de rezolvare, informand medicul sef/ coordonator, asistentul 

medical coordonator pe spital si conducerea spitalului 

 in cazuri de indisciplina sau violenta fizica/ verbala a pacientilor, sesizeaza situatia 

medicului sef/ coordonator si serviciului de paza al spitalului 

 colaboreaza cu asistentul medical coordonator pe spital si cu OAMGMAMR in vederea 

realizarii de programe de perfectionare pentru personalul din subordine 

 instruieste asistentii medicali in vederea educarii pentru sanatate a pacientilor, urmareste si 

controleaza efectuarea acestor activitati de catre asistentii medicali din sectie/ compartiment 

 instruieste asistentii medicali in vederea completarii Planului de ingrijire, verifica modul de 

intocmire a Planului de ingrijire precum si modul de completare zilnica a acestui document 

de catre asistentii medicali care acorda nemijlocit ingrijiri medicale pacientilor 

IV.3.3.3. Atributiile medicului primar/ specialist cu specialitatea obstetrica ginecologie 

 examinează pacientele  la internare şi completează  FOCG  în primele 24 de ore de la 

internare 

 alcatuieste schema de tratament medicamentos pentru paciente, o consemneaza in rubrica 

“tratament” a foii de observatie, verifica administrarea medicatiei prescrise pacientelor 

 in colaborare cu asistentul responsabil cu ingrijirile din compartiment, alcatuieste schema 

de ingrijiri medicale acordate pacientelor pe care le are in ingrijire 

 examinează zilnic pacientele şi consemnează în FOCG evoluţia clinica, evolutia 

explorărilor de laborator, evolutia si modificarile din schema de tratament 

 obtine consimtamantul informat al pacientei pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament invazive/ minim invazive/ chirurgicale  

 efectueaza toate manoperele invazive/ minim invazive/ neinvazive pe care le considera 

necesare in vederea diagnosticului si tratamentului pacientelui dar numai dupa obtinerea 

consimtamantului din partea acestora 

 recomanda efectuarea de investigatii paraclinice pacientelor pe care le are in ingrijire, in 

vederea stabilirii diagnosticului corect si complet 

 verifica atat modul de administrare a medicatiei pacientelor cat si al ducerii la indeplinire a 

recomandarilor de ingrijiri medicale pentru pacientele internate in compartiment  

 comunică zilnic la iesirea din tura, medicului de gardă, pacientele cu probleme deosebite pe 

care le are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită 

 recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al pacientelor si realizeaza controlul 

calitativ si cantitativ al hranei pacientelor din compartiment 

 răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate 

 participa la aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

protecţia muncii în compartimentul unde isi desfasoara activitatea 

 raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare 
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 asigură contravizita şi gărzile în spital potrivit graficului de muncă existent (care se 

alcatuieste prin participarea in mod egal a tuturor medicilor angajati ai Spitalului Orasenesc 

Rupea) 

 anunta pacienta cu 24 de ore anterior externarii; intocmeşte documentele de externare şi le 

inmaneaza personal pacientei sau unui apartinator/ reprezentant legal 

 informeaza in mod constant pacienta despre diagnostic (inclusiv procedurile diagnostice 

necesare), evolutie, prognostic, posibilitati de tratament existente, posibilitati de tratament 

aplicabile in Spitalul Orasenesc Rupea. Daca pacienta deleaga alta persoana pentru a primi 

aceste informatii, medicul va informa persoana delegata in mod constant sau la cererea 

acesteia 

 daca in Spitalul Orasenesc Rupea nu exista posibilitati de diagnostic si tratament pentru 

pacienta pe care o are in ingrijire, o va indruma/ directiona spre o unitate medicala de rang 

superior 

 răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă pentru pacientele din compartiment  

 participa la programul de consulturi interclinice din spital; raspunde solicitarilor de consult 

de specialitate in camera de garda 

 colaborează cu toţi medicii din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a 

bolnavilor, in cadrul echipelor multidisciplinare 

 participa la activitatea comisiilor de specialitate din spital unde isi asuma atributii/ 

responsabilitati in functie de pozitia pe care o ocupa in cadrul comisiei 

 participa impreuna cu medicul coordonator de compartiment la elaborarea protocoalelor de 

diagnostic si tratament 

 respecta procedurile operationale ale SOR  

 participa la programul operator din blocul operator si la programul din sala de nasteri in 

functie de program 

IV.3.3.4. Atributiile asistentului medical principal 

 primeste pacientele nou internate de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientele nou internate in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice sau starea fiziologica a pacientei 

 ajuta pacienta nou internata sa se instaleze in pat 

 explica pacientei nou internate regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacienta nou internata pe care o primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientele nou internate cat si pentru cele deja spitalizate, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientei pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientei nou internate, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul compartimentului, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la una dintre pacientele aflate in 

ingrijire, o modificare a nivelului glicemiei, determina glicemia din sange capilar, cu 
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glucometrul, notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda 

daca valorile sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientele si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic si 

tratament pe care le efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientele pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant in FOCG, in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica   

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientelor carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientelor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientelor fara indicatie din partea vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacienta respectiva 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientelor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului pentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientelor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientele aflate in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientei, parametrii 

urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor de 

tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientei atunci cand aceasta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientele si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientele si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 



Regulament de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Rupea  Pag 100 of 306 

 vegheaza la respectarea, din partea pacientelor si a apartinatorilor a programului de vizite si 

a regulilor de comportament, si solicita imediat medicul curant/ de garda si personalul de 

paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientielor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre paciente sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributii in sala de nasteri: 

o supravegheaza gravida in timpul travaliului: monitorizeaza functiile vitale si 

evolutia, la indicatia medicului 

o ajuta medicul in momentul expulziei   

o monitorizeaza lauza in perioada imediata celei a expulziei, sesizand medicului 

specialist orice modificare a parametrilor hemodinamici si a evolutiei asteptate, pana 

in momentul in care lauza este transferata in salonul lauza- nou nascut 

o administreaza medicatia indicata de catre medicul specialist, pe perioada travaliului, 

a expulziei sau imediat postpartum 

o verifica baremul medicatiei de urgenta din sala de nasteri, completandu- l la nevoie 

sau indepartand medicamentele si materialele sanitare expirate, deteriorate 

o consemneaza si deconteaza, utilizand aplicatia informatica, medicamentele si 

materialele sanitare utilizate, precum si procedurile efectuate legat de travaliu, 

expulzie si perioada imediat postpartum 

o spala si pregateste pentru sterilizare, instrumentarul chirurgical utilizat in timpul 

nasterii 

o pregateste trusele cu instrumentar si trusele cu material moale, in vederea utilizarii 

la nastere 

o supravegheaza efectuarea curateniei si reorganizarea locului de munca in sala de 

nasteri, dupa fiecare nastere, astfel incat sala de nastere sa fie in permanenta 

pregatita in vederea folosirii 

 atributii in legatura cu nou nascutul  

o preia nou nascutul si il aseaza pe masa radianta pentru a fi examinat de catre medic 

o efectueaza toaleta nou nascutului, masoara greutatea si lungimea 

o administreaza medicatie nou nascutului, la indicatia medicului 

o imediat dupa nastere, intermediaza realizarea primului contact intre mama si nou 

nascut, asezandu- l pe acesta pe toracele mamei  

o respecta indicatiile de alimentatie speciala a nou nascutului, din partea medicului 

neo natolog 

o pune copilul la sanul mamei pentru primul episod de alimentatie la san, in primele 2 

ore dupa nastere, la indicatia medicului neo natolog 

o supravegheaza nou nascutul, pe perioada spitalizarii, sesizand medicul neo natolog 

in legatura cu modificari ale parametrilor monitorizati sau ale starii de evolutie, 

aparitiei icterului fiziologic/ patologic 
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o zilnic cantareste nou nascutul, masoara temperatura intra rectal, schimba 

pansamentul ombilical 

o efectueaza toaleta nou nascutului in fiecare zi 

o supravegheaza alimentatia nou nascutului, efectuand proba suptului si completand 

mesele conform indicatiilor medicului neo natolog 

o administreaza vaccinurile specifice perioadei de spitalizare, la indicatia medicului 

neonatolog, consemnand acest lucru in Planul de ingrijnire si in aplicatia 

informatica utilizata la nivelul spitalului (prin codificarea procedurii de vaccinare) 

o tine evidenta nou nascutilor nevaccinati, rechemand mamele cu nou nascutii pentru 

vaccinare, la indicatia medicului neo natolog, consemnand vaccinarea in aplicatia 

informatica 

o efectueaza recoltarea de sange pentru screening- ul hipotiroidiei congenitale, 

consemnand acest lucru in Planul de ingrijire si in aplicatia informatica utilizata de 

catre spital, stocheaza in conditii adecvate proba recoltata pe suport specific, 

trimitand  toate probele recoltate intr- un interval de timp in vederea dozarilor 

specifice 

o efectueaza screening- ul surditatii congenitale, consemnand acest lucru in Planul de 

ingrijire si in aplicatia informatica utilizata la nivelul spitalului; ataseaza print- ul 

doveditor in FOCG 

 atributii specifice privind lauzele: 

o monitorizeaza functiile functiile vitale ale lauzei, exprimarea fundului uterin, 

sangerarea vaginala,  

o efectueaza zilnic toaleta perineala a lauzei 

o pregateste lauza pentru alimentatia la san 

o pune nou nascutul la san in primele 2 ore post partum, la indicatia medicilor 

specialisti (ginecolog si neo natolog) 

o supravegheaza alimentatia la san dupa cum s-a descris mai sus, pe toata perioada 

spitalizarii 

o sesizeaza eventuale situatii de intrerupere a alaptarii la san catre medicul ginecolog/ 

neo natolog 

o in cazul suprimarii temporare a alaptarii, respecta indicatiile medicului ginecolog, 

privind golirea sanului 

o educa lauza, explicandu- i date despre secretia lactata, despre avantajele alimentatiei 

la san, despre pregatirea pentru alaptare, despre pozitiile alaptarii, despre verificarea 

eficientei alimentatiei la san, despre situatiile care impun oprirea alaptarii la san 

o educa lauza in legatura cu activitatea/ schema de vaccinare, obtine consimtamantul 

pentru vaccinarea nou nascutului 

o inmaneaza lauzei materialele informative precum si pachetele promotionale puse la 

dispozitie de catre spital 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 
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o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina: 

o ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta coordonatoare 

de compartiment 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 
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 respecta intimitatea si datele personale ale pacientelor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientelor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

persoanelor indicate de catre pacienta 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, in legatura cu orice 

defectiune constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, 

retelei de electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 supravegheaza asistentele medicale debutante repartizate, in vederea insusirii din partea 

acestora, a notiunilor teoretice, insurilor practice specifice activitatii, manevrelor specifice 

procedurilor operationale, raportand asistentei sefe din sectie si asistentei coordonatoare pe 

spital, eventuale deficiente de pregatire 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientelor, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.3.3.5. Atributiile asistentului medical  

 primeste pacientele nou internate de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientele nou internate in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice sau starea fiziologica a pacientei 

 ajuta pacienta nou internata sa se instaleze in pat 
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 explica pacientei nou internate regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacienta nou internata pe care o primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientele nou internate cat si pentru cele deja spitalizate, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientei pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientei nou internate, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul compartimentului, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la una dintre pacientele aflate in 

ingrijire, o modificare a nivelului glicemiei, determina glicemia din sange capilar, cu 

glucometrul, notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda 

daca valorile sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientele si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic si 

tratament pe care le efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientele pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant in FOCG, in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica   

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientelor carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientelor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientelor fara indicatie din partea vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacienta respectiva 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientelor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului pentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientelor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 
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 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientele aflate in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientei, parametrii 

urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor de 

tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientei atunci cand aceasta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientele si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientele si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea pacientelor si a apartinatorilor a programului de vizite si 

a regulilor de comportament, si solicita imediat medicul curant/ de garda si personalul de 

paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientielor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre paciente sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributii in sala de nasteri: 

o supravegheaza gravida in timpul travaliului: monitorizeaza functiile vitale si 

evolutia, la indicatia medicului 

o ajuta medicul in momentul expulziei   

o monitorizeaza lauza in perioada imediata celei a expulziei, sesizand medicului 

specialist orice modificare a parametrilor hemodinamici si a evolutiei asteptate, pana 

in momentul in care lauza este transferata in salonul lauza- nou nascut 

o administreaza medicatia indicata de catre medicul specialist, pe perioada travaliului, 

a expulziei sau imediat postpartum 

o verifica baremul medicatiei de urgenta din sala de nasteri, completandu- l la nevoie 

sau indepartand medicamentele si materialele sanitare expirate, deteriorate 

o consemneaza si deconteaza, utilizand aplicatia informatica, medicamentele si 

materialele sanitare utilizate, precum si procedurile efectuate legat de travaliu, 

expulzie si perioada imediat postpartum 

o spala si pregateste pentru sterilizare, instrumentarul chirurgical utilizat in timpul 

nasterii 

o pregateste trusele cu instrumentar si trusele cu material moale, in vederea utilizarii 

la nastere 
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o supravegheaza efectuarea curateniei si reorganizarea locului de munca in sala de 

nasteri, dupa fiecare nastere, astfel incat sala de nastere sa fie in permanenta 

pregatita in vederea folosirii 

 atributii in legatura cu nou nascutul  

o preia nou nascutul si il aseaza pe masa radianta pentru a fi examinat de catre medic 

o efectueaza toaleta nou nascutului, masoara greutatea si lungimea 

o administreaza medicatie nou nascutului, la indicatia medicului 

o imediat dupa nastere, intermediaza realizarea primului contact intre mama si nou 

nascut, asezandu- l pe acesta pe toracele mamei  

o respecta indicatiile de alimentatie speciala a nou nascutului, din partea medicului 

neo natolog 

o pune copilul la sanul mamei pentru primul episod de alimentatie la san, in primele 2 

ore dupa nastere, la indicatia medicului neo natolog 

o supravegheaza nou nascutul, pe perioada spitalizarii, sesizand medicul neo natolog 

in legatura cu modificari ale parametrilor monitorizati sau ale starii de evolutie, 

aparitiei icterului fiziologic/ patologic 

o zilnic cantareste nou nascutul, masoara temperatura intra rectal, schimba 

pansamentul ombilical 

o efectueaza toaleta nou nascutului in fiecare zi 

o supravegheaza alimentatia nou nascutului, efectuand proba suptului si completand 

mesele conform indicatiilor medicului neo natolog 

o administreaza vaccinurile specifice perioadei de spitalizare, la indicatia medicului 

neonatolog, consemnand acest lucru in Planul de ingrijnire si in aplicatia 

informatica utilizata la nivelul spitalului (prin codificarea procedurii de vaccinare) 

o tine evidenta nou nascutilor nevaccinati, rechemand mamele cu nou nascutii pentru 

vaccinare, la indicatia medicului neo natolog, consemnand vaccinarea in aplicatia 

informatica 

o efectueaza recoltarea de sange pentru screening- ul hipotiroidiei congenitale, 

consemnand acest lucru in Planul de ingrijire si in aplicatia informatica utilizata de 

catre spital, stocheaza in conditii adecvate proba recoltata pe suport specific, 

trimitand  toate probele recoltate intr- un interval de timp in vederea dozarilor 

specifice 

o efectueaza screening- ul surditatii congenitale, consemnand acest lucru in Planul de 

ingrijire si in aplicatia informatica utilizata la nivelul spitalului; ataseaza print- ul 

doveditor in FOCG 

 atributii specifice privind lauzele: 

o monitorizeaza functiile functiile vitale ale lauzei, exprimarea fundului uterin, 

sangerarea vaginala,  

o efectueaza zilnic toaleta perineala a lauzei 

o pregateste lauza pentru alimentatia la san 

o pune nou nascutul la san in primele 2 ore post partum, la indicatia medicilor 

specialisti (ginecolog si neo natolog) 

o supravegheaza alimentatia la san dupa cum s-a descris mai sus, pe toata perioada 

spitalizarii 
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o sesizeaza eventuale situatii de intrerupere a alaptarii la san catre medicul ginecolog/ 

neo natolog 

o in cazul suprimarii temporare a alaptarii, respecta indicatiile medicului ginecolog, 

privind golirea sanului 

o educa lauza, explicandu- i date despre secretia lactata, despre avantajele alimentatiei 

la san, despre pregatirea pentru alaptare, despre pozitiile alaptarii, despre verificarea 

eficientei alimentatiei la san, despre situatiile care impun oprirea alaptarii la san 

o educa lauza in legatura cu activitatea/ schema de vaccinare, obtine consimtamantul 

pentru vaccinarea nou nascutului 

o inmaneaza lauzei materialele informative precum si pachetele promotionale puse la 

dispozitie de catre spital 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina: 

o ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 
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o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta coordonatoare 

de compartiment 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientelor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientelor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

persoanelor indicate de catre pacienta 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, in legatura cu orice 

defectiune constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, 

retelei de electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 
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 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientelor, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.3.3.6. Atributiile asistentului medical debutant 

  isi desfasoara intreaga activitate sub coordonarea si indrumarea asistentei medicale 

principale careia ii este repartizata sau cu care este repartizata in tura 

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de hipoglicemie, determina glicemia din sange capilar, cu glucometrul, 

notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda daca valorile 

sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica, printeaza formularul „Condica de 

medicamente”, il supune verificarii si asumariii prin semnatura si parafare, de catre medicul 

curant si duce formularul la farmacia cu circuit inchis a spitalului 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 
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 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului peentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea paacientilor si a apartinatorilor a programului de vizite 

si a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul 

de paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributii in sala de nasteri: 

o supravegheaza gravida in timpul travaliului: monitorizeaza functiile vitale si 

evolutia, la indicatia medicului 

o ajuta medicul in momentul expulziei   
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o monitorizeaza lauza in perioada imediata celei a expulziei, sesizand medicului 

specialist orice modificare a parametrilor hemodinamici si a evolutiei asteptate, pana 

in momentul in care lauza este transferata in salonul lauza- nou nascut 

o administreaza medicatia indicata de catre medicul specialist, pe perioada travaliului, 

a expulziei sau imediat postpartum 

o verifica baremul medicatiei de urgenta din sala de nasteri, completandu- l la nevoie 

sau indepartand medicamentele si materialele sanitare expirate, deteriorate 

o consemneaza si deconteaza, utilizand aplicatia informatica, medicamentele si 

materialele sanitare utilizate, precum si procedurile efectuate legat de travaliu, 

expulzie si perioada imediat postpartum 

o spala si pregateste pentru sterilizare, instrumentarul chirurgical utilizat in timpul 

nasterii 

o pregateste trusele cu instrumentar si trusele cu material moale, in vederea utilizarii 

la nastere 

o supravegheaza efectuarea curateniei si reorganizarea locului de munca in sala de 

nasteri, dupa fiecare nastere, astfel incat sala de nastere sa fie in permanenta 

pregatita in vederea folosirii 

 atributii in legatura cu nou nascutul  

o preia nou nascutul si il aseaza pe masa radianta pentru a fi examinat de catre medic 

o efectueaza toaleta nou nascutului, masoara greutatea si lungimea 

o administreaza medicatie nou nascutului, la indicatia medicului 

o imediat dupa nastere, intermediaza realizarea primului contact intre mama si nou 

nascut, asezandu- l pe acesta pe toracele mamei  

o respecta indicatiile de alimentatie speciala a nou nascutului, din partea medicului 

neo natolog 

o pune copilul la sanul mamei pentru primul episod de alimentatie la san, in primele 2 

ore dupa nastere, la indicatia medicului neo natolog 

o supravegheaza nou nascutul, pe perioada spitalizarii, sesizand medicul neo natolog 

in legatura cu modificari ale parametrilor monitorizati sau ale starii de evolutie, 

aparitiei icterului fiziologic/ patologic 

o zilnic cantareste nou nascutul, masoara temperatura intra rectal, schimba 

pansamentul ombilical 

o efectueaza toaleta nou nascutului in fiecare zi 

o supravegheaza alimentatia nou nascutului, efectuand proba suptului si completand 

mesele conform indicatiilor medicului neo natolog 

o administreaza vaccinurile specifice perioadei de spitalizare, la indicatia medicului 

neonatolog, consemnand acest lucru in Planul de ingrijnire si in aplicatia 

informatica utilizata la nivelul spitalului (prin codificarea procedurii de vaccinare) 

o tine evidenta nou nascutilor nevaccinati, rechemand mamele cu nou nascutii pentru 

vaccinare, la indicatia medicului neo natolog, consemnand vaccinarea in aplicatia 

informatica 

o efectueaza recoltarea de sange pentru screening- ul hipotiroidiei congenitale, 

consemnand acest lucru in Planul de ingrijire si in aplicatia informatica utilizata de 

catre spital, stocheaza in conditii adecvate proba recoltata pe suport specific, 
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trimitand  toate probele recoltate intr- un interval de timp in vederea dozarilor 

specifice 

o efectueaza screening- ul surditatii congenitale, consemnand acest lucru in Planul de 

ingrijire si in aplicatia informatica utilizata la nivelul spitalului; ataseaza print- ul 

doveditor in FOCG 

 atributii specifice privind lauzele: 

o monitorizeaza functiile functiile vitale ale lauzei, exprimarea fundului uterin, 

sangerarea vaginala,  

o efectueaza zilnic toaleta perineala a lauzei 

o pregateste lauza pentru alimentatia la san 

o pune nou nascutul la san in primele 2 ore post partum, la indicatia medicilor 

specialisti (ginecolog si neo natolog) 

o supravegheaza alimentatia la san dupa cum s-a descris mai sus, pe toata perioada 

spitalizarii 

o sesizeaza eventuale situatii de intrerupere a alaptarii la san catre medicul ginecolog/ 

neo natolog 

o in cazul suprimarii temporare a alaptarii, respecta indicatiile medicului ginecolog, 

privind golirea sanului 

o educa lauza, explicandu- i date despre secretia lactata, despre avantajele alimentatiei 

la san, despre pregatirea pentru alaptare, despre pozitiile alaptarii, despre verificarea 

eficientei alimentatiei la san, despre situatiile care impun oprirea alaptarii la san 

o educa lauza in legatura cu activitatea/ schema de vaccinare, obtine consimtamantul 

pentru vaccinarea nou nascutului 

o inmaneaza lauzei materialele informative precum si pachetele promotionale puse la 

dispozitie de catre spital 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 
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o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina: 

o iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta sefa de sectie 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 
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 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei sefe, de eventuale alterari ale 

cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 la sfarsitul perioadei de „asistent medical debutant” participa la examinarea organizata de 

catre spital, in vederea verificarii insusirii notiunilor teoretice si manualitatii 

corespunzatoare activitatii din sectie 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.3.3.7. Atribuțiile moașei 

1. Atribuțiile moașei la sosirea unei gravide în travaliu 

 Să primească parturienta cu amabilitate 

 Să o liniștească 

 Să se informeze rapid despre: desfășurarea nașterilor precedente, frecvența 

contracțiilor uterine (CUD), pierderea lichidului amniotic (ora, abundența, 

culoarea) 

 Să verifice carnetul de mamă și grupa de sânge-Rh 

 Să anunțe medicul despre sosirea parturientei 

 Să pregătească materialul necesar pentru examenul obstetrical (mănuși, 

antiseptic, stetoscop obstetrical, tensiometru, patul parturientei) 

 Să efectueze: 

 Măsurarea temperaturii, a pulsului, a T.A. 

 Sondaj vezical în caz de operație cezariană 

 Să instaleze gravida pentru a fi examinată, fie pe masa ginecologică, fie în patul său 

 După examinare și urmând indicațiile medicului, să dirijeze transportul parturientei 

spre sala de naștere. 

2. Atribuțiile moașei în timpul travaliului 

2.1. La sosirea în sala de nașteri: 
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 Să primească gravida cu amabilitate, să o liniștească și să  o reconforteze dacă 

aceasta este agitată sau speriată 

 Să o ajute să se urce pe masa ginecologică și să  îi explice rolul elementelor 

acesteia în travaliu 

 Să verifice existenta carnetului de gravidă 

 Să ceară parturientei să-și golească vezica urinară 

 Să verifice pulsul și T.A.și să le noteze în foaia de observație 

 Să verifice buna funcționare a stetoscopului ultrasonic, a unității de monitorizare 

obstetricală electronică 

 Să verifice oxigenul și aspirația, masa de oxigen pentru parturientă 

 Să pregătească și să verifice materialul necesar nașterii ( halat, bonetă, mănuși 

sterile, lampă scialitică, materialul moale și instrumentarul steril pentru naștere, 

material steril pentru o eventuală anestezie locală). 

2.2. În momentul decis de medic: 

 Să monteze și să supravegheze toate perfuziile, să efectueze tratamentul 

prescris 

 Să instaleze parturienta în pozitie obstetricală, să verifice suporturile pentru 

picioare sa fie într-o bună poziție și bine fixate 

 Să pună o aleză curată sub fesele parturientei 

 Să regleze lampa scialitică pentru iluminarea eficienta a vulvei și perineului 

 Să efectueze toaleta vulvo-vaginală cu soluție antiseptică, să verifice ca părul 

pubian să fie ras, vezica urinară sa fie goală 

 Să efectueze monitorizare cardiotocografică a pacientei 

3. Atribuțiile moașei în timpul expulsiei – degajării 

3.1. În expulzie: 

 Să ajute femeia să” împinga” bine în efortul expulziv din timpul CUD, 

încurajând-o și explicându-i în permanență cum se face acest lucru 

 Să verifice perfuzia pentru că deseori venele cedează în efortul expulziv 

 Să șteargă fața parturientei și să pulverizeze apă pe fața și buzele ei 

3.2. În momentul degajării: 

 Să se ocupe de parturienta, care își pierde deseori stăpânirea de sine, sfătuind-o 

să deschida larg gura și să respire superficial, să slăbească strânsoarea pe barele 

suporturilor, decontractându-se pe cat posibil, să nu-și miște fesele prin ridicarea 

lor de pe masa  

 Să efectueze injecția cu uterotonic (Ergomet) 

 În momentul în care copilul este degajat, acesta va fi pus pe un câmp steril și 

încalzit 

3.3. După degajare: 

 Să pregătească materialul necesar epiziorafiei 

 Să pregătească un recipient steril pentru placentă 

 Sa acorde primele îngrijiri nou-născutului 

 Să completeze în registrul de nașteri, să pună brățara de identificare pe mâna 

mamei și să verifice concordanța cu bratara de identificare a copilului 
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 Să ramana atentă la cererile persoanei care asistă nașterea și care definitivează 

delivrenta 

4. Atributiile moasei in timpul si dupa delivrenta: 

 Placenta va fi introdusă în timpul delivrentei, într-un recipient steril. Dacă este 

nevoie de ea pentru analize histopatologice sau bacteriologice se vor completa 

biletele de trimitere 

 La indicația medicului se va efectua injecția cu uterotonice pentru a asigura o bună 

retracție uterină 

 După controlul sângerării prin orificiul vulvar, după controlul părților moi perineale, 

se va proceda la toaleta vulvo-vaginală cu soluție antiseptică. După terminarea și 

curățarea epiziorafiei, asistenta va fixa un torson steril vulvo-perineal 

 În timp ce infirmiera va schimba câmpurile și alezele murdare, asistenta va elibera 

picioarele mamei de pe suporturile metalice, procedând cu încetineală, un picior 

după celalalt va ajuta femeia să-și schimbe eventual cămașa și apoi să se întindă 

încet pe pat, acoperind-o cu o pătură (deseori se observă în acel moment o reacție 

nervoasă, cu frisoane și tremurături, iar mama trebuie liniștită că nu e nimic 

patologic) 

 Să verifice ca perfuzia sa funcționeze bine în cazul în care ea se va menține. 

 Să măsoare pulsul și T.A.,care sunt notate în foaia de observație 

 Să supravegheze riguros și constant lăuza în primele două ore de la naștere (numai 

astfel se va putea detecta o hemoragie) 

 Supravegherea practicată de moașa care va fi constantă trebuie să aibă în vedere: 

 Scurgerea sanguină la vulva (deoarece poate exista și o hemoragie dată de o 

ruptură vaginală necunoscută) 

 Volumul uterului și consistența sa, existența globului de siguranță care 

trebuie sa formeze o masa regulată dura, nu trebuie să existe cheaguri 

importante exteriorizate prin manevra de exprimare. Orice crestere de 

volum, orice ramolire a uterului, orice expulzie abundenta de cheaguri, 

semnaleaza o hemoragie intrauterină și deci trebuie anunțat medicul imediat 

 Faciesul, aspect general, comportamentul femeii, senzația de frig, anxietate, 

pulsul și T.A. 

 Să administreze lăuzei în primele ore de la naștere, la indicația medicului 

imunoglobulina (atunci cand există incompatibilitate în sistemul Rh) 

 Va efectua lăuzei controlul hemogramei în primele 24 ore de la naștere  

 Va efectua toaleta lăuzei cât timp aceasta rămâne în sala de nașteri 

IV.3.3.8. Atributiile infirmierei 

 asigura toaleta bolnavului imobilizat in fiecare dimineata si ori de cate ori e nevoie 

 ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice  

 ajuta bolnavii la/ pentru efectuarea nevoilor fiziologice (urinar/ plosca/ tavita renala) 

 efectueaza zilnic curatarea si dezinfectia noptierelor, paturilor si schimba lenjeria 

pacientilor/ de pe paturi conform procedurilor de lucru 

 ajuta la pregatirea bolnavului in vederea efectuarii examinarilor paraclinice 

 insoteste pacientii deplasabili sau  nu la examinari paraclinice si consulturi interclinice 

 schimba pozitia pacientului imbilizat la pat conform procedurilor de lucru 
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 goleste, la indicatia asistentului medical, recipientele colectoare de urina sau alte produse 

biologice/ secretii  

 transporta alimentele furnizate de catre furnizorul de hrana pe sectie                                

 portioneaza hrana pacientului, o imparte si ajuta pacientii sa se alimenteze pasiv sau activ    

 ajuta la prepararea hranei in cadrul biberoneriei 

 colecteaza, curata, dezinfecteaza vesela utilizata si o depoziteaza in dulapul din oficiu 

 spala, dezinfecteaza tetinele si biberoanele si le transporta la si de la punctul de sterilizare 

 verifica si inlocuieste vesela deteriorata 

 curata si dezinfecteaza suprafetele de lucru din oficiile alimentare (frigider, dulap vesela, 

aragaz, masa de lucru, carucior de transport alimente, chiuveta, etc) 

 verifica zilnic frigiderul cu alimente proprii ale pacientilor si indeparteaza alimentele 

alterate 

 depoziteaza corespunzator, in cutii sau pungi de plastic cu numele pacientului inscriptionat, 

alimentele proprii ale pacientilor 

 indeparteaza alimentele alterate din frigideul cu hrana proprie a pacientilor 

 transporta lenjeria de pat murdara la spalatorie/ transporta lenjeria curata de la spalatorie in 

depozitul de pe sectie, respectand circuitul orar specific 

 ajuta la recoltarea probelor biologice de catre asistentul medical                                                                                                                                                                               

 transporta recipientele cu sange si probe biologice din sectie/ compartiment la laborator, la 

indicatia asistentului medical 

 ajuta la pregatirea si transportul cadavrului la morga 

 ajuta asistentul medical si medicul, la solicitarea acestora, la acte medicale, in functie de 

necesitati 

 sorteaza si colecteaza deseurile  separat conform procedurilor de lucru  

IV.3.3.9. Atributiile ingrijitoarei de curatenie 

 efectueaza zilnic curatenia curenta in spatiile care- i sunt distribuite, raspunzand de starea 

de permanenta curatenie a saloanelor, salilor de tratamente, oficiilor alimentare, birourilor, 

holurilor, scarilor, magaziilor, etc (pardoseala, pereti cu covorul PVC aplicat, geamuri, usi, 

alt mobilier decat patul- noptiera pacientului si mobilerul de stocare a veselei si alimentelor 

din oficii) 

 efectueaza curatenia si dezinfectia generala si terminala conform procedurii operationale cu 

privire la tehnicile de curatenie si dezinfectie din spital 

 cunoaste metodele de lucru cu dispozitivele de efectuare a curateniei (carucioare 

profesionale, nebulizatoare, lampi UV, etc) 

 curata, dezinfecteaza de cate ori este nevoie grupurile sanitare din spatiul atribuit (bai si 

WC- uri) cu respectarea codului de culoare pentru utilizarea mopurilor 

 curata si dezinfecteaza targile, carucioarele si dispozitivele de mobilizare/ transport pacienti 

 goleste si apoi curata si dezinfecteaza dupa utilizare, urinarele, tavitele renale, plostile, si le 

depoziteaza in spatiul destinat special pentru aceasta 

 colecteaza si depoziteaza deseurile diferentiat, respectand procedura operationala de 

gestionare a deseurilor 

 transporta deseurile medicale periculoase (intepatoare/ taietoare, anatomo patologice) in 

ambalajul original la camera de depozitare temporara conform circuitului orar; transporta 

deseurile menajere in spatiul special amenajat conform circuitului orar 
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 inscriptioneaza corespunzator ambalajele deseurilor periculoase  

 curata si dezinfecteaza recipientele in care se colecteaza deseurile medicale (menajere si 

periculoase) 

 efectueaza aerisirea zilnica a saloanelor 

 anunta asistentul medical de serviciu despre defectiunile constatate in timpul programului 

(instalatii sanitare, electrice, de incalzire, etc) 

 raspunde de pastarea in bune conditii a materialeor de curatenie si dezinfectie (mopuri, 

maturi, carucioare de curatenie, galeti,etc) precum si de folosirea lor conform procedurilor 

si tehnicilor de lucru 

 raspunde de depozitarea si pastrarea solutiilor de dezinfectie si curatenie, conform 

specificatiilor de pe eticheta ambalajelor originale 

 cunoaste solutiile de cutare si dezinfectie utilizate (proprietati, mod de preparare, destinatia 

si frecventa utilizarii) 

 participa la actiunea de deratizare impreuna cu reprezentantul firmei de efectuare a DDD si 

anunta asistentul medical de serviciu daca constata prezenta rozatoarelor sau a insectelor 

IV.4. Compartimentul de neonatologie 

IV.4.1. Date generale. Compartimentul de neo natologie al Spitalului Orasenesc Rupea este 

clasificat, dupa criteriile de competenta, ca nivel Ia, astfel incat activitatile principale care se 

desfasoara, conform gradului de competenta sunt urmatoarele: 

 asistenta medicala a nou nascutului la termen (37- 41 saptamani gestationale implinite), 

nascut din sarcina si nastere fiziologica. Ingrijirea nou nasutilor se face, de regula, in sistem 

“rooming- in”. 

 asistenta medicala a nou nascutului subponderal si dismatur, varsta de gestatie mai mare sau 

egala cu 37 saptamani, dar fara factori de risc 

 nou nascutii cu risc, nacuti prin cezariana de urgenta sau nasteri precipitate, sunt resuscitati, 

echilibrati si transportati catre centrul regional de nivel III, prin unitatea de transport neo 

natal, sau catre unitatea de nivel II, in functie de necesitati 

 acordarea ajutorului in caz de urgenta si stabilizarea parametrilor vitali 

 solicitarea Serviciului de Ambulanta Judetean  care asigura transportul la nivel II al nou 

nascutilor cu problem de santate ce pot fi asistati la acest nivel 

 solicitarea Unitatii de transport neo natal de la Centrul Regional de nivel III, care asigura, 

de regula, transportul la unitatea de nivel III al nou nascutilor cu probleme severe ale starii 

de sanatate 

In Spitalul Orasenesc Rupea activitatea compartimentului de obstetrica ginecologie si cea a 

compartimentului de neonatologie sunt integrate, dupa cum urmeaza: 

 activitatea de neonatologie este inconstata, astfel incat ingrijirile/ tratamentele medicale atat 

ale lauzelor cat si ale nou nascutilor se efectueaza de catre asistentele medicale angajate in 

cadrul compartimentului de obstetrica ginecologie (care au atributii atat legate de lauza cat 

si de nou nascut) 

 coordonarea activitatii de ingrijire se realizeaza separat/ distinct, de catre doua persoane 

diferite: asistentul coordonator al compartimentului de obstetrica ginecologie si asistentul 

coordonator al compartimentului de neonatologie (cu atributii diferite) 

 separarea activitatii de ingrijire in cadrul acestor doua compartimente- de obstetrica 

ginecologie si neonatologie- se realizeaza numai la nivel de organizare/ coordonare/ 



Regulament de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Rupea  Pag 119 of 306 

indrumare si raportare a activitatilor specifice, pe cand activitatile de ingrijire nemijlocita 

acordate pacientelor si nou nascutilor se realizeaza de catre aceeasi persoana- asistenta 

medicala incadrata in cadrul compartimentului de obstetrica fizioloigica 

IV.4.2. Activitatile care se realizeaza in cadrul compartimentului de neonatologie sunt 

urmatoarele: 

 Asistenta acordata nou nascutului imediat dupa nastere 

 Identificarea nou nascutilor 

 Consultatie initiala, stabilirea planului de investigatii, stabilirea schemei de tratament 

medicamentos sau de vaccinare 

 Screeningul nou nascutului 

 Consult interdisciplinar/ interclinic/ a doua opinie medicala 

 Stabilirea planului de ingrijire 

 Recoltare produse biologice si/ sau patologice  

 Manevre invazive si/ sau neinvazive diagnostice si/ sau terapeutice 

 Administrarea de medicamente  

 Resuscitarea cardiopulmonara 

 Externarea nou nascutului 

 Externarea pacientului decedat 

 Prevenirea abandonului nou nascutului in maternitate 

IV.4.3. Atributiile personalului angajat 

Compartimentul de neonatologie este coordonat de catre un medic coordonator- primar/ specialist 

neonatolog sau primar/ specialist pediatru (care a avut in curricula de pregatire in timpul facultatii 

modul de neo natologie) iar activitatea de coordonare a ingrijirilor acordate pacientilor internati se 

realizeaza de catre asistentul medical coordonator al compartimentului care trebuie sa fie cel putin 

asistent medical principal. 

IV.4.3.1. Atributiile medicului coordonator  al compartimentului de neonatologie sunt 

urmatoarele: 

 îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul 

compartimentului  de neo natologie şi răspunde de calitatea actului medical 

 organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul compartimentului, fiind 

responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă  

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

personalul din compartiment 

 propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al 

compartimentului şi răspunde de realizarea planului aprobat 

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

cadrul compartimentului 

 evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al compartimentului, 

investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii 

în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului 

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

specifice compartimentului 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

al compartimentului, elaborate cu sprijinul serviciului economico-financiar 
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 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale 

compartimentului, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale 

comunităţii locale ori alte surse 

 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă, 

prevăzuţi în contractul de administrare 

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

managerului spitalului 

 răspunde de respectarea la nivelul compartimentului a regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a regulamentului intern al spitalului 

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

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

vigoare 

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

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

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

aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager 

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

face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului 

intern al spitalului 

 supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor 

paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în 

cadrul compartimentului 

 aprobă internarea pacienţilor în compartiment, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia 

internărilor de urgenţă 

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

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

eliberate în cadrul compartimentului 

 evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului 

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

cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului 

 coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-

sanitar din cadrul compartimentului 

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

infecţiilor nosocomiale în cadrul compartimentului, în conformitate cu normele stabilite de 

Ministerul Sănătăţii 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, precum şi a 

altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

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

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 
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 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea compartimentului 

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

subordine 

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

nivelul compartimentului, cu aprobarea consiliului medical 

 participa la soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 

compartimentului pe care il conduce 

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital 

 atributiile in ceea ce priveste prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale 

sunt urmatoarele: 

o organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii 

compartimentului, conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din spital 

o răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului, cu 

respectarea procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare 

o răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în spital 

o răspunde de efectuarea triajului zilnic al personalului din subordine şi declararea 

oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu 

directorul medical 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe compartiment 

 in cadrul activitatii de gestionare a deseurilor are urmatoarele atributii: 

o controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe compartiment 

o semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

IV.4.3.2. Atributiile asistentului medical coordonator din compartimentul de neo natologie: 

 organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea de ingrijire din cadrul 

compartimentului 

 coordoneaza si controleaza activitatea asistentilor medicali/ infirmierelor/ ingrijitoarelor de 

curatenie, le deleaga acestora sarcini, raspunde de calitatea activitatii desfasurate de catre 

personalul din subordine si de indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului de catre 

acestia 

 evalueaza periodic activitatea personalului din subordine si face propuneri pentru 

imbunatatirea acesteia 
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 analizeaza, impreuna cu medicul coordonator de compartiment activitatea personalului din 

subordine si face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al 

reprezentantului sindicatului 

 intocmeste graficul de activitate lunar pentru personalul din subordine si urmareste 

respectarea acestuia, controleaza zilnic condica de prezenta 

 urmareste respectarea normativului de personal si repartizarea cat mai corecta pe puncte de 

lucru in functie de necesitati, pentru a nu fi periclitata calitatea ingrijirilor medicale; in 

cazul in care considera ca este necesar, prin referate scrise adresate conducerii spitalului  

 programeaza graficul concediilor de odihna conform legislatiei in vigoare si a contractului 

colectiv de munca, de comun acord cu angajatul, in colaborare cu asistentul medical 

coordonator pe spital, cu avizul consultativ al sindicatului; raspunde de respectarea 

graficului de concedii, dispunand dirijari de personal in cadrul compartimentului pentru a 

nu periclita calitatea si corectitudinea actului medical 

 se preocupa de procurarea materialelor sanitare necesare desfasurarii activitatii medicale, 

raspunde de folosirea rationala acestora dar fara a periclita asistenta medicala, urmarind 

respectarea normelor tehnice la aplicarea ingrijirilor medicale; raspunde de depozitarea 

materialelor sanitare in conditii corespunzatoare in depozitul/ boxa de materiale sanitare 

pentru a preveni deteriorarea acestora pe perioada depozitarii; elibereaza materialele 

sanitare din stoc astfel incat sa previna expirarea stocurilor 

 organizeaza activitatea privind evidenta mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate in folosinta; autoinventariaza peridoc stocurile pentru 

completarea acestora 

 controleaza modul de operare al condicilor de medicatie si evidenta aparatului de urgenta, 

precum si modul de pastrare, distribuire si administrare a acestora; verifica valabilitatea 

medicatiei din aparatul de urgenta, indepartand medicatia expirata;  

 storneaza la farmacie sau transfera la alt pacient medicatia neutilizata, aflata in termen de 

valabilitate 

 instruieste personalul din subordine si verifica daca se constata si se raporteaza, in scris, 

defectiunile constatate la instalatii, constructie, aparatura medicala, mobilier, preocupandu- 

se de remedierea in cel mai scurt timp, in colaborare cu seful serviciului administrativ si cu 

asistentul medical coordonator pe spital, pentru a nu prejudicia acordarea asistentei 

medicale de calitate 

 controleaza modul in care se asigura bolnavilor internati: regimul de odihna, hrana, 

ingrijirile la pat, transportul intraspitalicesc si raspunde de asigurarea conditiilor hoteliere 

cu respectarea normelor igienico sanitare in vigoare 

 instruieste asistentele medicale din subordine si verifica daca se inmaneaza, la externare, 

Chestionarul de satisfactie, catre pacienti sau apartinatori, daca acestia sunt ajutati sa- l 

completeze si daca li se explica modul de depunere in urna speciala 

 instruieste asistentele medicale si verifica daca se consulta zilnic situatia miscarii bolnavilor 

efectuata automat in cadrul aplicatiei informatice utilizate de catre spital si se informeaza 

camera de garda zilnic despre numarul de paturi libere din sectie/ compartiment alocate 

pentru urgentele din ziua respectiva 

 instruieste asistentele din subordine si verifica dace se raporteaza zilnic, la secretariatul 

spitalului numarul de portii de hrana din fiecare regim 
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 organizeaza si participa la raportul de dimineata al asistentilor medicali in care se 

efectueaza predarea/ primirea pacientilor si discutarea problemelor aparute pe perioada 

noptii 

 raspunde de raportarile statistice la nivel de sectie/ compartiment privind situatia pacientilor 

internati si a ingrijirilor medicale acordate, de toate evidentele cerute conform dispozitiilor 

si normelor interne 

 in domeniul supravegherii, limitarii si prevenirii IAAM: 

o prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de 

aplicarea acestora 

o răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei 

o răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta 

o controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie 

o răspunde de starea de curăţenie din secţie 

o transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, 

dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie 

o supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, 

prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, 

biberonerie etc 

o supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului 

de îngrijiri orice deficienţe constatate 

o verifică igiena nou nascutilor şi a mamelor şi face educaţia sanitară a acestora 

o urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 

însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la 

cunoştinţa asistentului medical coordonator 

o constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, încălzire) 

o coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie 

o participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi 

sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament 

de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi 

însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare 

o anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a 

bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate 

o coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 

infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul 

de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale 
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o instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 

urmăreşte aplicarea acestor măsuri 

o semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli 

transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului 

o instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă 

care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării în saloane) 

o verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul 

lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate 

o verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 

de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central 

o controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de 

protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de 

tehnică aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de 

abateri 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi 

procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de 

implementarea acestora 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pe secţie 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la 

produse biologice pe secţie 

 in domeniul managementul deseurilor rezultate din activitati medicale: 

o prelucreaza personalului din subordine prevederile legale in vigoare privind 

colectarea selectiva la locul de producere al deseurilor in functie de categoria de 

deseu rezultat, transportul acestora la locul de stocare temporara 

o verifica modalitatea de colectare a deseurilor si de transport la locul de stocare 

temporara si răspunde de aplicarea codului de procedură 

o prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de 

materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase 

o aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale 

 in domeniul sanatatii si securitatii in munca: 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a aparaturii si 

dispozitivelor medicale si nemedicale, substantelor dezinfectante, mijloacelor de 

transport si elevare 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a echipamentului de 

protectie  

o comunica imediat conducerii spitalului şi/sau personalului din subordine orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru 

securitatea şi sănătatea angajatilor, precum şi orice deficienţa a sistemelor de 

protectie 
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o aduce la cunostinta conducerii spitalului despre accidentele produse la locul de 

munca in cazul personalului din subordine sau cu privire la propria persoana, 

colaborand cu comisiile de investigare a cazului 

o organizeaza, la nivel de sectie/ compartiment efectuarea investigatiilor necesare 

controlului medical periodic al angajatilor 

 asigura preluarea, acomodarea personalului si integrarea personalului nou angajat prin 

prezentarea sectiei cu circuitele functionale proprii, a activitatilor specifice, a procedurilor 

specifice operationale, a normelor de protectia muncii, PSI, aduce la cunostinta prevederile 

privind Regulamentul de organizare interna si Regulamentul de organizare si functionare a 

spitalului, Condul de conduita etica si deontologie profesionala; revizuirea atributiilor din 

fisa postului 

 pentru situatiile de nerespectare a atributiilor de serviciu sau in caz de constatare a actelor 

de indisciplina propune modul de rezolvare, informand medicul sef/ coordonator, asistentul 

medical coordonator pe spital si conducerea spitalului 

 in cazuri de indisciplina sau violenta fizica/ verbala a pacientilor, sesizeaza situatia 

medicului sef/ coordonator si serviciului de paza al spitalului 

 colaboreaza cu asistentul medical coordonator pe spital si cu OAMGMAMR in vederea 

realizarii de programe de perfectionare pentru personalul din subordine 

 instruieste asistentii medicali in vederea educarii pentru sanatate a pacientilor, urmareste si 

controleaza efectuarea acestor activitati de catre asistentii medicali din sectie/ compartiment 

 instruieste asistentii medicali in vederea completarii Planului de ingrijire, verifica modul de 

intocmire a Planului de ingrijire precum si modul de completare zilnica a acestui document 

de catre asistentii medicali care acorda nemijlocit ingrijiri medicale pacientilor 

 efectueaza raportarile necesare privind vaccinarea nou nascutilor in spital 

 coordoneaza si verifica modul de consemnare/ inregistrare online a efectuarii screening- 

urilor specifice care se efectueaza nou nascutilor in spital 

IV.4.3.3. Atributiile medicului primar/ specialist neonatolog sau pediatru cu atributii in 

compartimentul de neo natologie sunt urmatoarele: 

 acorda asistenta nou nascutului imediat dupa nastere, la nevoie, aplica manevre de 

resuscitare a nou nascutului 

 alcatuieste planul de explorari paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului clinic 

 formuleaza diagnosticul clinic, diagnosticul diferential pentru pacient 

 alcatuieste schema de tratament medicamentos pentru pacient, o consemneaza in rubrica 

“tratament” a foii de observatie, verifica administrarea medicatiei prescrise pacientilor 

 in colaborare cu asistentul medical din compartiment, alcatuieste schema de ingrijiri 

medicale acordate pacientilor pe care ii are in ingrijire 

 stabileste schema de vaccinare a nou nascutului; daca considera necesar disoune amanarea 

vaccinarii, daca constata situatii care contraindica vaccinarea 

 examinează zilnic bolnavii şi consemnează în FOCG evoluţia clinica, evolutia explorărilor 

de laborator, evolutia si modificarile din schema de tratament 

 obtine consimtamantul informat al mamei/ reprezentantilor legali ai copilului pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  
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o proceduri diagnostice invazive 

o tratatment medicamentos 

o vaccinare 

o proceduri de tratament invazive/ minim invazive/ chirurgicale  

 efectueaza toate manoperele diagnostice si terapeutice pe care le considera necesare in 

vederea diagnosticului si tratamentului pacientului dar numai dupa obtinerea 

consimtamantului mamei/ reprezentantilor legali ai copilului si in conformitate cu 

competentele dobandite 

 verifica atat modul de administrare a medicatiei pacientului cat si al ducerii la indeplinire a 

recomandarilor de ingrijiri medicale pentru pacient 

 comunică zilnic la iesirea din tura, medicului de gardă, bolnavii cu probleme deosebite pe 

care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită 

 recomandă şi urmăreşte zilnic alimentatia nou nascutului 

 promoveaza alaptarea la san a nou nascutului, educa mama si apartinatorii in acest sens 

 răspunde de activitatea medicală din saloanele care îi sunt repartizate 

 participa la aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

protecţia muncii în compartimentul in care isi desfasoara activitatea 

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

 asigură contravizita şi gărzile în spital potrivit graficului de muncă existent (care se 

alcatuieste prin participarea in mod egal a tuturor medicilor angajati ai Spitalului Orasenesc 

Rupea) 

 anunta parintele/ parintii/ tutorii/ reprezentantii legali ai nou nascutilor cu 24 de ore anterior 

externarii; intocmeşte documentele de externare ale nou nascutului şi le inmaneaza mamei/ 

parintilor sau reprezentantilor legali 

 informeaza in mod constant parintele/ parintii/ tutorii/ reprezentantii legali ai nou nascutului 

despre diagnostic (inclusiv procedurile diagnostice necesare), evolutie, prognostic, 

posibilitati de tratament existente, posibilitati de tratament aplicabile in Spitalul Orasenesc 

Rupea.  

 daca in Spitalul Orasenesc Rupea nu exista posibilitati de diagnostic si tratament pentru nou 

nascutul pe care il are in ingrijire, va indruma/ directiona pacientul spre o unitate medicala 

de rang superior, cu competentele necesare 

 răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă pentru nou nascutii din compartiment  

 participa la programul de consulturi interclinice din spital; raspunde solicitarilor de consult 

de specialitate in camera de garda 

 colaborează cu toţi medicii din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a 

bolnavilor, in cadrul echipelor multidisciplinare 

 participa la activitatea comisiilor de specialitate din spital unde isi asuma atributii/ 

responsabilitati in functie de pozitia pe care o ocupa in cadrul comisiei 

 participa impreuna cu medicul coordonator de compartiment la elaborarea protocoalelor de 

diagnostic si tratament 

 respecta procedurile operationale ale SOR  

 raspunde de raportarea la DSP Brasov a tuturor cazurilor de boli infectocontagioase, 

realizand legatura intre personalul DSP si autoritatile medicale si publice locale (de la locul 

focarului epidemiologic) 
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 atributiile in ceea ce priveste Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare, sunt urmatoarele: 

o protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 

infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de compartimentul de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de compartimentul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă 

sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi 

înainte de iniţierea tratamentului antibiotic 

o răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de 

prevenire a transmiterii infecţiilor 

o instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi 

implementarea măsurilor instituite de compartimentul de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor 

persoane, în special pacienţilor 

o solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau 

conform protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, 

implementată în spital respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

o după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în 

compartiment pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 

multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de 

supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi monitorizare a 

utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei 

o comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul 

pacienţilor săi în altă secţie/altă unitate medicală. 

 atributiile in ceea ce priveste Ordinul nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 

din activităţi medicale sunt urmataorele: 

o depoziteaza deseurile rezultate in urma activitatii medicale si nemedicale conform 

tipului de deseuri, respectand procedura de management a deseurilor 

 externeaza copilul numai in prezenta parintelui/ parintilor/ tutorilor/ reprezentantilor legali 

 anunta persoanei cu atributii de asistenta sociala din spital despre cazurile de abandon a nou 

nascutului in maternitate sau despre cazurile aflate la risc, colaborand cu aceasta pentru 

rezolvarea cazului    

IV.4.3.4. Atributiile asistentului medical principal au fost enumerate la III.3.2.4. Atributiile 

asistentului medical principal- obstetrica ginecologie, deoarece activitatea de ingrijire in 

compartimentul de obstetrica ginecologie si neonatologie se realizeaza de catre aceleasi persoane. 
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IV.4.3.5. Atributiile asistentului medical au fost enumerate la III.3.2.5. Atributiile asistentului 

medical (obstetrica ginecologie) deoarece activitatea de ingrijire in compartimentul de obstetrica 

ginecologie si neonatologie se realizeaza de catre aceleasi persoane. 

III.4.3.6. Atributiile asistentului medical debutant au fost enumerate la III.3.2.6. Atributiile 

asistentului medical debutant (obstetrica ginecologie) deoarece activitatea de ingrijire in 

compartimentul de obstetrica ginecologie si neonatologie se realizeaza de catre aceleasi persoane. 

IV.4.3.7. Atributiile infirmierei au fost enumerate la III.3.2.7. Atributiile infirmierei (obstetrica 

ginecologie) deoarece activitatea de ingrijire in compartimentul de obstetrica ginecologie si 

neonatologie se realizeaza de catre aceleasi persoane. 

IV.4.3.8. Atributiile ingrijitoarei de curatenie au fost enumerate la III.3.2.8. Atributiile 

ingrijitoarei de curatenie (obstetrica ginecologie) deoarece activitatea de ingrijire in 

compartimentul de obstetrica ginecologie si neonatologie se realizeaza de catre aceleasi persoane. 

IV.5. Compartimentul de chirurgie generala 

IV.5.1. Activitatile care se desfasoara in compartimentul de chirurgie generala sunt urmatoarele: 

 Programarea internarii (pentru internari progrmamabile) 

 Identificarea pacientului 

 Consultatie initiala, stabilirea planului de investigatii, stabilirea schemei de tratament 

medicamentos 

 Consult interdisciplinar/ interclinic/ a doua opinie medicala 

 Stabilirea planului de ingrijire 

 Recoltare de produse biologice si/ sau patologice 

 Manevre invazive si/ sau neinvazive diagnostice si/ sau terapeutice 

 Administrarea medicamentelor 

 Resuscitarea cardiopulmonara 

 Externarea pacientului 

 Externarea pacientului decedat 

 Spitalizarea de zi 

Activitatea in compartimentul de chirurgie este coordonata de catre un medic coordonator- medic 

primar/ specialist in specialitatea de chirurgie generala iar activitatea de ingrijire a pacientilor  este 

coordonata de catre asistentul medical coordinator, care trebuie sa fie cel putin asistent medical 

principal. 

IV.5.2. Atributiile personalului angajat in cadrul compartimentului de chirurgie generala 

IV.5.2.1. Atributiile medicului coordonator sunt urmatoarele:  

 îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul 

compartimentului de obstetrica fiziologica şi răspunde de calitatea actului medical 

 organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul compartimentului, fiind 

responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai compartimentului 

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

personalul din compartiment 

 propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al 

compartimentului şi răspunde de realizarea planului aprobat 

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

cadrul compartimentului 
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 evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al compartimentului, 

investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii 

în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului 

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

specifice compartimentului 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

al compartimentului, elaborate cu sprijinul serviciului economico-financiar 

 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale 

compartimentului, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale 

comunităţii locale ori alte surse 

 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă  

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

managerului spitalului 

 răspunde de respectarea la nivelul compartimentului a regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a regulamentului intern al spitalului 

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

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

vigoare 

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

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

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

aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager 

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

face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului 

intern al spitalului 

 supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor 

paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în 

cadrul compartimentului 

 stabileste programul operator in blocul operator de comun accord cu medicul coordinator al 

compartimentului de chirurgie generala/ stabileste programul in sala de nasteri 

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

internărilor de urgenţă 

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

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

eliberate în cadrul compartimentului 

 evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului 

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

cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului 

 coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-

sanitar din cadrul compartimentului 

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

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

Sănătăţii 
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 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, precum şi a 

altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

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

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea compartimentului 

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

subordine 

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

nivelul compartimentului, cu aprobarea consiliului medical 

 participa la soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 

compartimentului pe care il conduce 

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital 

 atributiile in ceea ce priveste prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale 

sunt urmatoarele: 

o organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii 

compartimentului, conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din spital 

o răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului, cu 

respectarea procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare 

o răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în spital 

o răspunde de efectuarea triajului zilnic al personalului din subordine şi declararea 

oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu 

directorul medical 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale din compartiment 

 in cadrul activitatii de gestionare a deseurilor are urmatoarele atributii: 

o controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit in compartiment 

o semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

IV.5.2.2. Atributiile asistentului medical coordonator 

 organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea de ingrijire din cadrul sectiei 

 coordoneaza si controleaza activitatea asistentilor medicali/ infirmierelor/ ingrijitoarelor de 

curatenie, le deleaga acestora sarcini, raspunde de calitatea activitatii desfasurate de catre 
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personalul din subordine si de indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului de catre 

acestia 

 evalueaza periodic activitatea personalului din subordine si face propuneri pentru 

imbunatatirea acesteia 

 analizeaza, impreuna cu medicul sef/ coordonator de sectie activitatea personalului din 

subordine si face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al 

reprezentantului sindicatului 

 intocmeste graficul de activitate lunar pentru personalul din subordine si urmareste 

respectarea acestuia, controleaza zilnic condica de prezenta 

 urmareste respectarea normativului de personal si repartizarea cat mai corecta pe puncte de 

lucru in functie de necesitati, pentru a nu fi periclitata calitatea ingrijirilor medicale ; in 

cazul in care considera ca este necesar, prin referate scrise adresate conducerii spitalului  

 programeaza graficul concediilor de odihna conform legislatiei in vigoare si a contractului 

colectiv de munca, de comun acord cu angajatul, in colaborare cu asistentul medical 

coordonator pe spital, cu avizul consultativ al sindicatului; raspunde de respectarea 

graficului de concedii, dispunand dirijari de personal in cadrul sectiei/ compartimentului 

pentru a nu periclita calitatea si corectitudinea actului medical 

 se preocupa de procurarea materialelor sanitare necesare desfasurarii activitatii medicale, 

raspunde de folosirea rationala acestora dar fara a periclita asistenta medicala, urmarind 

respectarea normelor tehnice la aplicarea ingrijirilor medicale; raspunde de depozitarea 

materialelor sanitare in conditii corespunzatoare in depozitul/ boxa de materiale sanitare 

pentru a preveni deteriorarea acestora pe perioada depozitarii; elibereaza materialele 

sanitare din stoc astfel incat sa previna expirarea stocurilor 

 organizeaza activitatea privind evidenta mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate in folosinta; autoinventariaza peridoc stocurile pentru 

completarea acestora 

 controleaza modul de operare al condicilor de medicatie si evidenta aparatului de urgenta, 

precum si modul de pastrare, distribuire si administrare a acestora; verifica valabilitatea 

medicatiei din aparatul de urgenta, indepartand medicatia expirata;  

 storneaza la farmacie sau transfera la alt pacient medicatia neutilizata, aflata in termen de 

valabilitate 

 instruieste personalul din subordine si verifica daca se constata si se raporteaza, in scris, 

defectiunile constatate la instalatii, constructie, aparatura medicala, mobilier, preocupandu- 

se de remedierea in cel mai scurt timp, in colaborare cu seful serviciului administrativ si cu 

asistentul medical coordonator pe spital, pentru a nu prejudicia acordarea asistentei 

medicale de calitate 

 controleaza modul in care se asigura bolnavilor internati: regimul de odihna, hrana, 

ingrijirile la pat, transportul intraspitalicesc si raspunde de asigurarea conditiilor hoteliere 

cu respectarea normelor igienico sanitare in vigoare 

 instruieste asistentele medicale din subordine si verifica daca se inmaneaza, la externare, 

Chestionarul de satisfactie, catre pacienti sau apartinatori, daca acestia sunt ajutati sa- l 

completeze si daca li se explica modul de depunere in urna speciala 

 instruieste asistentele medicale si verifica daca se consulta zilnic situatia miscarii bolnavilor 

efectuata automat in cadrul aplicatiei informatice utilizate de catre spital si se informeaza 
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camera de garda zilnic despre numarul de paturi libere din sectie/ compartiment alocate 

pentru urgentele din ziua respectiva 

 instruieste asistentele din subordine si verifica dace se raporteaza zilnic, la secretariatul 

spitalului numarul de portii de hrana din fiecare regim 

 organizeaza si participa la raportul de dimineata al asistentilor medicali in care se 

efectueaza predarea/ primirea pacientilor si discutarea problemelor aparute pe perioada 

noptii 

 raspunde de raportarile statistice la nivel de sectie/ compartiment privind situatia pacientilor 

internati si a ingrijirilor medicale acordate, de toate evidentele cerute conform dispozitiilor 

si normelor interne 

 in domeniul supravegherii, limitarii si prevenirii IAAM: 

o prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de 

aplicarea acestora 

o răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei 

o răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta 

o controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie 

o răspunde de starea de curăţenie din secţie 

o transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, 

dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie 

o supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, 

prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, 

biberonerie etc 

o supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului 

de îngrijiri orice deficienţe constatate 

o verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora 

o urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 

însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la 

cunoştinţa asistentului medical coordonator 

o constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, încălzire) 

o coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie 

o participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi 

sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament 

de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi 

însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare 

o anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a 

bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate 
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o coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 

infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul 

de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale 

o instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 

urmăreşte aplicarea acestor măsuri 

o semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli 

transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului 

o instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă 

care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării în saloane) 

o verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul 

lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate 

o verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 

de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central 

o controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de 

protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de 

tehnică aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de 

abateri 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi 

procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de 

implementarea acestora 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pe secţie 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la 

produse biologice pe secţie 

 in domeniul managementul deseurilor rezultate din activitati medicale: 

o prelucreaza personalului din subordine prevederile legale in vigoare privind 

colectarea selectiva la locul de producere al deseurilor in functie de categoria de 

deseu rezultat, transportul acestora la locul de stocare temporara 

o verifica modalitatea de colectare a deseurilor si de transport la locul de stocare 

temporara si răspunde de aplicarea codului de procedură 

o prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de 

materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase 

o aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale 

 coordoneaza activitatea de administare a sangelui la nivelul sectiei: 

o prelucreaza personalul din subordine in legatura cu procedurile in care este 

implicata fiecare categorie de personal: efectuarea ultimului control pretransfuzional 

la patul pacientului, administrarea de sange, supravegherea pacientului, colectarea 

deseurilor rezultate 
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o supravegheaza activitatile din domeniul transfuziologie din sectie, asigurandu- se de 

corecta desfasurare a activitatilor 

 in domeniul sanatatii si securitatii in munca: 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a aparaturii si 

dispozitivelor medicale si nemedicale, substantelor dezinfectante, mijloacelor de 

transport si elevare 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a echipamentului de 

protectie  

o comunica imediat conducerii spitalului şi/sau personalului din subordine orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru 

securitatea şi sănătatea angajatilor, precum şi orice deficienţa a sistemelor de 

protectie 

o aduce la cunostinta conducerii spitalului despre accidentele produse la locul de 

munca in cazul personalului din subordine sau cu privire la propria persoana, 

colaborand cu comisiile de investigare a cazului 

o organizeaza, la nivel de sectie/ compartiment efectuarea investigatiilor necesare 

controlului medical periodic al angajatilor 

 asigura preluarea, acomodarea personalului si integrarea personalului nou angajat prin 

prezentarea sectiei cu circuitele functionale proprii, a activitatilor specifice, a procedurilor 

specifice operationale, a normelor de protectia muncii, PSI, aduce la cunostinta prevederile 

privind Regulamentul de organizare interna si Regulamentul de organizare si functionare a 

spitalului, Condul de conduita etica si deontologie profesionala; revizuirea atributiilor din 

fisa postului 

 pentru situatiile de nerespectare a atributiilor de serviciu sau in caz de constatare a actelor 

de indisciplina propune modul de rezolvare, informand medicul sef/ coordonator, asistentul 

medical coordonator pe spital si conducerea spitalului 

 in cazuri de indisciplina sau violenta fizica/ verbala a pacientilor, sesizeaza situatia 

medicului sef/ coordonator si serviciului de paza al spitalului 

 colaboreaza cu asistentul medical coordonator pe spital si cu OAMGMAMR in vederea 

realizarii de programe de perfectionare pentru personalul din subordine 

 instruieste asistentii medicali in vederea educarii pentru sanatate a pacientilor, urmareste si 

controleaza efectuarea acestor activitati de catre asistentii medicali din sectie/ compartiment 

 instruieste asistentii medicali in vederea completarii Planului de ingrijire, verifica modul de 

intocmire a Planului de ingrijire precum si modul de completare zilnica a acestui document 

de catre asistentii medicali care acorda nemijlocit ingrijiri medicale pacientilor 

IV.5.2.3. Atributiile medicului primar/ specialist de chirurgie generala sunt urmatoarele: 

 examinează bolnavii  la internare şi completează  FOCG  în primele 24 de ore de la 

internare 

 alcatuieste schema de tratament medicamentos pentru pacient, o consemneaza in rubrica 

“tratament” a foii de observatie, verifica administrarea medicatiei prescrise pacientilor 

 in colaborare cu asistentul responsabil cu ingrijirile pe sectie/ compartiment, alcatuieste 

schema de ingrijiri medicale acordate pacientilor pe care ii are in ingrijire 

 examinează zilnic bolnavii şi consemnează în FOCG evoluţia clinica, evolutia explorărilor 

de laborator, evolutia si modificarile din schema de tratament 
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 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament invazive/ minim invazive/ chirurgicale  

 efectueaza toate manoperele invazive/ minim invazive/ neinvazive pe care le considera 

necesare in vederea diagnosticului si tratamentului pacientului dar numai dupa obtinerea 

consimtamantului pacientului 

 recomanda efectuarea de investigatii paraclinice pacientilor pe care ii are in ingrijire, in 

vederea stabilirii diagnosticului correct si complet 

 verifica atat modul de administrare a medicatiei pacientului cat si al ducerii la indeplinire a 

recomandarilor de ingrijiri medicale pentru pacient 

 comunică zilnic la iesirea din tura, medicului de gardă, bolnavii cu probleme deosebite pe 

care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită 

 recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor si realizeaza controlul 

calitativ si cantitativ al hranei bolnavilor din sectie/ compartiment 

 răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate 

 participa la aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

protecţia muncii în compartimentul inde isi desfasoara activitatea 

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

 asigură contravizita şi gărzile în spital potrivit graficului de muncă existent (care se 

alcatuieste prin participarea in mod egal a tuturor medicilor angajati ai Spitalului Orasenesc 

Rupea) 

 anunta pacientul cu 24 de ore anterior externarii; intocmeşte documentele de externare ale 

bolnavilor şi le inmaneaza personal pacientului sau unui apartinator/ reprezentant legal 

 informeaza in mod constant pacientul despre diagnostic (inclusiv procedurile diagnostice 

necesare), evolutie, prognostic, posibilitati de tratament existente, posibilitati de tratament 

aplicabile in Spitalul Orasenesc Rupea. Daca pacientul deleaga alta persoana pentru a primi 

aceste informatii, medicul va informa persoana delegata in mod constant sau la cererea 

acesteia 

 daca in Spitalul Orasenesc Rupea nu exista posibilitati de diagnostic si tratament pentru 

pacientul pe care il are in ingrijire, va indruma/ directiona pacientul spre o unitate medicala 

de rang superior 

 răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă pentru pacientii din sectie/ compartiment  

 participa la programul de consulturi interclinice din spital; raspunde solicitarilor de consult 

de specialitate in camera de garda 

 colaborează cu toţi medicii din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a 

bolnavilor, in cadrul echipelor multidisciplinare 

 participa la activitatea comisiilor de specialitate din spital unde isi asuma atributii/ 

responsabilitati in functie de pozitia pe care o ocupa in cadrul comisiei 

 participa impreuna cu seful de sectie sau medicul coordonator de compartiment la 

elaborarea protocoalelor de diagnostic si tratament 
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 va respecta procedurile operationale ale SOR  

 participa la programul operator in din Blocul operator in functie de program 

IV.5.2.4. Atributiile asistentului medical principal sunt urmatoarele: 

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de hipoglicemie, determina glicemia din sange capilar, cu glucometrul, 

notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda daca valorile 

sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament stabilita de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica, printeaza formularul „Condica de 

medicamente”, il supune verificarii si asumariii prin semnatura si parafare, de catre medicul 

curant si duce formularul la farmacia cu circuit inchis a spitalului 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 ajuta medicul curant la pansamentul si ingrijirea plagilor postoperatorii sau de alta etiologie, 

la pacientii aflati in ingrijire  

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 
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 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului peentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea paacientilor si a apartinatorilor a programului de vizite 

si a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul 

de paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 pregateste pacientii in vederea predarii la Blocul operator, la indicatia medicului curant, 

efectuand manevrele, procedurile si tratamentele indicate 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 
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o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina: 

o ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta coordonatoare 

de pe sectie 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 
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personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei sefe, de eventuale alterari ale 

cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

 supravegheaza asistentele medicale debutante repartizate, in vederea insusirii din partea 

acestora, a notiunilor teoretice, insurilor practice specifice activitatii, manevrelor specifice 

procedurilor operationale, raportand asistentei sefe din sectie si asistentei coordonatoare pe 

spital, eventuale deficiente de pregatire 

IV.5.2.5. Atributiile asistentului medical sunt urmatoarele: 

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 
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 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de modificare a glicemiei, determina glicemia din sange capilar, cu 

glucometrul, notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda 

daca valorile sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament stabilita de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 ajuta medicul curant la pansamentul si ingrijirea plagilor postoperatorii sau de alta etiologie, 

la pacientii aflati in ingrijire  

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului pentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 
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 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea pacientilor si a apartinatorilor a programului de vizite si 

a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul de 

paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 pregateste pacientii in vederea predarii la Blocul operator, la indicatia medicului curant, 

efectuand manevrele, procedurile si tratamentele indicate 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 
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o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina: 

o ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta coordonatoare 

de pe sectie 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  
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 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistenta coordonatoare, de eventuale alterari ale 

cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.5.2.6. Atributiile asistentului medical debutant sunt urmatoarele: 

 isi desfasoara intreaga activitate sub coordonarea si indrumarea asistentei medicale 

principale careia ii este repartizata sau cu care este repartizata in tura 

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 
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 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de hipoglicemie, determina glicemia din sange capilar, cu glucometrul, 

notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ de garda daca valorile 

sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament stabilita de catre medicul curant in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica, printeaza formularul „Condica de 

medicamente”, il supune verificarii si asumariii prin semnatura si parafare, de catre medicul 

curant si duce formularul la farmacia cu circuit inchis a spitalului 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 ajuta medicul curant la pansamentul si ingrijirea plagilor postoperatorii sau de alta etiologie, 

la pacientii aflati in ingrijire  

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inalturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului peentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  
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 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea paacientilor si a apartinatorilor a programului de vizite 

si a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul 

de paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 pregateste pacientii in vederea predarii la Blocul operator, la indicatia medicului curant, 

efectuand manevrele, procedurile si tratamentele indicate 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina: 

o iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 
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o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta coordonatoare 

de pe sectie 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei sefe, de eventuale alterari ale 

cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 
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 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

IV.5.2.7. Atributiile infirmierei sunt urmatoarele: 

 asigura toaleta bolnavului imobilizat in fiecare dimineata si ori de cate ori e nevoie 

 ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice  

 ajuta bolnavii la/ pentru efectuarea nevoilor fiziologice (urinar/ plosca/ tavita renala) 

 efectueaza zilnic curatarea si dezinfectia noptierelor, paturilor si schimba lenjeria 

pacientilor/ de pe paturi conform procedurilor de lucru 

 ajuta la pregatirea bolnavului in vederea efectuarii examinarilor paraclinice 

 insoteste pacientii deplasabili sau  nu la examinari paraclinice si consulturi interclinice 

 schimba pozitia pacientului imbilizat la pat conform procedurilor de lucru 

 goleste, la indicatia asistentului medical, recipientele colectoare de urina sau alte produse 

biologice/ secretii  

 transporta alimentele furnizate de catre furnizorul de hrana pe sectie                                

 portioneaza hrana pacientului, o imparte si ajuta pacientii sa se alimenteze pasiv sau activ    

 ajuta la prepararea hranei in cadrul biberoneriei 

 colecteaza, curata, dezinfecteaza vesela utilizata si o depoziteaza in dulapul din oficiu 

 spala, dezinfecteaza tetinele si biberoanele si le transporta la si de la punctul de sterilizare 

 verifica si inlocuieste vesela deteriorata 

 curata si dezinfecteaza suprafetele de lucru din oficiile alimentare (frigider, dulap vesela, 

aragaz, masa de lucru, carucior de transport alimente, chiuveta, etc) 

 verifica zilnic frigiderul cu alimente proprii ale pacientilor si indeparteaza alimentele 

alterate 

 depoziteaza corespunzator, in cutii sau pungi de plastic cu numele pacientului inscriptionat, 

alimentele proprii ale pacientilor 

 indeparteaza alimentele alterate din frigideul cu hrana proprie a pacientilor 

 transporta lenjeria de pat murdara la spalatorie/ transporta lenjeria curata de la spalatorie in 

depozitul de pe sectie, respectand circuitul orar specific 

 ajuta la recoltarea probelor biologice de catre asistentul medical                                                                                                                                                                               

 transporta recipientele cu sange si probe biologice din sectie/ compartiment la laborator, la 

indicatia asistentului medical 

 ajuta la pregatirea si transportul cadavrului la morga 
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 ajuta asistentul medical si medicul, la solicitarea acestora, la acte medicale, in functie de 

necesitati 

 sorteaza si colecteaza deseurile  separat conform procedurilor de lucru  

IV.5.2.8. Atributiile ingrijitoarei de curatenie sunt urmatoarele: 

 efectueaza zilnic curatenia curenta in spatiile care- i sunt distribuite, raspunzand de starea 

de permanenta curatenie a saloanelor, salilor de tratamente, oficiilor alimentare, birourilor, 

holurilor, scarilor, magaziilor, etc (pardoseala, pereti cu covorul PVC aplicat, geamuri, usi, 

alt mobilier decat patul- noptiera pacientului si mobilerul de stocare a veselei si alimentelor 

din oficii) 

 efectueaza curatenia si dezinfectia generala si terminala conform procedurii operationale cu 

privire la tehnicile de curatenie si dezinfectie din spital 

 cunoaste metodele de lucru cu dispozitivele de efectuare a curateniei (carucioare 

profesionale, nebulizatoare, lampi UV, etc) 

 curata, dezinfecteaza de cate ori este nevoie grupurile sanitare din spatiul atribuit (bai si 

WC- uri) cu respectarea codului de culoare pentru utilizarea mopurilor 

 curata si dezinfecteaza targile, carucioarele si dispozitivele de mobilizare/ transport pacienti 

 goleste si apoi curata si dezinfecteaza dupa utilizare, urinarele, tavitele renale, plostile, si le 

depoziteaza in spatiul destinat special pentru aceasta 

 colecteaza si depoziteaza deseurile diferentiat, respectand procedura operationala de 

gestionare a deseurilor 

 transporta deseurile medicale periculoase (intepatoare/ taietoare, anatomo patologice) in 

ambalajul original la camera de depozitare temporara conform circuitului orar; transporta 

deseurile menajere in spatiul special amenajat conform circuitului orar 

 inscriptioneaza corespunzator ambalajele deseurilor periculoase  

 curata si dezinfecteaza recipientele in care se colecteaza deseurile medicale (menajere si 

periculoase) 

 efectueaza aerisirea zilnica a saloanelor 

 anunta asistentul medical de serviciu despre defectiunile constatate in timpul programului 

(instalatii sanitare, electrice, de incalzire, etc) 

 raspunde de pastarea in bune conditii a materialeor de curatenie si dezinfectie (mopuri, 

maturi, carucioare de curatenie, galeti,etc) precum si de folosirea lor conform procedurilor 

si tehnicilor de lucru 

 raspunde de depozitarea si pastrarea solutiilor de dezinfectie si curatenie, conform 

specificatiilor de pe eticheta ambalajelor originale 

 cunoaste solutiile de cutare si dezinfectie utilizate (proprietati, mod de preparare, destinatia 

si frecventa utilizarii) 

 participa la actiunea de deratizare impreuna cu reprezentantul firmei de efectuare a DDD si 

anunta asistentul medical de serviciu daca constata prezenta rozatoarelor sau a insectelor 

IV.6. Compartimentul de anestezie terapie intensiva (ATI) 

IV.6.1. Date generale. In Spitalul Orasenesc Rupea, in compartimentul ATI se asigura condiţiile 

necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie şi terapia durerii, alte 

proceduri diagnostice şi/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice. 

Activitatea de ATI se desfasoara: 

 în blocul operator:  
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o în sala de operaţie 

o în sala de preanestezie 

o in sala de supraveghere postanestezica 

 în afara sălii de operaţie: activitatea de ATI în afara sălii de operaţie se referă la asigurarea 

condiţiilor necesare desfăşurării unor manevre diagnostice şi/sau terapeutice 

nonchirurgicale ce necesită anestezie 

Compartimentul ATI are doua componente: 

 structura cu paturi (CP): 

o cuprinde paturi de supraveghere postanestezică - SPA, în funcţie de posibilităţile şi 

necesităţile locale, destinate pacienţilor care necesită supraveghere de scurtă durată 

(ore) până la epuizarea efectelor anesteziei (după intervenţii chirurgicale de mică 

amploare ori manevre diagnostice şi/sau terapeutice care necesită orice tip de 

anestezie, cu excepţia anesteziei locale prin infiltraţie) 

 postul de lucru de anestezie: 

o este postul organizat in blocul operator- sala de operatii 

o aici pacientul beneficiază de anestezie generală, locoregională sau sedare efectuată 

sub responsabilitatea unui medic în specialitatea ATI 

IV.6.2. Atributiile personalului din compartimentul ATI 

Compartimentul ATI este condus de catre un medic coordonator iar activitatea de ingrijire a 

pacientilor este coordonata de catre asistentul coordonator. In Spitalul Orasenesc Rupea medicul 

specialist/ primar care desfasoara activitate in compartimentul ATI este si coordonatorul 

compartimentului, iar asistentul medical cu atributii in ATI este si asistent coordonator.  

Activitatea specifica infirmierelor si ingrijitoarelor de curatenie se realizeaza de catre personalul 

angajat in cadrul compartimentului de chirurgie generala.   

IV.6.2.1. Atributiile medicului coordonator din ATI sunt urmatoarele:  

 coordonează întreaga activitate a compartimentului din punct de vedere medical, 

administrativ şi educational 

 se implică direct în îngrijirea pacienţilor din compartiment (în sala de operaţie şi în 

compartimentul cu paturi) 

 răspunde de elaborarea, adoptarea şi actualizarea protocoalelor şi procedurilor terapeutice 

specifice 

 coordonează activitatea de educaţie medicală continuă a personalului medical 

 răspunde de asigurarea calităţii actului medical 

 asigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii compartimentului, 

pentru probleme medicale şi/sau administrative 

 întocmeşte referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele 

medicale, aparatura necesară secţiei, precum şi cu privire la întreţinerea şi repararea 

acestora 

 propune calificativele anuale pentru personalul din subordine 

 propune conducerii spitalului sancţionarea administrativă a personalului din subordine 

 face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din compartiment 

 participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil: Societatea Româna de 

Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI) la nivel naţional sau local şi, eventual, în societăţile 

academice de profil international 
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 participă la programele de educaţie medicală continuă în domeniul ATI (la nivel naţional 

şi/sau internaţional) 

 participă activ la evaluarea utilizării adecvate a resurselor compartimentului ATI în spital 

IV.6.2.2. Asistenta coordonatoare a compartimentului ATI se subordonează direct medicului 

coordonator al compartimentului, coordonează întreaga activitate de îngrijire a pacienţilor şi are în 

principal următoarele atribuţii: 

 răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienţilor de către personalul din subordine 

 răspunde de educaţia medicală continuă a personalului din subordine 

 participă la programele de educaţie medicală continua 

 organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri) şi întocmeşte 

graficul pe ture 

 verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine şi întocmeşte 

lunar foaia colectivă de prezenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

 supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul 

subordonat direct 

 coordonează activitatea de întreţinere a aparaturii medicale şi a echipamentelor informatice 

din dotare 

 coordonează şi răspunde de activitatea de menţinere a curăţeniei, asepsiei şi antisepsiei, 

precum şi a dezinfecţiei şi dezinsecţiei 

 propune medicului coordinator de compartiment sancţionarea administrativă a personalului 

din subordine 

 face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, 

infirmiere, brancardieri etc. din compartiment 

 răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare 

 verifică şi completează zilnic stocul obligatoriu de medicamente şi materiale necesare 

desfăşurării activităţii specifice secţiei 

IV.6.2.3. Medicul specialist/primar din compartimentul ATI are, în principal, următoarele 

atribuţii 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o consultatie preanestezica 

o eventuala recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de 

laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o metoda anestezica aleasa  

 asigură îngrijirea/ monitorizarea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali: 

o examen preanestezic şi pregătirea preoperatorie specifică 

o administrarea anesteziei şi terapia intensivă intraoperatorie 

o urmărirea postanestezică si tratament medicamenos in conformitate cu evolutia  

 completează fişa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii, 

inclusiv consumul de medicamente şi material 
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 verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea 

aparaturii trebuie semnalat în scris administraţiei spitalului 

 participă la formele de educaţie medicală continuă (la nivel local, naţional, internaţional) 

 participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil (SRATI) 

IV.6.2.4. Asistentul medical din compartimentul ATI are, în principal, următoarele atribuţii: 

 asigură asistenţa medicală specifică, în limita competenţelor 

 verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea 

aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI 

 respectă programul de ture aprobat al secţiei 

 consemnează zilnic în foaia de anestezie, în limita competenţelor, evoluţia, medicaţia 

administrată, manevrele diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele 

diverselor analize de laborator, precum şi materialele consumabile folosite 

 înregistrează şi raportează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele care 

reflectă activitatea desfăşurată la nivelul compartimentului 

 participă la formele de educaţie medicală continuă specifică asistenţilor (local, naţional, 

internaţional) 

 participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale 

IV.7. Compartimentul de boli infectioase 

IV.7.1. Activitatile care se desfasoara in cadrul compartimentului de boli infectioase sunt 

urmatoarele: 

 Programare pentru internare (internari programabile) 

 Identificarea pacientilor 

 Consultatie initiala, stabilirea planului de investigatii, stabilirea schemei de tratament 

medicamentos 

 Consult interdisciplinar/ interclinic/ a doua opinie medicala 

 Stabilirea planului de ingrijire 

 Recoltare produse biologice si/ sau patologice  

 Manevre invazive si/ sau neinvazive diagnostice si/ sau terapeutice  

 Administrarea de medicamente  

 Resuscitarea cardiopulmonara 

 Externarea pacientului 

 Externarea pacientului decedat 

 Spitalizarea de zi 

 Raportarile specifice  la Directia de Sanatate Publica  

IV.7.2. Atributiile personalului din compartimentul de boli infectioase 

Compartimentul de boli infectioase este coordonat de catre un medic coordonator specialist sau 

primar in specialitatea de boli infectioase, iar activitatea de ingrijire a pacientilor este realizata de 

catre un asistent medical care trebuie sa fie cel putin asistent principal.  

IV.7.2.1. Atributiile medicului coordonator   

 îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul 

compartimentului de boli infectioase şi răspunde de calitatea actului medical 

 organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul compartimentului, fiind 

responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă  
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 răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către 

personalul din compartiment 

 propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al 

compartimentului şi răspunde de realizarea planului aprobat 

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

cadrul compartimentului 

 evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al compartimentului, 

investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii 

în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului 

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

specifice compartimentului 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 

al compartimentului, elaborate cu sprijinul serviciului economico-financiar 

 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale 

compartimentului, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale 

comunităţii locale ori alte surse 

 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă 

ai compartimentului  

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

managerului spitalului 

 răspunde de respectarea la nivelul compartimentului a regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a regulamentului intern al spitalului 

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

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

vigoare 

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

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

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

aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager 

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

face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului 

intern al spitalului 

 supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor 

paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în 

cadrul compartimentului 

 aprobă internarea pacienţilor în compartiment, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia 

internărilor de urgenţă 

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

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

eliberate în cadrul compartimentului 

 evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului 

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

cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului 
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 coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-

sanitar din cadrul compartimentului 

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

infecţiilor nosocomiale în cadrul compartiimentului, în conformitate cu normele stabilite de 

Ministerul Sănătăţii 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, precum şi a 

altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul 

compartimentului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

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

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea compartimentului 

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

subordine 

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

nivelul compartimentului, cu aprobarea consiliului medical 

 participa la soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 

compartomentului pe care il conduce 

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital 

 raspunde de corectitudinea raportarilor specifice compartimentului, la Directia de Sanatate 

Publica 

 atributiile in ceea ce priveste prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale 

sunt urmatoarele: 

o organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii 

compartomentului, conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale din spital 

o răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al compartimentului, cu 

respectarea procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare 

o răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în spital 

o răspunde de efectuarea de către asistenta coordonatoare de compartiment a triajului 

personalului din subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă 

către compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu 

directorul medical 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie 

 in cadrul activitatii de gestionare a deseurilor are urmatoarele atributii: 

o controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie 
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o semnalează imediat directorului medical şi şefului serviciului administrativ 

deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

IV.7.2.2. Atributiile asistentului medical coordonator: 

 organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatea de ingrijire din cadrul sectiei 

 coordoneaza si controleaza activitatea asistentilor medicali/ infirmierelor/ ingrijitoarelor de 

curatenie, le deleaga acestora sarcini, raspunde de calitatea activitatii desfasurate de catre 

personalul din subordine si de indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului de catre 

acestia 

 evalueaza periodic activitatea personalului din subordine si face propuneri pentru 

imbunatatirea acesteia 

 analizeaza, impreuna cu medicul sef/ coordonator de sectie activitatea personalului din 

subordine si face propuneri pentru calificativele anuale, cu avizul consultativ al 

reprezentantului sindicatului 

 intocmeste graficul de activitate lunar pentru personalul din subordine si urmareste 

respectarea acestuia, controleaza zilnic condica de prezenta 

 urmareste respectarea normativului de personal si repartizarea cat mai corecta pe puncte de 

lucru in functie de necesitati, pentru a nu fi periclitata calitatea ingrijirilor medicale ; in 

cazul in care considera ca este necesar, prin referate scrise adresate conducerii spitalului  

 programeaza graficul concediilor de odihna conform legislatiei in vigoare si a contractului 

colectiv de munca, de comun acord cu angajatul, in colaborare cu asistentul medical 

coordonator pe spital, cu avizul consultativ al sindicatului; raspunde de respectarea 

graficului de concedii, dispunand dirijari de personal in cadrul sectiei/ compartimentului 

pentru a nu periclita calitatea si corectitudinea actului medical 

 se preocupa de procurarea materialelor sanitare necesare desfasurarii activitatii medicale, 

raspunde de folosirea rationala acestora dar fara a periclita asistenta medicala, urmarind 

respectarea normelor tehnice la aplicarea ingrijirilor medicale; raspunde de depozitarea 

materialelor sanitare in conditii corespunzatoare in depozitul/ boxa de materiale sanitare 

pentru a preveni deteriorarea acestora pe perioada depozitarii; elibereaza materialele 

sanitare din stoc astfel incat sa previna expirarea stocurilor 

 organizeaza activitatea privind evidenta mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate in folosinta; autoinventariaza peridoc stocurile pentru 

completarea acestora 

 controleaza modul de operare al condicilor de medicatie si evidenta aparatului de urgenta, 

precum si modul de pastrare, distribuire si administrare a acestora; verifica valabilitatea 

medicatiei din aparatul de urgenta, indepartand medicatia expirata;  

 storneaza la farmacie sau transfera la alt pacient medicatia neutilizata, aflata in termen de 

valabilitate 

 instruieste personalul din subordine si verifica daca se constata si se raporteaza, in scris, 

defectiunile constatate la instalatii, constructie, aparatura medicala, mobilier, preocupandu- 

se de remedierea in cel mai scurt timp, in colaborare cu seful serviciului administrativ si cu 

asistentul medical coordonator pe spital, pentru a nu prejudicia acordarea asistentei 

medicale de calitate 
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 controleaza modul in care se asigura bolnavilor internati: regimul de odihna, hrana, 

ingrijirile la pat, transportul intraspitalicesc si raspunde de asigurarea conditiilor hoteliere 

cu respectarea normelor igienico sanitare in vigoare 

 instruieste asistentele medicale din subordine si verifica daca se inmaneaza, la externare, 

Chestionarul de satisfactie, catre pacienti sau apartinatori, daca acestia sunt ajutati sa- l 

completeze si daca li se explica modul de depunere in urna speciala 

 instruieste asistentele medicale si verifica daca se consulta zilnic situatia miscarii bolnavilor 

efectuata automat in cadrul aplicatiei informatice utilizate de catre spital si se informeaza 

camera de garda zilnic despre numarul de paturi libere din sectie/ compartiment alocate 

pentru urgentele din ziua respectiva 

 instruieste asistentele din subordine si verifica dace se raporteaza zilnic, la secretariatul 

spitalului numarul de portii de hrana din fiecare regim 

 organizeaza si participa la raportul de dimineata al asistentilor medicali in care se 

efectueaza predarea/ primirea pacientilor si discutarea problemelor aparute pe perioada 

noptii 

 raspunde de raportarile statistice la nivel de sectie/ compartiment privind situatia pacientilor 

internati si a ingrijirilor medicale acordate, de toate evidentele cerute conform dispozitiilor 

si normelor interne 

 in domeniul supravegherii, limitarii si prevenirii IAAM: 

o prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de 

aplicarea acestora 

o răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei 

o răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta 

o controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie 

o răspunde de starea de curăţenie din secţie 

o transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, 

dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie 

o supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, 

prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, 

biberonerie etc 

o supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului 

de îngrijiri orice deficienţe constatate 

o verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora 

o urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 

însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la 

cunoştinţa asistentului medical coordonator 

o constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu 

apă, instalaţii sanitare, încălzire) 

o coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie 
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o participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi 

sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

o asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament 

de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi 

însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare 

o anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a 

bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate 

o coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 

infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul 

de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale 

o instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 

urmăreşte aplicarea acestor măsuri 

o semnalează medicului coordonator de compartiment şi/sau directorului de îngrijiri 

cazurile de boli transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului 

o instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă 

care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării în saloane) 

o verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul 

lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate 

o verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 

de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central 

o controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de 

protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de 

tehnică aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de 

abateri 

o răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi 

procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de 

implementarea acestora 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pe secţie 

o răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la 

produse biologice pe secţie 

 in domeniul managementul deseurilor rezultate din activitati medicale: 

o prelucreaza personalului din subordine prevederile legale in vigoare privind 

colectarea selectiva la locul de producere al deseurilor in functie de categoria de 

deseu rezultat, transportul acestora la locul de stocare temporara 

o verifica modalitatea de colectare a deseurilor si de transport la locul de stocare 

temporara si răspunde de aplicarea codului de procedură 

o prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de 

materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase 
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o aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale 

o coordoneaza activitatea de administare a sangelui la nivelul sectiei: 

o prelucreaza personalul din subordine in legatura cu procedurile in care este 

implicata fiecare categorie de personal: efectuarea ultimului control pretransfuzional 

la patul pacientului, administrarea de sange, supravegherea pacientului, colectarea 

deseurilor rezultate 

o supravegheaza activitatile din domeniul transfuziologie din sectie, asigurandu- se de 

corecta desfasurare a activitatilor 

 in domeniul sanatatii si securitatii in munca: 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a aparaturii si 

dispozitivelor medicale si nemedicale, substantelor dezinfectante, mijloacelor de 

transport si elevare 

o instruieste personalul din subordine in vederea utilizarii corecte a echipamentului de 

protectie  

o comunica imediat conducerii spitalului şi/sau personalului din subordine orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate sa o considere un pericol pentru 

securitatea şi sănătatea angajatilor, precum şi orice deficienţa a sistemelor de 

protectie 

o aduce la cunostinta conducerii spitalului despre accidentele produse la locul de 

munca in cazul personalului din subordine sau cu privire la propria persoana, 

colaborand cu comisiile de investigare a cazului 

o organizeaza, la nivel de sectie/ compartiment efectuarea investigatiilor necesare 

controlului medical periodic al angajatilor 

o asigura preluarea, acomodarea personalului si integrarea personalului nou angajat 

prin prezentarea sectiei cu circuitele functionale proprii, a activitatilor specifice, a 

procedurilor specifice operationale, a normelor de protectia muncii, PSI, aduce la 

cunostinta prevederile privind Regulamentul de organizare interna si Regulamentul 

de organizare si functionare a spitalului, Condul de conduita etica si deontologie 

profesionala; revizuirea atributiilor din fisa postului 

o pentru situatiile de nerespectare a atributiilor de serviciu sau in caz de constatare a 

actelor de indisciplina propune modul de rezolvare, informand medicul sef/ 

coordonator, asistentul medical coordonator pe spital si conducerea spitalului 

o in cazuri de indisciplina sau violenta fizica/ verbala a pacientilor, sesizeaza situatia 

medicului sef/ coordonator si serviciului de paza al spitalului 

o colaboreaza cu asistentul medical coordonator pe spital si cu OAMGMAMR in 

vederea realizarii de programe de perfectionare pentru personalul din subordine 

o instruieste asistentii medicali in vederea educarii pentru sanatate a pacientilor, 

urmareste si controleaza efectuarea acestor activitati de catre asistentii medicali din 

sectie/ compartiment 

 instruieste asistentii medicali in vederea completarii Planului de ingrijire, verifica modul de 

intocmire a Planului de ingrijire precum si modul de completare zilnica a acestui document 

de catre asistentii medicali care acorda nemijlocit ingrijiri medicale pacientilor 

IV.7.2.3. Atributiile medicului primar/ specialist  
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 examinează bolnavii  la internare şi completează  FOCG  în primele 24 de ore de la 

internare 

 alcatuieste planul de explorari paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului clinic 

 formuleaza diagnosticul clinic, diagnosticul diferential pentru pacient 

 alcatuieste schema de tratament medicamentos pentru pacient, o consemneaza in rubrica 

“tratament” a foii de observatie, verifica administrarea medicatiei prescrise pacientilor 

 in colaborare cu asistentul medical din compartiment, alcatuieste schema de ingrijiri 

medicale acordate pacientilor pe care ii are in ingrijire 

 examinează zilnic bolnavii şi consemnează în FOCG evoluţia clinica, evolutia explorărilor 

de laborator, evolutia si modificarile din schema de tratament 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament invazive/ minim invazive/ chirurgicale  

 efectueaza toate manoperele diagnostice si terapeutice pe care le considera necesare in 

vederea diagnosticului si tratamentului pacientului dar numai dupa obtinerea 

consimtamantului pacientului si in conformitate cu competentele dobandite 

 verifica atat modul de administrare a medicatiei pacientului cat si al ducerii la indeplinire a 

recomandarilor de ingrijiri medicale pentru pacient 

 comunică zilnic la iesirea din tura, medicului de gardă, bolnavii cu probleme deosebite pe 

care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită 

 recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor si realizeaza controlul 

calitativ si cantitativ al hranei bolnavilor din compartiment 

 răspunde de activitatea medicală din saloanele care îi sunt repartizate 

 participa la aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

protecţia muncii în compartimentul in care isi desfasoara activitatea 

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

 asigură contravizita şi gărzile în spital potrivit graficului de muncă existent (care se 

alcatuieste prin participarea in mod egal a tuturor medicilor angajati ai Spitalului Orasenesc 

Rupea) 

 anunta pacientul cu 24 de ore anterior externarii; intocmeşte documentele de externare ale 

bolnavilor şi le inmaneaza personal pacientului sau unui apartinator/ reprezentant legal 

 informeaza in mod constant pacientul despre diagnostic (inclusiv procedurile diagnostice 

necesare), evolutie, prognostic, posibilitati de tratament existente, posibilitati de tratament 

aplicabile in Spitalul Orasenesc Rupea. Daca pacientul deleaga alta persoana pentru a primi 

aceste informatii, medicul va informa persoana delegata in mod constant sau la cererea 

acesteia 

 daca in Spitalul Orasenesc Rupea nu exista posibilitati de diagnostic si tratament pentru 

pacientul pe care il are in ingrijire, va indruma/ directiona pacientul spre o unitate medicala 

de rang superior, cu competentele necesare 

 răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă pentru pacientii din sectie/ compartiment  
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 participa la programul de consulturi interclinice din spital; raspunde solicitarilor de consult 

de specialitate in camera de garda 

 colaborează cu toţi medicii din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a 

bolnavilor, in cadrul echipelor multidisciplinare 

 participa la activitatea comisiilor de specialitate din spital unde isi asuma atributii/ 

responsabilitati in functie de pozitia pe care o ocupa in cadrul comisiei 

 participa impreuna cu seful de sectie sau medicul coordonator de compartiment la 

elaborarea protocoalelor de diagnostic si tratament 

 respecta procedurile operationale ale SOR  

 raspunde de raportarea la DSP Brasov a tuturor cazurilor de boli infectocontagioase, 

realizand legatura intre personalul DSP si autoritatile medicale si publice locale (de la locul 

focarului epidemiologic) 

IV.7.2.4. Atributiile asistentului medical  principal 

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului, respectand circuitele pacientilor in functie de patologie 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de variatie importantanta a glicemiei, determina glicemia din sange 

capilar, cu glucometrul, notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ 

de garda daca valorile sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant, in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica, printeaza formularul „Condica de 

medicamente”, il supune verificarii si asumariii prin semnatura si parafare, de catre medicul 

curant si duce formularul la farmacia cu circuit inchis a spitalului 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientii carora le-au fost 

prescrise 
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 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inlaturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului pentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea pacientilor si a apartinatorilor, a programului de vizite si 

a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul de 

paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 
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o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina: 

o iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta coordonatoare 

de compartiment 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 
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 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice,  la parametri din specificatiile tehnice, respectand masurile 

de protectie specifice atat pentru persoana proprie cat si pentru pacient si terti 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitati de pregatire profesionala continua 

 supravegheaza asistentele medicale debutante repartizate, in vederea insusirii din partea 

acestora, a notiunilor teoretice, insurilor practice specifice activitatii, manevrelor specifice 

procedurilor operationale, raportand asistentei sefe din sectie si asistentei coordonatoare pe 

spital, eventuale deficiente de pregatire 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

 raporteaza zilnic, telefonic, la serviciul de epidemiologie al DSP Brasov, toate internarile 

efectuate din ultimele 24 sau 72 de ore (in cazul zilei de luni). Datele raportate telefonic 
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sunt inregistrate si in Registrul de comunicari la DSP, fiecare asistenta care raporteaza 

trecandu- si numele si data/ ora raportarii 

 pentru bolile infecto contagioase care necesita raportare speciala, procedeaza in modul 

urmator: 

 recolteaza un esantion de sange, pe care- l trimite la laborator in vederea separarii serului in 

recipiente specifice 

 stocheaza serul la congelator si completeaza pentru fiecare esantion de ser- „Fisa de insotire 

a serului” 

 completeaza „Fisa de supraveghere” pe care o transmite prin mail, la adresa indicata a 

serviciului de epidemiologie al DSP Brasov 

 completeaza „Fisa unica de raportare a cazului” pe care o transmite prin mail, la adresa 

indicata a serviciului de epidemiologie al DSP Brasov 

IV.7.2.5. Atributiile asistentului medical  

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului, respectand circuitele pacientilor in functie de patologie 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de variatie importantanta a glicemiei, determina glicemia din sange 

capilar, cu glucometrul, notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ 

de garda daca valorile sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant, in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica, printeaza formularul „Condica de 

medicamente”, il supune verificarii si asumariii prin semnatura si parafare, de catre medicul 

curant si duce formularul la farmacia cu circuit inchis a spitalului 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientii carora le-au fost 

prescrise 
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 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din partea vreunui medic 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inlaturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului pentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea pacientilor si a apartinatorilor, a programului de vizite si 

a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul de 

paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 
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o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina: 

o iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta sefa de sectie 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 
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 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice,  la parametri din specificatiile tehnice, respectand masurile 

de protectie specifice atat pentru persoana proprie cat si pentru pacient si terti 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitati de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

 raporteaza zilnic, telefonic, la serviciul de epidemiologie al DSP Brasov, toate internarile 

efectuate din ultimele 24 sau 72 de ore (in cazul zilei de luni). Datele raportate telefonic 

sunt inregistrate si in Registrul de comunicari la DSP, fiecare asistenta care raporteaza 

trecandu- si numele si data/ ora raportarii 

 pentru bolile infecto contagioase care necesita raportare speciala, procedeaza in modul 

urmator: 

 recolteaza un esantion de sange, pe care- l trimite la laborator in vederea separarii serului in 

recipiente specifice 
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 stocheaza serul la congelator si completeaza pentru fiecare esantion de ser- „Fisa de insotire 

a serului”; trimite la DSP Brasov, serviciul epidemiologie, prin curier al spitalului, serurile 

si fisele aferente, colectate intr- o perioada de tip  

 completeaza „Fisa de supraveghere” pe care o transmite prin mail, la adresa indicata a 

serviciului de epidemiologie al DSP Brasov 

 completeaza „Fisa unica de raportare a cazului” pe care o transmite prin mail, la adresa 

indicata a serviciului de epidemiologie al DSP Brasov 

IV.7.2.6. Atributiile asistentului medical debutant 

 isi desfasoara intreaga activitate sub coordonarea si indrumarea asistentei medicale 

principale careia ii este repartizata sau cu care este repartizata in tura 

 primeste pacientii nou internati de la camera de garda sau de la biroul de internari 

 conduce pacientii nou internati in salon, alocand un salon/ pat in salon in functie de 

necesitatile specifice pacientului, respectand circuitele pacientilor in functie de patologie 

 ajuta pacientul nou internat sa se instaleze in pat 

 explica pacientului nou internat regulile de comportament in spital 

 initiaza/ completeaza, pentru fiecare pacient nou internat pe care il primeste- Planul de 

ingrijire 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou internati cat si pentru cei deja spitalizati, asa dupa cum sunt acestea 

recomandate de catre medicul curant al pacientului pe formularul de solicitare, in recipiente 

adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de analize 

medicale 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 in cazul in care, in FOCG a pacientului nou internat, nu sunt recomandate, de catre medicul 

curant, analize de laborator, recolteaza probe pentru „Setul minim” de analize, asa cum este 

acesta stabilit la nivelul sectiei, si afisat in sala de tratamente 

 la indicatia medicului curant sau atunci cand suspicineaza, la unul dintre pacientii aflati in 

ingrijire, un episod de variatie importantanta a glicemiei, determina glicemia din sange 

capilar, cu glucometrul, notand valoarea in Planul de ingrijire si alarmand medicul curant/ 

de garda daca valorile sunt in afara limitelor fiziologice 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 transcrie schema de tratament elaborata de catre medicul curant, in „Condica de 

medicamente” utilizand aplicatia informatica, printeaza formularul „Condica de 

medicamente”, il supune verificarii si asumariii prin semnatura si parafare, de catre medicul 

curant si duce formularul la farmacia cu circuit inchis a spitalului 

 respecta regulile speciale de prescriere a psihotropelor  

 receptioneaza de la farmacia cu circuit inchis, medicamentele prescrise, verifica 

corespondenta cu prescrierea din aplicatie, le distribuie pentru pacientii carora le-au fost 

prescrise 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul curant sau de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din parte vreunui medic 
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 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului curant/ de 

garda 

 in caz de urgente, administreaza medicatia indicata de catre medicul curant sau de garda 

pentru pacientul respectiv 

 consemneaza fiecare administrare de medicatie in Planul de ingrijire, conform procedurii 

specifice 

 storneaza la farmacie medicatia care nu a fost administrata  pacientilor  

 verifica stocul de medicamente si aparatul de urgenta in vederea identificarii si inlaturarii 

medicamentelor expirate sau alterate 

 noteaza intotdeauna administrarea de medicatie din aparatul de urgenta, in vederea 

completarii baremului pentru aparatul de urgenta 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii, in special pentru 

psihotrope, securizand atat condica de psihotrope cat si medicamentele, conform procedurii 

 masoara functiile vitale ale pacientilor notand valorile in Planul de ingrijire, atat in cadrul 

orarului prestabilit cat si la indicatii speciale, din partea medicului curant/ de garda 

 masoara si monitorizeaza parametrii stabiliti si indicati de catre medicul curant in FOCG, 

notand valorile in Planul de ingrijire 

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului curant sau de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului curant/ de garda solicitarile pacientului atunci cand acesta nu 

le poate exprima direct medicului 

 pregateste pacientii si salonul in vederea vizitei medicului curant  

 urmareste starea de curatenie din saloanele alocate solicitand ingrijitoarei de curatenie/ 

infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de necesitate 

 dispune efectuarea curateniei in saloane prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 educa pacientii si apartinatorii in vederea dietei, administrarii la domiciliu a medicatiei, 

masurilor din Planul de ingrijire 

 vegheaza la respectarea, din partea pacientilor si a apartinatorilor, a programului de vizite si 

a regulilor de comportament, si solicita imedicat medicul curant/ de garda si personalul de 

paza in situatii in care se constata incalcari ale regulamentelor prestabilite 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 deconteaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, materialele sanitare utilizate in 

cursul activitatii precum si procedurile aplicate in cursul ingrijirii 

 completeaza zilnic si la externare, Planul de ingrijire al pacientului 

 urmareste ca distribuirea hranei catre pacienti sa se efectueze in conditii corespunzatoare, 

cu respectarea regimului prescris de catre medicul curant 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 



Regulament de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Rupea  Pag 169 of 306 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributiile conform Ordinului 1224/ 2006, privind activitatea de transfuzie sanguina: 

o ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 

o recoltează eşantioanele pretransfuzionale 

o completează şi inainteaza medicului curant, in vederea asumarii prescriptiei prin 

semnatura si parafare, formularul "cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie 

sanguină din spital, în vederea efectuării probelor pretransfuzionale 

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore 

o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată 

o în caz de reacţii transfuzionale anunta imediat medicul currant/ de garda si aplică 

procedurile operatorii standard de urgenţă 

o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistenta sefa de sectie 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 
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 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice,  la parametri din specificatiile tehnice, respectand masurile 

de protectie specifice atat pentru persoana proprie cat si pentru pacient si terti 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitati de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului cat si in 

scris- completand caietul de predare, asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in 

legatura cu evolutia din timpul programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea 

pacientului, tratament, investigatii (consemnand acestea si in Planul de ingrijire) 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

 raporteaza zilnic, telefonic, la serviciul de epidemiologie al DSP Brasov, toate internarile 

efectuate din ultimele 24 sau 72 de ore (in cazul zilei de luni). Datele raportate telefonic 

sunt inregistrate si in Registrul de comunicari la DSP, fiecare asistenta care raporteaza 

trecandu- si numele si data/ ora raportarii 

 pentru bolile infecto contagioase care necesita raportare speciala, procedeaza in modul 

urmator: 

 recolteaza un esantion de sange, pe care- l trimite la laborator in vederea separarii serului in 

recipiente specifice 
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 stocheaza serul la congelator si completeaza pentru fiecare esantion de ser- „Fisa de insotire 

a serului” 

 completeaza „Fisa de supraveghere” pe care o transmite prin mail, la adresa indicata a 

serviciului de epidemiologie al DSP Brasov 

 completeaza „Fisa unica de raportare a cazului” pe care o transmite prin mail, la adresa 

indicata a serviciului de epidemiologie al DSP Brasov 

IV.7.2.7. Atributiile infirmierei 

 asigura toaleta bolnavului imobilizat in fiecare dimineata si ori de cate ori e nevoie 

 ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice  

 ajuta bolnavii la/ pentru efectuarea nevoilor fiziologice (urinar/ plosca/ tavita renala) 

 efectueaza zilnic curatarea si dezinfectia noptierelor, paturilor si schimba lenjeria 

pacientilor/ de pe paturi conform procedurilor de lucru 

 ajuta la pregatirea bolnavului in vederea efectuarii examinarilor paraclinice 

 insoteste pacientii deplasabili sau  nu la examinari paraclinice si consulturi interclinice 

 schimba pozitia pacientului imbilizat la pat conform procedurilor de lucru 

 goleste, la indicatia asistentului medical, recipientele colectoare de urina sau alte produse 

biologice/ secretii  

 transporta alimentele furnizate de catre furnizorul de hrana pe sectie                                

 portioneaza hrana pacientului, o imparte si ajuta pacientii sa se alimenteze pasiv sau activ    

 ajuta la prepararea hranei in cadrul biberoneriei 

 colecteaza, curata, dezinfecteaza vesela utilizata si o depoziteaza in dulapul din oficiu 

 spala, dezinfecteaza tetinele si biberoanele si le transporta la si de la punctul de sterilizare 

 verifica si inlocuieste vesela deteriorata 

 curata si dezinfecteaza suprafetele de lucru din oficiile alimentare (frigider, dulap vesela, 

aragaz, masa de lucru, carucior de transport alimente, chiuveta, etc) 

 verifica zilnic frigiderul cu alimente proprii ale pacientilor si indeparteaza alimentele 

alterate 

 depoziteaza corespunzator, in cutii sau pungi de plastic cu numele pacientului inscriptionat, 

alimentele proprii ale pacientilor 

 indeparteaza alimentele alterate din frigideul cu hrana proprie a pacientilor 

 transporta lenjeria de pat murdara la spalatorie/ transporta lenjeria curata de la spalatorie in 

depozitul de pe sectie, respectand circuitul orar specific 

 ajuta la recoltarea probelor biologice de catre asistentul medical                                                                                                                                                                               

 transporta recipientele cu sange si probe biologice din sectie/ compartiment la laborator, la 

indicatia asistentului medical 

 ajuta la pregatirea si transportul cadavrului la morga 

 ajuta asistentul medical si medicul, la solicitarea acestora, la acte medicale, in functie de 

necesitati 

 sorteaza si colecteaza deseurile  separat conform procedurilor de lucru  

IV.7.2.8. Atributiile ingrijitoarei de curatenie 

 efectueaza zilnic curatenia curenta in spatiile care- i sunt distribuite, raspunzand de starea 

de permanenta curatenie a saloanelor, salilor de tratamente, oficiilor alimentare, birourilor, 

holurilor, scarilor, magaziilor, etc (pardoseala, pereti cu covorul PVC aplicat, geamuri, usi, 
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alt mobilier decat patul- noptiera pacientului si mobilerul de stocare a veselei si alimentelor 

din oficii) 

 efectueaza curatenia si dezinfectia generala si terminala conform procedurii operationale cu 

privire la tehnicile de curatenie si dezinfectie din spital 

 cunoaste metodele de lucru cu dispozitivele de efectuare a curateniei (carucioare 

profesionale, nebulizatoare, lampi UV, etc) 

 curata, dezinfecteaza de cate ori este nevoie grupurile sanitare din spatiul atribuit (bai si 

WC- uri) cu respectarea codului de culoare pentru utilizarea mopurilor 

 curata si dezinfecteaza targile, carucioarele si dispozitivele de mobilizare/ transport pacienti 

 goleste si apoi curata si dezinfecteaza dupa utilizare, urinarele, tavitele renale, plostile, si le 

depoziteaza in spatiul destinat special pentru aceasta 

 colecteaza si depoziteaza deseurile diferentiat, respectand procedura operationala de 

gestionare a deseurilor 

 transporta deseurile medicale periculoase (intepatoare/ taietoare, anatomo patologice) in 

ambalajul original la camera de depozitare temporara conform circuitului orar; transporta 

deseurile menajere in spatiul special amenajat conform circuitului orar 

 inscriptioneaza corespunzator ambalajele deseurilor periculoase  

 curata si dezinfecteaza recipientele in care se colecteaza deseurile medicale (menajere si 

periculoase) 

 efectueaza aerisirea zilnica a saloanelor 

 anunta asistentul medical de serviciu despre defectiunile constatate in timpul programului 

(instalatii sanitare, electrice, de incalzire, etc) 

 raspunde de pastarea in bune conditii a materialeor de curatenie si dezinfectie (mopuri, 

maturi, carucioare de curatenie, galeti,etc) precum si de folosirea lor conform procedurilor 

si tehnicilor de lucru 

 raspunde de depozitarea si pastrarea solutiilor de dezinfectie si curatenie, conform 

specificatiilor de pe eticheta ambalajelor originale 

 cunoaste solutiile de cutare si dezinfectie utilizate (proprietati, mod de preparare, destinatia 

si frecventa utilizarii) 

 participa la actiunea de deratizare impreuna cu reprezentantul firmei de efectuare a DDD si 

anunta asistentul medical de serviciu daca constata prezenta rozatoarelor sau a insectelor 

IV.8. Blocul operator/ sala de nasteri/ statia centrala de sterilizare 

IV.8.1. Blocul operator este o structura de sine statatoare in organizarea spitalului, in care se 

desfasoara urmatoarele activitati specifice: 

 preanestezia 

 anestezia 

 interventia chirurgicala majora/ minora 

 supravegherea postanestezica 

Activitatile care se desfasoara in blocul operator se realizeaza in colaborare cu compartimentul de 

ATI. 

Personalul cu atributii in blocul operator este: 

 medicul coordonator al blocului operator 

 medicul operator principal 

 medicul operator secundar   
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 asistent medical bloc operator 

 infirmiera 

 ingrijitoare de curatenie 

 

IV.8.1.1. Atributiile medicului coordonator al blocului operator sunt urmatoarele: 

 raspunde de elaborarea programului operator 

 raspunde de alcatuirea echipelor operatorii 

 coordoneaza activitatea blocului operator  

 face propuneri conducerii spitalului privind organizarea, ameliorarea activitatii blocului 

operator 

 raspunde de realizarea circuitelor specifice blocului operator: 

o circuitul pacientului 

o circuitul instrumentarului 

o circuitul personalului 

 raspunde de accesul personalului, care trebuie sa poarte un echipament adecvat fiecarei 

zone definite pentru blocul operator  

 verifica completarea registrului de protocoale operatorii pentru fiecare interventie in parte 

IV.8.1.2. Atributiile medicului operator principal 

 realizeaza evaluarea preoperatorie a pacientului 

 stabileste protocolul operator 

 alcatuieste echipa operatorie 

 obtine consimtamantul informat al pacientului specific pentru interventia propusa, 

explicandu- i acestuia beneficiile, evolutia prognozata, posibile efecte adverse si complicatii 

preum si rata de aparitie a acestora 

 indetifica pacientul 

 identifica segmentul de inteventie 

 se asigura de integritatea instrumentarului si dispozitivelor medicale pe care le va utiliza in 

timpul interventiei chirurgicale 

 explica strategia de interventie intregii echipe operatorii 

 efetueaza interventia chirurgicala ajutat de catre medicul operator secundar 

 efectueaza controlul ultim inainte de efectuarea suturilor 

 completeaza registrul Protocol operator 

 dispune trimiterea materialului histopatologic la laborator, semneaza si parafeaza biletul de 

trimitere completand cu solicitarea de explorare 

 monitorizeaza postoperator pacientul 

IV.8.1.3. Atributiile medicului operator secundar sunt urmatoarele: 

 participa la pregatirea preoperaorie 

 asista si ajuta medicul operator principal la efectuarea tehnicilor chirurgicale specifice 

 semneaza Protocolul operator 

IV.8.1.4. Atributiile asistentului medical din blocul operator sunt urmatoarele: 

 verifica periodic si preoperator  trusele chirurgicale: inventarul trusei, integritatea si 

functionalitatea instrumentarului chirurgical  

 pregateste instrumentarul pentru interventia chirurgicala dupa preluarea trusei de la 

sterilizare 
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 pregateste si aseaza documentatia necesara desfasurarii actului chirurgical 

 participa la pregatirea campului operator 

 inmaneaza medicilor operatori instrumentarul si dispozitivele solicitate 

 ajuta medicii operatori la efectuarea tehnicilor chirurgicale 

 efectueaza inventarul truselor chirurgicale si al truselor cu material moale atat pre cat si 

postoperator asigurandu-se ca se regasesc toate intrumentele/ dispozitivele/ intreaga 

cantitate de material moale la sfarsitul interventiei chirurgicale 

 indeparteaza materialul moale folosit, campurile utiliate, instrumentaul folosit 

 curata si dezinfecteaza instrumenarul chirurgical, pregatind trusele pentru sterilizare 

 reorganizeaza locul de munca 

 dispune efectuarea curateniei si dezinfectiei atat dupa fiecare interventie chirurgicala cat si 

la finalul programului operator 

 verifica efectuarea curateniei de catre personalul din subordine 

IV.8.1.5. Atributiile infirmierei in blocul operator sunt umatoarele: 

 preia  pacientul adus pana la intrarea in blocul operator pe un mijloc adecvat (targa sau 

carucior) 

 schimba lenjeria pacientului conform procedurilor specifice  

 se asigura de igienizarea tegumentelor pacientului 

 insoteste pacientul in blocul operator 

 ajuta la pozitionarea pacientului in pozitia adecvata interventiei chirurgicale 

 ajuta asistenta medicala sa pregateasca pacientul in vederea interventiei chirurgicale 

 dupa terminarea intervetiei chirurgicale insoteste pacientul in salonul de urmarire 

postanestezica  

 goleste pungile colectoare pentru secretii drenate, urina, etc 

IV.8.1.6. Atributiile ingrijitoarei de curatenie in blocul operator sunt urmatoarele: 

 efectueaza zilnic curatenia curenta in spatiile care- i sunt distribuite, raspunzand de starea 

de permanenta curatenie a blocului operator (pardoseala, pereti cu covorul PVC aplicat, 

geamuri, usi, mobilier specific) 

 efectueaza curatenia si dezinfectia generala si terminala conform procedurii operationale cu 

privire la tehnicile de curatenie si dezinfectie din spital 

 cunoaste metodele de lucru cu dispozitivele de efectuare a curateniei (carucioare 

profesionale, nebulizatoare, lampi UV, etc) 

 curata, dezinfecteaza de cate ori este nevoie grupurile sanitare din spatiul atribuit (bai si 

WC- uri) cu respectarea codului de culoare pentru utilizarea mopurilor 

 curata si dezinfecteaza targile, carucioarele si dispozitivele de mobilizare/ transport pacienti 

 goleste si apoi curata si dezinfecteaza dupa utilizare, recipientele de la aspiratoarele de 

sange si secretii, urinarele, tavitele renale, plostile, si le depoziteaza in spatiul destinat 

special pentru aceasta 

 colecteaza si depoziteaza deseurile diferentiat, respectand procedura operationala de 

gestionare a deseurilor 

 transporta deseurile medicale periculoase (intepatoare/ taietoare, anatomo patologice) in 

ambalajul original la camera de depozitare temporara conform circuitului orar; transporta 

deseurile menajere in spatiul special amenajat conform circuitului orar 

 inscriptioneaza corespunzator ambalajele deseurilor periculoase  
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 curata si dezinfecteaza recipientele in care se colecteaza deseurile medicale (menajere si 

periculoase) 

 anunta asistentul din blocul operator despre defectiunile constatate in timpul programului 

(instalatii sanitare, electrice, de incalzire, etc) 

 raspunde de pastarea in bune conditii a materialelor de curatenie si dezinfectie (mopuri, 

maturi, carucioare de curatenie, galeti,etc) precum si de folosirea lor conform procedurilor 

si tehnicilor de lucru 

 raspunde de depozitarea si pastrarea solutiilor de dezinfectie si curatenie, conform 

specificatiilor de pe eticheta ambalajelor originale 

 cunoaste solutiile de curatare si dezinfectie utilizate (proprietati, mod de preparare, 

destinatia si frecventa utilizarii) 

 participa la actiunea de deratizare impreuna cu reprezentantul firmei de efectuare a DDD si 

anunta asistentul medical din blocul operator daca constata prezenta rozatoarelor sau a 

insectelor 

 efectueaza curatenia si dezinfectia in spatiile arondate, la indicatia asistentei din blocul 

operator (atat intre interventii cat si la finalul programului operator) 

 indeparteaza materialul moale utilizat 

 colecteaza, sorteaza si depoziteaza deseurile rezultate din activitatea operatorie conform 

procedurilor specifice   

IV.8.2. Sala de nasteri este o structura distincta, situata in apropierea blocului operator si statiei 

centrale de sterilizare, in care se desfasoara urmatoarele activitati: 

 transferul gravidei/ preluarea gravidei in sala de nasteri 

 urmarirea fazei active a travaliului si a starii intrauterine a fatului  

 pregatirea completa a mamei pentru nastere 

 managementul travaliului- nasterii spontane 

 identificarea la mama/ fat a unor semne care pot influenta evolutia cazului si necesita 

interventia medicului 

 efectuarea- la nevoie- a manevrelor instrumentale la nasterea naturala 

 efectuarea epiziotomiei/ epiziorafiei 

 extractia manuala de placenta, la nevoie, de catre medic 

 efectuarea controlului uterin instrumental, la nevoie, de catre medic 

 urmarirea imediata a lauzei 

 preluarea nou nascutului 

 ingrijiri imediate acordate nou nascutului in sala de nasteri 

 ingrijiri acordate nou nascutului in salonul pentru nou nascuti 

 transferul lauzei si nou nascutului in salonul mama- copil (cazare in sistem rooming in) 

Activitatile din sala de nasteri sunt efectuate/ realizate de catre personalul angajat al 

compartimentului de obstetrica fiziologica, care are atributii si in sala de nasteri, neexistand 

personal special alocat care sa deserveasca sala de nasteri. 

Activitatea se desfasoara cu respectarea circuitelor functionale ale spitalului, pentru 

prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale.  

IV.8.2.1. Atributiile medicului primar/ specialist de obstetrica ginecologie in in sala de nasteri 

 decide, prin consult, transferul gravidei in sala de nasteri 

 obtine consimtamantul informat al pacientei pentru: 
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o consultatie 

o modalitatea de nastere 

o modalitati de nastere sau de rezolvare in cazul in care evolutia este alta decat cea 

previzibila 

 urmareste activ travaliul si starea intrauterina a fatului, impreuna asistenta de la sala de 

nasteri 

 conduce travaliul- nasterea spontana 

 decide conduita in cazul identificarii la mama/ fat a unor semne care pot influenta evolutia 

cazului si necesita transfer la unitate de rang superior 

 efectuarea- la nevoie- a manevrelor instrumentale la nasterea naturala 

 efectuarea epiziotomiei/ epiziorafiei 

 efectueaza extractia manuala de placenta 

 efectueaza controlul uterin instrumental 

 urmareste lauzia imediata 

 evalueaza starea imediata a nou nascutului- scor APGAR 

 acorda ingrijiri de urgenta, la nevoie, nou nascutului, pana la preluarea de catre neo natolog 

 decide transferul lauzei in salonu 

 informeza parturienta mereu in timpul travaliului in legatura cu manevrele si procedurile 

necesar a fi efectuate 

IV.8.2.2. Atributiile asistentei medicale in sala de nastere 

 pregateste gravida pentru nastere: 

o asigura abordul venos 

o monitorizeaza functii vitale materne si efectueaza cardiotocografia continu in interes 

fetal, inregistrand valorile in FOCG/FSZ/ plan de ingrijire 

 urmareste evolutia travaliului sesizand medicului toate incidentele aparute 

 administreaza medicatie la indicatia medicului curant 

 participa la asistenta nasterilor fiziologice sub supravgeherea medicului din sectie sau de 

garda: 

 acorda primele ingrijiri nou nascutilor si raspunde de identificarea lor prin aplicarea bratarii 

de identificare 

IV.8.2.3. Atributiile infirmierei in sala de nasteri 

 preia  parturienta adusa pana la intrarea in blocul operator pe un mijloc adecvat (targa sau 

carucior) 

 schimba lenjeria parturientei conform procedurilor specifice  

 se asigura de igienizarea tegumentelor parturientei 

 insoteste parturienta in sala de nasteri 

 ajuta la pozitionarea parturientei pe masa de nastere 

 ajuta asistenta medicala sa pregateasca parturienta in vederea travaliului/ nasterii 

 dupa terminarea travaliului insoteste lauza in spatiul de urmarire posttravaliu  

 goleste pungile colectoare pentru secretii drenate, urina, etc 

IV.8.2.4. Atributiile ingrijitoarei de curatenie in sala de nasteri 

 efectueaza zilnic curatenia curenta in spatiile care- i sunt distribuite, raspunzand de starea 

de permanenta curatenie a salii de nasteri (pardoseala, pereti cu covorul PVC aplicat, 

geamuri, usi, mobilier specific) 
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 efectueaza curatenia si dezinfectia generala si terminala conform procedurii operationale cu 

privire la tehnicile de curatenie si dezinfectie din spital 

 cunoaste metodele de lucru cu dispozitivele de efectuare a curateniei (carucioare 

profesionale, nebulizatoare, lampi UV, etc) 

 curata, dezinfecteaza de cate ori este nevoie grupurile sanitare din spatiul atribuit (bai si 

WC- uri) cu respectarea codului de culoare pentru utilizarea mopurilor 

 curata si dezinfecteaza targile, carucioarele si dispozitivele de mobilizare/ transport pacienti 

 goleste si apoi curata si dezinfecteaza dupa utilizare, recipientele de la aspiratoarele de 

sange si secretii, urinarele, tavitele renale, plostile, si le depoziteaza in spatiul destinat 

special pentru aceasta 

 colecteaza si depoziteaza deseurile diferentiat, respectand procedura operationala de 

gestionare a deseurilor 

 transporta deseurile medicale periculoase (intepatoare/ taietoare, anatomo patologice) in 

ambalajul original la camera de depozitare temporara conform circuitului orar; transporta 

deseurile menajere in spatiul special amenajat conform circuitului orar 

 inscriptioneaza corespunzator ambalajele deseurilor periculoase  

 curata si dezinfecteaza recipientele in care se colecteaza deseurile medicale (menajere si 

periculoase) 

 anunta asistentul din blocul operator despre defectiunile constatate in timpul programului 

(instalatii sanitare, electrice, de incalzire, etc) 

 raspunde de pastarea in bune conditii a materialelor de curatenie si dezinfectie (mopuri, 

maturi, carucioare de curatenie, galeti,etc) precum si de folosirea lor conform procedurilor 

si tehnicilor de lucru 

 raspunde de depozitarea si pastrarea solutiilor de dezinfectie si curatenie, conform 

specificatiilor de pe eticheta ambalajelor originale 

 cunoaste solutiile de curatare si dezinfectie utilizate (proprietati, mod de preparare, 

destinatia si frecventa utilizarii) 

 participa la actiunea de deratizare impreuna cu reprezentantul firmei de efectuare a DDD si 

anunta asistentul medical daca constata prezenta rozatoarelor sau a insectelor 

 efectueaza curatenia si dezinfectia in spatiile arondate, la indicatia asistentei din sala de 

nasteri (atat intre interventii cat si la finalul programului operator) 

 indeparteaza materialul moale utilizat 

 colecteaza, sorteaza si depoziteaza deseurile rezultate din activitatea operatorie conform 

procedurilor specifice   

IV.8.3. STERILIZARE. Este un compartiment functional separat de restul sectiilor si 

compartimentelor cu paturi, aflat in comunicare cu blocul operator/ sala de nasteri. In 

compartimentul de sterilizare se desfasoara urmatoarele activitati: 

 preluarea materialului pentru sterilizare: 

o truse cu instrumentar chirurgical 

o truse cu material moale 

o truse cu tetine/ biberoane 

o truse cu alt material autoclavabil (barbotoare, etc)  

 efectuarea sterilizarii propriu zise, utilizand programul adecvat in functie de produsele 

supuse sterilizarii 
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 controlul eficientei sterilizarii 

 depozitarea truselor cu material sterilizat 

 eliberarea/ preluarea truselor cu material sterilizat 

 evidenta procesului de sterilizare 

 aprovizionarea cu materiale consumabile 

IV.8.3.1. Atributiile asitentului medical din sterilizare: 

 preia trusele cu materiale destinate sterilizarii 

 verifica integritatea instrumentarului si materialului moale 

 supravegheaza depoziteaza truselor cu material nesteril in spatiul special amenajat in 

acest sens, in asteptarea sterilizarii 

 pregateste dispozitivele de sterilizare- autoclavul- in vederea functionarii, alegand 

programul special in functie de materialul care urmeaza a fi sterilizat 

 introduce trusele cu material de sterilizat in autoclav 

 stabileste/ seteaza parametrii de functionare ai autoclavului in functie de programul ales 

 aplica testele de control al eficientei sterilizarii  

 aplica bandeleta de testare fizico chimica pe trusele sterile cu inscriptia adecvata (de 

moment al efectuarii sterilizarii si valabilitate a sterilitatii trusei) 

 depoziteaza trusele cu material sterilizat in spatii special amenajate in vederea preluarii 

lor spre locul de utilizare 

 cunoaste modul de functionare al autoclavului  

 participa la instruiri periodice pentru persoane care lucreaza cu dispozitive cu abur sub 

presiune 

 sesizeaza serviciului administrativ orice defectiune constatata 

 face propuneri pentru organizarea spatiului si imbunatatirea activitatii 

 participa la elaborarea procedurilor specifice activitatii sale 

 face propuneri pentru achizitia de materiale consumabile 

V. Ambulatorul integrat 

Ambulatorul integrat este structura in care se acorda servicii medicale pacientilor care nu necesita 

cazare/ spitalizare. Pacientii sunt consultati in cabinetele de specialitate, beneficiaza de proceduri 

terapeutice si diagnostice, de tratament medicamentos iar la finalul actului medical, ca si o 

finalitate a acestuia, pacientul poate primi unul sau mai multe din urmatoarele documente: 

 scrisoare medicala catre medicul de familie 

 certificat de concediu medical 

 reteta compensata/ necompensata pentru medicamente prescrise la domiciliu 

 bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice 

 bilet de trimitere pentru consultatii clinice/ internare 

 recomandare pentru ingrijiri medicale/ paliative la domiciliu 

Ambulatorul integrat al spitalului este coordonat de catre directorul medical. In fiecare specialitate, 

serviciile medicale sunt acordate de catre medic specialist/ primar in specialitatea cabinetului si de 

catre asistent medical.   

In Spitalul Orasenesc Rupea se acorda consultatii in regim de ambulator integrat in specialitatile: 

 medicina interna 

 pediatrie 

 obstetrica ginecologie 
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 chirurgie generala 

 boli infectioase   

V.1. Cabinetul de medicina interna 

In cabinetul de medicina interna se acorda servicii medicale de ambulator in specialitatea de 

medicina interna de catre medic specialist/ primar in specialitatea respectiva si asistent medical/ 

asistent medical principal. 

V.1.1. Atributiile medicului specialist/ primar de medicina interna in ambulator: 

 participa la activitatea de diagnosticare efectuand consultul pacientului (anamneza, 

examenul obiectiv pe aparate si sisteme) 

 elaboreaza planul de investigatii (in vederea formularii diagnosticului) si raspunde de 

completarea biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice 

 interpreteaza si integreaza rezultatele explorarilor paraclinice in vederea formularii 

diagnosticului clinic 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament minim invazive  

 efectueaza proceduri diagnostice si terapeutice conform specialitatii si competentelor sale 

profesionale  

 in cazul in care adresabilitatea este mare, va dispune programarea pacientilor pentru 

consultatie 

 organizeaza controlul pacientului in vederea aprecierii evolutiei sub tratament 

 este responsabil de intocmirea si inmanarea catre pacient a tuturor documentelor necesare 

acestuia, aferente consultului in ambulator (scrisoare medicala, concediu medical, reteta 

compensate sau necompensata, bilet de trimitere paraclinic sau clinic, etc). 

 in cazul in care considera necesar, prescrie investigatii paraclincie in vederea formularii 

diagnosticului 

 in cazul in care considera necesar recomanda pacientului consulturi de alta specialitate 

decat cea proprie 

 acorda primul ajutor la nevoie pacientului din cabinet 

 poate efectua investigatii paraclinice si poate elibera rezultate in ceea ce priveste 

investigatiile efectuate in limitele competentelor dobandite 

 daca considera necesar poate recomanda internarea pacientului in sectie/ compartiment cu 

paturi, eliberand bilet de trimitere in acest sens 

 va informa medicul de familie al pacientului prin scrisoare medicala asupra diagnosticului, 

rezultatelor explorarilor paraclinice si asupra schemei de taratament indicate 

 respecta orarul stabilit de comun  acord cu conducerea SOR in vederea programului din 

ambulator 

 raspunde de completarea Scrisorii medicale, document prin care transmite toate informatiile 

legate de actul medical din ambulator, catre medicul de familie 
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 raspunde de raportarea corecta si completa a activitatii din timpul programului sau de lucru, 

catre platform CAS 

V.1.2. Atributiile asistentului medical 

 efectueaza programarea pacientilor pentru consultatie sau internare, la indicatia medicului 

curant 

 anunta pacientii programati de schimbarea programului (la nevoie) 

 introduce toate datele legate de episodul de ingrijire din cabinetul de ambulator in aplicatia 

informatica pusa la dispozitie de catre spital 

 pregateste pacientul pentru consultatie si prentru proceduri diagnostice si terapeutice  

 asista medicul la efectuarea procedurilor diagnostice si/ sau terapeutice 

 inregistreaza rezultatele explorarilor paraclinice efectuate in cabinet/ participa la elaborarea 

buletinului de rezultat 

 participa la completarea formularelor necesare activitatii din ambulator 

 completeaza registrul de consultatii in format letric sau digital, in functie de procedura 

 administreaza medicatie, la indicatia medicului curant 

 efectueaza proeduri diagnostice, la indicatia medicului curant  

 pastreaza in bune conditii aparatura si dispozitivele din dotarea cabinetului 

 aprovizioneaza cabinetul cu medicamente si mateiale sanitare/ consumabile 

 dispune si coordoneaza efectuarea curateniei si dezinfectiei in cabinet 

 pregateste, la nevoie, pentru sterilizare, materialele/ instrumentele adecvate 

 pastreaza in arhiva operativa a cabinetului documentele rezultate din activitate, pe care apoi 

le inainteaza spre arhivare 

 respecta programul de lucru in cabinet 

 pastreaza permanent legatura cu compartimentul cu paturi in vederea coordonarii 

activitatilor  

 utilizeaza echipamentu de protectie (halat, manusi, masca) 

V.2. Cabinetul de pediatrie 

In cabinetul de pediatrie se acorda servicii medicale de ambulator in specialitatea de pdiatrie de 

catre medic specialist/ primar in specialitatea respectiva si asistent medical/ asistent medical 

principal. 

V.2.1. Atributiile medicului specialist/ primar de pediatrie in ambulator: 

 participa la activitatea de diagnosticare efectuand consultul pacientului (anamneza atunci 

cand este cazul la inotitorii pacientului, examenul obiectiv pe aparate si sisteme) 

 elaboreaza planul de investigatii (in vederea formularii diagnosticului) si raspunde de 

completarea biletului/ biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice 

 interpreteaza si integreaza rezultatele explorarilor paraclinice in vederea formularii 

diagnosticului clinic 

 obtine consimtamantul informat al parintelui/ apartinatoilor/ reprezentantilor legali ai 

copiilor pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invazive 

o tratatment medicamentos  
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o proceduri de tratament invazive/ minim invazive/ chirurgicale  

 efectueaza proceduri diagnostice si terapeutice conform specialitatii si competentelor sale 

profesionale  

 in cazul in care adresabilitatea este mare, va dispune programarea pacientilor pentru 

consultatie 

 organizeaza controlul pacientului in vederea aprecierii evolutiei sub tratament 

 este responsabil de intocmirea si inmanarea catre pacient/ apartinator a tuturor 

documentelor necesare acestuia, aferente consultului in ambulator (scrisoare medicala, 

concediu medical pentru parinte, reteta compensate sau necompensata, bilet de trimitere 

paraclinic sau clinic, etc). 

 in cazul in care considera necesar, prescrie investigatii paraclincie in vederea formularii 

diagnosticului 

 in cazul in care considera necesar recomanda pacientului consulturi de alta specialitate 

decat cea proprie 

 acorda primul ajutor la nevoie pacientului din cabinet 

 poate efectua investigatii paraclinice si poate elibera rezultate in ceea ce priveste 

investigatiile efectuate in limitele competentelor dobandite 

 daca considera necesar poate recomanda internarea pacientului in sectie/ compartiment cu 

paturi, eliberand bilet de trimitere in acest sens 

 va informa medicul de familie al pacientului prin scrisoare medicala asupra diagnosticului, 

rezultatelor explorarilor paraclinice si asupra schemei de taratament indicate 

 respecta orarul stabilit de comun  acord cu conducerea SOR in vederea programului din 

ambulator 

 raspunde de completarea Scrisorii medicale, document prin care transmite toate informatiile 

legate de actul medical din ambulator, catre medicul de familie 

 raspunde de raportarea corecta si completa a activitatii din timpul programului sau de lucru, 

catre platform CAS 

V.2.2. Atributiile asistentului medical 

 efectueaza programarea pacientilor pentru consultatie sau internare, la indicatia medicului 

curant 

 anunta parintii sau apartinatorii pacientilor programati de schimbarea programului (la 

nevoie) 

 introduce toate datele legate de episodul de ingrijire din cabinetul de ambulator in aplicatia 

informatica pusa la dispozitie de catre spital 

 pregateste pacientul pentru consultatie si prentru proceduri diagnostice si terapeutice  

 asista medicul la efectuarea procedurilor diagnostice si/ sau terapeutice 

 inregistreaza rezultatele explorarilor paraclinice efectuate in cabinet/ participa la elaborarea 

buletinului de rezultat 

 participa la completarea formularelor necesare activitatii din ambulator 

 completeaza registrul de consultatii in format letric sau digital, in functie de procedura 

 administreaza medicatie, la indicatia medicului curant 

 efectueaza proeduri diagnostice, la indicatia medicului curant  

 pastreaza in bune conditii aparatura si dispozitivele din dotarea cabinetului 

 aprovizioneaza cabinetul cu medicamente si materiale sanitare/ consumabile 
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 dispune si coordoneaza efectuarea curateniei si dezinfectiei in cabinet 

 pregateste, la nevoie, pentru sterilizare, materialele/ instrumentele adecvate 

 pastreaza in arhiva operativa a cabinetului documentele rezultate din activitate, pe care apoi 

le inainteaza spre arhivare 

 respecta programul de lucru in cabinet 

 pastreaza permanent legatura cu compartimentul cu paturi in vederea coordonarii 

activitatilor  

 utilizeaza echipamentu de protectie (halat, manusi, masca) 

V.3. Cabinetul de chirurgie generala  

In cabinetul de chirurgie general se acorda servicii medicale de ambulator in specialitatea de 

chirurgie generala de catre medic specialist/ primar in specialitatea respectiva si asistent medical/ 

asistent medical principal. 

V.3.1. Atributiile medicului specialist/ primar de chirurgie generala in ambulator: 

 participa la activitatea de diagnosticare efectuand consultul pacientului (anamneza, 

examenul obiectiv pe aparate si sisteme) 

 elaboreaza planul de investigatii (in vederea formularii diagnosticului) si raspunde de 

completarea biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice 

 interpreteaza si integreaza rezultatele explorarilor paraclinice in vederea formularii 

diagnosticului clinic 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament minim invazive 

 efectueaza proceduri diagnostice si terapeutice conform specialitatii si competentelor sale 

profesionale  

 efectueaza proceduri de mica chirurgie in sala de tratamente din ambulator 

 in cazul in care adresabilitatea este mare, va dispune programarea pacientilor pentru 

consultatie 

 organizeaza controlul pacientului in vederea aprecierii evolutiei sub tratament 

 este responsabil de intocmirea si inmanarea catre pacient a tuturor documentelor necesare 

acestuia, aferente consultului in ambulator (scrisoare medicala, concediu medical, reteta 

compensate sau necompensata, bilet de trimitere paraclinic sau clinic, etc). 

 in cazul in care considera necesar, prescrie investigatii paraclincie in vederea formularii 

diagnosticului 

 in cazul in care considera necesar recomanda pacientului consulturi de alta specialitate 

decat cea proprie 

 acorda primul ajutor la nevoie pacientului din cabinet 

 poate efectua investigatii paraclinice si poate elibera rezultate in ceea ce priveste 

investigatiile efectuate in limitele competentelor dobandite 

 daca considera necesar poate recomanda internarea pacientului in sectie/ compartiment cu 

paturi, eliberand bilet de trimitere in acest sens 
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 va informa medicul de familie al pacientului prin scrisoare medicala asupra diagnosticului, 

rezultatelor explorarilor paraclinice si asupra schemei de taratament indicate 

 respecta orarul stabilit de comun  acord cu conducerea SOR in vederea programului din 

ambulator 

 raspunde de completarea Scrisorii medicale, document prin care transmite toate informatiile 

legate de actul medical din ambulator, catre medicul de familie 

 raspunde de raportarea corecta si completa a activitatii din timpul programului sau de lucru, 

catre platform CAS 

V.3.2. Atributiile asistentului medical 

 efectueaza programarea pacientilor pentru consultatie sau internare, la indicatia medicului 

curant 

 anunta pacientii programati de schimbarea programului (la nevoie) 

 introduce toate datele legate de episodul de ingrijire din cabinetul de ambulator in aplicatia 

informatica pusa la dispozitie de catre spital 

 pregateste pacientul pentru consultatie si prentru proceduri diagnostice si terapeutice  

 asista medicul la efectuarea procedurilor diagnostice si/ sau terapeutice 

 inregistreaza rezultatele explorarilor paraclinice efectuate in cabinet/ participa la elaborarea 

buletinului de rezultat 

 participa la completarea formularelor necesare activitatii din ambulator 

 completeaza registrul de consultatii in format letric sau digital, in functie de procedura 

 administreaza medicatie, la indicatia medicului curant 

 efectueaza proeduri diagnostice, la indicatia medicului curant  

 pastreaza in bune conditii aparatura si dispozitivele din dotarea cabinetului 

 aprovizioneaza cabinetul cu medicamente si mateiale sanitare/ consumabile 

 dispune si coordoneaza efectuarea curateniei si dezinfectiei in cabinet 

 pregateste, la nevoie, pentru sterilizare, materialele/ instrumentele adecvate 

 pastreaza in arhiva operativa a cabinetului documentele rezultate din activitate, pe care apoi 

le inainteaza spre arhivare 

 respecta programul de lucru in cabinet 

 pastreaza permanent legatura cu compartimentul cu paturi in vederea coordonarii 

activitatilor  

 utilizeaza echipamentul de protectie (halat, manusi, masca) 

V.4. Cabinetul de obstetrica ginecologie 

In cabinetul de obstetrica ginecologie se acorda servicii medicale de ambulator in specialitatea de 

obstetrica ginecologie de catre medic specialist/ primar in specialitatea respectiva si asistent 

medical/ asistent medical principal. 

V.4.1. Atributiile medicului specialist/ primar de obstetrica ginecologie in ambulator: 

 participa la activitatea de diagnosticare efectuand consultul pacientului (anamneza, 

examenul obiectiv pe aparate si sisteme) 

 elaboreaza planul de investigatii (in vederea formularii diagnosticului) si raspunde de 

completarea biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice 

 interpreteaza si integreaza rezultatele explorarilor paraclinice in vederea formularii 

diagnosticului clinic 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 
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o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament minim invazive 

 efectueaza proceduri diagnostice si terapeutice conform specialitatii si competentelor sale 

profesionale  

 in cazul in care adresabilitatea este mare, va dispune programarea pacientilor pentru 

consultatie 

 organizeaza controlul pacientului in vederea aprecierii evolutiei sub tratament 

 este responsabil de intocmirea si inmanarea catre pacient a tuturor documentelor necesare 

acestuia, aferente consultului in ambulator (scrisoare medicala, concediu medical, reteta 

compensate sau necompensata, bilet de trimitere paraclinic sau clinic, etc). 

 in cazul in care considera necesar, prescrie investigatii paraclincie in vederea formularii 

diagnosticului 

 in cazul in care considera necesar recomanda pacientului consulturi de alta specialitate 

decat cea proprie 

 acorda primul ajutor la nevoie pacientului din cabinet 

 poate efectua investigatii paraclinice si poate elibera rezultate in ceea ce priveste 

investigatiile efectuate in limitele competentelor dobandite 

 daca considera necesar poate recomanda internarea pacientului in sectie/ compartiment cu 

paturi, eliberand bilet de trimitere in acest sens 

 va informa medicul de familie al pacientului prin scrisoare medicala asupra diagnosticului, 

rezultatelor explorarilor paraclinice si asupra schemei de taratament indicate 

 respecta orarul stabilit de comun  acord cu conducerea SOR in vederea programului din 

ambulator 

 raspunde de completarea Scrisorii medicale, document prin care transmite toate informatiile 

legate de actul medical din ambulator, catre medicul de familie 

 raspunde de raportarea corecta si completa a activitatii din timpul programului sau de lucru, 

catre platform CAS 

V.4.2. Atributiile asistentului medical 

 efectueaza programarea pacientilor pentru consultatie sau internare, la indicatia medicului 

curant 

 anunta pacientii programati de schimbarea programului (la nevoie) 

 introduce toate datele legate de episodul de ingrijire din cabinetul de ambulator in aplicatia 

informatica pusa la dispozitie de catre spital 

 pregateste pacientul pentru consultatie si prentru proceduri diagnostice si terapeutice  

 asista medicul la efectuarea procedurilor diagnostice si/ sau terapeutice 

 inregistreaza rezultatele explorarilor paraclinice efectuate in cabinet/ participa la elaborarea 

buletinului de rezultat 

 participa la completarea formularelor necesare activitatii din ambulator 

 completeaza registrul de consultatii in format letric sau digital, in functie de procedura 

 administreaza medicatie, la indicatia medicului curant 
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 efectueaza proeduri diagnostice, la indicatia medicului curant  

 pastreaza in bune conditii aparatura si dispozitivele din dotarea cabinetului 

 aprovizioneaza cabinetul cu medicamente si mateiale sanitare/ consumabile 

 dispune si coordoneaza efectuarea curateniei si dezinfectiei in cabinet 

 pregateste, la nevoie, pentru sterilizare, materialele/ instrumentele adecvate 

 pastreaza in arhiva operativa a cabinetului documentele rezultate din activitate, pe care apoi 

le inainteaza spre arhivare 

 respecta programul de lucru in cabinet 

 pastreaza permanent legatura cu compartimentul cu paturi in vederea coordonarii 

activitatilor  

 utilizeaza echipamentu de protectie (halat, manusi, masca) 

V.5. Cabinetul de boli infectioase 

In cabinetul de boli infectioase se acorda servicii medicale de ambulator in specialitatea de boli 

infectioase de catre medic specialist/ primar in specialitatea respectiva si asistent medical/ asistent 

medical principal. 

V.5.1. Atributiile medicului specialist/ primar de boli infectioase in ambulator: 

 participa la activitatea de diagnosticare efectuand consultul pacientului (anamneza, 

examenul obiectiv pe aparate si sisteme) 

 elaboreaza planul de investigatii (in vederea formularii diagnosticului) si raspunde de 

completarea biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice 

 interpreteaza si integreaza rezultatele explorarilor paraclinice in vederea formularii 

diagnosticului clinic 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament minim invazive 

 efectueaza proceduri diagnostice si terapeutice conform specialitatii si competentelor sale 

profesionale  

 in cazul in care adresabilitatea este mare, va dispune programarea pacientilor pentru 

consultatie 

 organizeaza controlul pacientului in vederea aprecierii evolutiei sub tratament 

 este responsabil de intocmirea si inmanarea catre pacient a tuturor documentelor necesare 

acestuia, aferente consultului in ambulator (scrisoare medicala, concediu medical, reteta 

compensate sau necompensata, bilet de trimitere paraclinic sau clinic, etc). 

 in cazul in care considera necesar, prescrie investigatii paraclincie in vederea formularii 

diagnosticului 

 in cazul in care considera necesar recomanda pacientului consulturi de alta specialitate 

decat cea proprie 

 acorda primul ajutor la nevoie pacientului din cabinet 

 poate efectua investigatii paraclinice si poate elibera rezultate in ceea ce priveste 

investigatiile efectuate in limitele competentelor dobandite 
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 daca considera necesar poate recomanda internarea pacientului in sectie/ compartiment cu 

paturi, eliberand bilet de trimitere in acest sens 

 va informa medicul de familie al pacientului prin scrisoare medicala asupra diagnosticului, 

rezultatelor explorarilor paraclinice si asupra schemei de taratament indicate 

 respecta orarul stabilit de comun  acord cu conducerea SOR in vederea programului din 

ambulator 

 raspunde de completarea Scrisorii medicale, document prin care transmite toate informatiile 

legate de actul medical din ambulator, catre medicul de familie 

 raspunde de raportarea corecta si completa a activitatii din timpul programului sau de lucru, 

catre platform CAS 

V.5.2. Atributiile asistentului medical 

 efectueaza programarea pacientilor pentru consultatie sau internare, la indicatia medicului 

curant 

 anunta pacientii programati de schimbarea programului (la nevoie) 

 introduce toate datele legate de episodul de ingrijire din cabinetul de ambulator in aplicatia 

informatica pusa la dispozitie de catre spital 

 pregateste pacientul pentru consultatie si prentru proceduri diagnostice si terapeutice  

 asista medicul la efectuarea procedurilor diagnostice si/ sau terapeutice 

 inregistreaza rezultatele explorarilor paraclinice efectuate in cabinet/ participa la elaborarea 

buletinului de rezultat 

 participa la completarea formularelor necesare activitatii din ambulator 

 completeaza registrul de consultatii in format letric sau digital, in functie de procedura 

 administreaza medicatie, la indicatia medicului curant 

 efectueaza proeduri diagnostice, la indicatia medicului curant  

 pastreaza in bune conditii aparatura si dispozitivele din dotarea cabinetului 

 aprovizioneaza cabinetul cu medicamente si mateiale sanitare/ consumabile 

 dispune si coordoneaza efectuarea curateniei si dezinfectiei in cabinet 

 pregateste, la nevoie, pentru sterilizare, materialele/ instrumentele adecvate 

 pastreaza in arhiva operativa a cabinetului documentele rezultate din activitate, pe care apoi 

le inainteaza spre arhivare 

 respecta programul de lucru in cabinet 

 pastreaza permanent legatura cu compartimentul cu paturi in vederea coordonarii 

activitatilor  

 utilizeaza echipamentu de protectie (halat, manusi, masca) 

VI. Camera de garda (CG)  

VI.1. Definitie. Obiectul actiunii.  

 camera de garda (CG) este structura functionala a spitalului, evidentiata in structura 

organizatorica si in organigrama SOR, cu personal propriu, special pregătit, destinată 

triajului, evaluării şi tratamentului de urgenţă a pacienţilor cu afecţiuni acute care se 

prezintă la spital spontan sau care sunt adusi de catre ambulanţe sau echipajele SMURD. De 

asemenea CG este structura care intervine prompt si in cazul urgentelor sau a agravarii 

starii de sanatate a pacientilor internati in spital, dupa terminarea programului normal de 7 

ore in medie, de lucru, al medicilor din sectii/ compartimente cu paturi.  
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 asistenta medicala de urgenta la camera de garda, pentru pacientii din exterior, se acorda 

conform limitelor de competenta ale spitalului. In cazul in care complexitatea urgentei 

depaseste competenta spitalului, se organizeaza, de catre echipa care asigura asistenta 

medicala de urgenta in acel moment, transferul pacientului la unitate spitaliceasca cu nivel 

de competenta superior. Pana la predarea pacientului catre echipajul de pe ambulanta de 

transport, asistenta medicala de urgenta este asigurata cu mijloace disponibile la camera de 

garda a SOR.  

 nivelul de competenta in acordarea asistentei medicale de urgenta in camera de garda este 

stabilit in protocoalele de diagnostic si tratament ale urgentelor (la camera de garda). 

Fiecare protocol de diagnostic si tratament stabileste punctul/ momentul in care, depasite 

fiind posibilitatile spitalului de diagnosticare, tratament, monitorizare, pacientul este trimis 

unei unitati spitalicesti cu competente superioare.  

 SOR incheie protocoale de transfer a pacientului critic in ceea ce priveste: 

o urgentele medico- chirurgicale la adult 

o urgentele medico- chirurgicale la copil 

o urgentele obstetricale si ginecologice 

o urgentele psihiatrice  

 personal propriu - personalul medical cu pregătire specifică, precum şi personalul auxiliar 

care este încadrat la CG, desfăşurând activitatea integral aici. 

 triajul- mecanismul sau procedura prin care pacienţii care se prezintă în CG sunt evaluaţi şi 

clasificaţi, la sosire, de către o persoană competentă (asistent medical sau medic), 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 CG. 

VI.2. Structura/ organizarea CG 

 CG este astfel organizata încât să fie posibile primirea, trierea, investigarea de bază, 

stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă majorităţii pacienţilor sosiţi cu 

ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport, fiind necesară organizarea transferului 

unor pacienţi care necesită investigaţii complexe şi tratament definitiv de urgenţă la un 

spital de categorie superioara.  

 CG dispune de următoarele spaţii funcţionale: 

 spaţiul de primire/triaj al pacienţilor 

 spaţiul de aşteptare 

 camera de resuscitare 

 spaţiul pentru evaluare şi tratament imediat/ salon de observaţie 

 spaţiu de depozitare 

 spaţiul de igienizare/deparazitare pacienti/ spatiu de decontaminare 

 spatiu de odihna/ repaus/ vestiar pentru personal 

VI.3. Reguli de organizare si functionare 

 pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale pentru pacientii internati in sectiile/ 

compartimentele SOR si a rezolvarii urgentelor care se adreseaza spitalului din afara venind 
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cu resurse proprii sau cu ambulanta, la camera de garda a SOR se organizeaza activitatea in 

mod continuu, dupa cum urmeaza: 

 in intervalul orar 8- 15: asistenta este asigurata de catre medicul angajat in CG cu norma de 

baza de 7 ore/ zi 

 in intervalul orar 15- 08: se organizeaza liniile de garda- chirurgicala/ medicala 

 personalul din cadrul CG are obligaţia de a asigura asistenţa medicală de urgenţă 

pacientului aflat în stare critică (venit din afara spitalului sau aflat internat in una din 

sectiile/ compartimentele spitalului), în limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie 

apelarea din timp a specialiştilor aflaţi în spital in momentul respectiv sau la domiciliu, în 

situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi eventual 

a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în care pacientul necesită transfer de urgenţă 

la un spital cu grad de competenţă mai înalt, personalul din cadrul CG are obligaţia să 

iniţieze procedurile de transfer interclinic. 

VI.3.1. Primirea pacienţilor şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă în CG 

 CG este deschisa tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în 

urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice 

 este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest 

lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic din cadrul CG şi stabilirea lipsei unei 

afecţiuni care necesită îngrijiri medicale în cadrul CG şi eventuala internare a pacientului 

 intrarea pacienţilor sosiţi cu mijloacele proprii la CG se face printr-o intrare unică, cu acces 

din curtea interioara a spitalului 

 intrarea pacienţilor sosiţi prin intermediul ambulanţelor este aceeasi cu cea a pacientilor 

sositi cu mjloace proprii 

 pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi 

trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp persoana cu atributii de 

asistenta sociala 

 pentru persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de 

urgenţă se va lua legatura cu persoana cu atributii de asistenta sociala din spital, in vederea 

contactarii serviciului de asistenta sociala al primariei din comuna/ orasul unde isi are 

domiciliul pacientul 

 pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimişi de către medicul de familie pentru 

consult de specialitate vor fi consultaţi în ambulatoriile de specialitate din cadrul spitalului. 

Aceşti pacienţi vor fi trimişi la CG numai în cazul în care medicul care îi trimite consideră 

că aceştia constituie cazuri de urgenţă care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate 

 primirea pacienţilor de urgenţă în SOR se face numai în CG  

 in spaţiul de triaj şi de aşteptare din cadrul CG este afişat la vedere următorul text într-o 

mărime vizibilă de la cel puţin 3 metri: "ÎN ATENŢIA PACIENŢILOR ŞI A 

APARŢINĂTORILOR! În cadrul acestei unităţi accesul la spaţiul de tratament se face pe 

baza triajului care stabileşte prioritatea din punct de vedere medical. Dacă cazul 

dumneavoastră nu reprezintă din punct de vedere medical o prioritate imediată, este posibil 

să aşteptaţi mai mult timp până la eliberarea unui loc pentru consultaţii şi a unui medic care 

să vă consulte. Alţi pacienţi pot fi preluaţi imediat chiar dacă au sosit cu mult după 

dumneavoastră, având o prioritate medicală mai urgentă decât dumneavoastră. Sunteţi 

rugaţi să nu încercaţi SUB NICIO FORMĂ să influenţaţi decizia personalului medical în 
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vederea obţinerii unui acces mai rapid. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ SIMŢIŢI MAI RĂU, vă 

rugăm contactaţi asistentul din punctul de triaj în vederea reevaluării stării dumneavoastră. 

Mulţumim pentru înţelegere". 

VI.3.2. Documentarea asistenţei medicale de urgenţă în CG 

 la sosirea în CG pacientului i se va întocmi o fişă individuală de urgenţă 

 intocmirea fişei va începe la punctul de triaj şi va continua concomitent cu investigarea, 

consultarea şi tratamentul pacientului până la eliberarea acestuia din CG în vederea 

internării în spital, transferului către o altă unitate sanitară sau plecării la domiciliu 

 modelul fisei pacientului din CG este conform Ordinului 1706/ 2007 

 fisa se completeaza in dublu exemplar- fiind autocopianta 

 fişa este completată de catre asistenţi şi medici şi parafată de medicii care participă la 

acordarea asistenţei medicale pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţiile de 

specialitate 

 consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie 

 exemplarul alb al fiselor va fi păstrat în CG cel puţin un an, după care va fi depus în arhiva 

spitalului 

 exemplarul verde va urma pacientul: la domiciliu, in FOCG/ FSZ, la spitalul cu competente 

superioare unde este transferat 

 la sfârşitul fiecărei ture/ garzi, la ora 8 dimineata, în urma predării pacienţilor aflaţi în CG 

medicului din CG sau medicului de garda, se va întocmi un raport de garda care se 

semnează de către medicul şi asistentul responsabili de tură din echipa care pleacă şi de 

catre medicul şi asistentul responsabili de tură din tura următoare 

 rapoartele de gardă se contrasemnează de catre medicul coordonator al CG si se pastreaza 

in CG cel puţin un an de la întocmire apoi se predau arhivei spitalului 

 problemele deosebite raportate de catre echipele de gardă vor fi aduse la cunoştinţă 

conducerii spitalului 

 medicul din CG/ medicul de garda este obligat să consemneze în raport toate problemele 

din timpul gărzii care afectează mersul normal al activităţii, indiferent de natura acestora. 

Medicul coordonator al CG 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 CG 

 echipajul de ambulanţă sau echipajul SMURD care aduce pacientul la CG are obligaţia 

completării unei fişe de asistenţă de urgenţă prespitalicească, din care un exemplar va fi 

ataşat fişei individuale de urgenţă din CG, devenind parte integrantă a acesteia 

 lunar, medicul coordonator al CG organizeaza, in prezenţa medicilor şi a asistenţilor 

medicali din CG, un raport de morbiditate şi mortalitate în cadrul CG din spital. Datele 

întâlnirii, rezultatele şi măsurile adoptate, dacă este cazul, vor fi documentate şi semnate de 

catre medicul coordonator al CG si vor fi aduse la cunostinta conducerii spitalului. 

Participarea la asemenea discuţii din partea personalului din CG este obligatorie, iar absenţa 

nemotivată poate fi sancţionată în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

VI.3.3. Examinarea şi investigarea pacienţilor în cadrul CG 

 la sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din CG sunt examinaţi de medicul din CG/ 

medicul de gardă care va decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care 

urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră 

necesar 
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 in zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, în urma 

unei examinări clinice sumare efectuate de catre un medic, astfel încât rezultatele 

investigaţiilor să fie disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul de 

examinare din cadrul CG 

 medicii de specialitate în diferite specialitati din spital sunt chemaţi la consult după ce, în 

cadrul CG 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 CG 

 medicii din cadrul CG 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 

 medicii de diferite specialitati din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la CG, 

indiferent de ora solicitării- in timpul turei de serviciu  

 in cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de 

specialitate imediat, medicii de specialitate solicitati din spital sunt obligaţi să se prezinte în 

CG în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile în care medicul 

solicitat 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 

CG despre situaţia respectivă şi va primi telefonic sau verbal date despre cazul aflat în CG, 

în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune 

 in cazul pacienţilor stabili care se află în CG, medicii specialişti chemaţi din spital au 

obligaţia să răspundă chemării în cel mult 60 de minute 

 personalul de gardă în CG 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 

 in cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare 

 investigarea pacienţilor în CG are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei 

conduite terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor 

paraclinice 

 investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul 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 

 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 

 medicul din CG/ medicul de garda are dreptul de a solicita investigaţiile pe care le 

consideră necesare pentru pacientul aflat sub responsabilitatea sa, fără avize şi aprobări 

suplimentare din partea altor medici specialişti sau din partea conducerii unităţii sanitare in 

limita protocoalelor de diagnostic si tratament, adecvat cazului respectiv 

 laboratorul spitalului, precum şi serviciul de radiolgie si imagistica al spitalului deserveste 

si CG, avand obligaţia de a da prioritate investigaţiilor solicitate din partea CG 
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 conducerea spitalului va asigura existenţa unui sistem de comunicaţii funcţional care să 

permită acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Comunicarea intre CG si celelalte sectii/ 

compartimente/ departamente se va efectua prin intermediul retelei de telefonie fixa.  

VI.3.4. Internarea pacienţilor aflaţi în CG, reţinerea sub observaţie, transferul sau 

externarea lor 

 internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin CG, în urma întocmirii FOCG 

la CG, dupa examinarea şi evaluarea pacientului 

 se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu 

indicaţii de internare clare, prin CG 

 in urma examinării şi investigării pacientului, medicul din CG/ medicul de gardă cere, după 

caz, consulturile de specialitate, propunând inclusiv internarea pacientului dacă consideră 

acest lucru necesar 

 decizia de internare a pacienţilor aflaţi în CG se ia de catre medicul din CG/ medicul de 

garda de comun acord cu medicul specialist din sectie, 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 

 criteriile de internare a pacienţilor prin CG 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 autosusţinerea, iar pacientul locuieşte singur 

şi este fără aparţinători 

 alte situaţii bine justificate în care medicul din CG sau medicul de gardă consideră necesară 

internarea pacientului 

 in cazul unor diferenţe de opinie între medicul din CG/ medicul de gardă şi medicul din 

secţie privind necesitatea internării unui pacient în secţia respectivă, medicul din CG, 

bazându-se pe motive bine întemeiate pe care le va documenta în fişa individuală a 

pacientului, poate solicita interventia directorului medical. Decizia se va lua in echipa: 

director medical, medic din CG/ medic de garda, medic din sectie 

 pacientul aflat sub observatie in CG va fi urmărit de personalul din cadrul CG, 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 

 in cel mult 24 de ore de la admisia  pacientului în CG, o comisie mixtă alcătuită din 

reprezentanţi ai CG, secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi direcţiunii spitalului- 

director medical/ manager (daca este medic), va decide asupra oportunităţii externării 
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pacientului la domiciliu. Această comisie va fi formată în dimineaţa următoare internării 

pacientului, indiferent de timpul petrecut în CG 

 in cazul internării pacientului, toate cheltuielile suportate în cadrul CG pe durata 

supravegherii, vor fi preluate de secţia în care se internează pacientul 

 in condiţiile îndeplinirii unuia sau mai multora dintre criteriile de internare prevăzute mai 

sus, medicul de gardă din CG are dreptul de a interna pacientul într-o secţie de specialitate a 

spitalului, în următoarele situaţii excepţionale: 

a) medicul de gardă/ medicul din CG apreciază că trimiterea pacientului la domiciliu sau 

tinerea acestuia in observaţie in CG este în detrimentul stării de sănătate a pacientului 

b) medicul specialist solicitat la consult in CG a spitalului nu se prezintă la consultul de 

specialitate solicitat de către medicul de gardă  

c) starea pacientului necesită o abordare multidisciplinară şi niciunul dintre medicii 

specialisti din sectiile/ compartimentele cu paturi ale spitalului nu doreşte internarea 

acestuia în secţia respectivă 

d) orice altă situaţie bine justificată în care medicul de gardă/ medicul din CG consideră 

necesară internarea pacientului 

 in situaţiile prevăzute mai sus, în cazul lipsei temporare de locuri în secţia de specialitate a 

spitalului în care medicul de gardă/ medicul din CG consideră necesară internarea 

pacientului, acesta poate fi internat într-o secţie cu profil înrudit, urmând a fi transferat în 

secţia de specialitate corespunzătoare patologiei prezentate la eliberarea unui loc. În aceste 

situaţii, internarea se face cu informarea medicului din specialitatea în care se consideră 

necesară internarea pacientului 

 in CG pot fi reţinuţi pacienţi sub observaţie pentru cel mult 24 de ore în următoarele 

situaţii: 

a) lipsa unui loc de internare potrivit în spital  

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 CG 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 

 reţinerea unui pacient sub observaţie în CG se face cu acordul acestuia sau, după caz, cu 

acordul aparţinătorilor acestuia 

 in timpul în care pacientul se află sub observaţie în CG, acesta se află sub directa 

responsabilitate a personalului din CG 

 stabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observaţie se face, după caz, 

de comun acord cu medicii de specialitate din sectii 

 este interzisă reţinerea unor pacienţi sub observaţie in CG 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 sau pacientii vor fi trimisi la unitate medicala cu competente superioare 
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 in cazul în care există motive de internare a pacientului într-o anumită secţie din spital, 

acesta nu va fi reţinut sub observaţie în CG decât din motivul lipsei temporare de locuri de 

internare. In această situaţie pacientului i se va întocmi o fişă de internare în secţia 

respectivă, menţionându-se în scris motivul pentru care pacientul rămâne in CG. Conduita 

terapeutică se stabileşte în acest caz de catre medicul din secţia în care se interneaza 

pacientul, ea urmând a fi aplicată, de comun acord cu medicul din CG/medicul de garda, de 

catre personalul aflat sub coordonarea acestuia (din CG). Astfel de pacienţi vor fi preluaţi 

cu prioritate de secţia în care sunt internaţi în momentul eliberării unor locuri. Din 

momentul internării pacientului într-o secţie a spitalului, cheltuielile aferente tratamentului 

aplicat pacientului respectiv în CG se decontează în fişa de internare a pacientului ca fiind 

cheltuieli ale secţiei respective, chiar dacă pacientul se află temporar sub observaţie în CG 

 in cazul în care pacientul necesită transferul către o altă unitate sanitară, medicul din CG/ 

medicul de garda va organiza transferul în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Decizia transferului pacientului aflat în stare critică este o decizie comună care este luată de 

catre medicii specialişti din spital împreună cu medicul din CG/ medicul de garda, în 

consultare, după caz, cu medicii de gardă din unitatea sanitară la care urmează a fi transferat 

pacientul respectiv 

 eliberarea unui pacient dintr CG se face doar cu acordul final al medicului din CG/ 

medicului de garda care va semna şi parafa fişa individuală a pacientului înaintea plecării 

acestuia din CG 

 externarea poate fi recomandată, în urma consultării pacientului respectiv şi a rezultatelor 

investigaţiilor efectuate, de catre medicul de garda/ medicul din CG, eventual in echipa cu 

un medic specialist al carui consult a fost solicitat 

 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 

 in 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 CG/ medicului de garda 

şi ale medicilor specialişti din cadrul spitalului. Scrisoarea poate fi înlocuită de o copie a 

fişei, adresată medicului de familie 

 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 CG 

VI.3.5. Colaborarea dintre CG şi serviciile de urgenţă prespitalicească 

 serviciile de urgenţă prespitalicească vor preda pacienţii, după caz, asistentului de triaj sau 

unui medic de gardă din cadrul CG 

 la predarea pacientului se va preda şi o fişă medicală a acestuia, completată de catre şeful 

echipajului de urgenţă prespitalicească şi semnată de catre acesta 

 personalul din CG are obligaţia să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil, eliberând 

echipajul respectiv în cel mult 15 minute de la sosirea în CG 

 medicii din CG, precum şi medicii de gardă din spital nu au dreptul de a reţine echipajele de 

urgenţă din cadrul serviciilor de ambulanţă sau SMURD, cu excepţia cazului în care 

pacientul se află în stare critică, necesitând transfer imediat către o altă unitate sanitară, 
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situaţie în care se va obţine acordul dispeceratului medical care coordonează echipajul 

respectiv- acordul se obtine prin apel telefonic al medicului din CG la 112 

 intre dispeceratul Serviciului Judetean de Ambulanta al Judetului Brasov si CG va exista o 

legătură permanentă telefonică 

 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 CG, 

direct ori prin intermediul dispeceratului, datele clinice despre starea pacientului şi 

tratamentul aplicat acestuia până la momentul respectiv 

 personalul din CG 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 spitalului, specialităţile care trebuie să fie prezente în mod 

obligatoriu la sosirea cazului 

 personalul din CG va informa şi laboratorul de imagistică în vederea pregătirii prealabile, în 

cazul în care se anticipează necesitatea unei examinăride urgenta 

 in cazul unor disfuncţionalităţi sau în cazul în care echipajele de urgenţă prespitalicească nu 

respectă competenţele sau protocoalele prevăzute, medicul coordonator al CG are obligaţia 

de a informa în scris conducerea serviciului de ambulanţă sau, după caz, medicul-şef al 

SMURD despre problemele respective 

 in cazul unor disfuncţionalităţi la preluarea pacienţilor la nivelul unei CG, conducerea 

serviciului de ambulanţă sau, după caz, medicul-şef al SMURD are obligaţia de a informa 

medicul coordonator al CG, în scris, despre problemele respective 

VI.3.6. Colaborarea dintre CG şi secţiile şi compartimentele spitalului 

 sectiile/ compartimentele cu paturi au obligaţia de a asigura fiecare 1-2 paturi pentru 

internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din CG. Responsabilitatea asigurării 

paturilor libere revine medicilor coordonatori din fiecare secţie/ compartiment 

 in situaţia în care secţiile de specialitate ale spitalului nu pot asigura numărul de paturi 

libere prevăzut mai sus, se reconsideră programul de internare a pacienţilor planificaţi 

 internarea pacienţilor pe paturile prevăzute mai sus se face doar prin CG 

 lista paturilor libere care se asigură pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor 

proveniţi din CG se completeaza zilnic, telefonic, la ora 15- ora inceperii garzii pentru 

zilele lucratoare si dimineata la ora 8- pentru zilele libere, la solicitarea asistentului din CG. 

Asistentul din CG va completa numarul paturilor libere din fiecare sectie/ compartiment la 

inceput de garda in raportul de garda 

 in vederea rezolvării prompte a urgenţelor intraspitaliceşti, mai ales în cazul stopurilor 

cardiace intraspitaliceşti, personalul din CG va putea participa, in functie de caz, la 

acordarea asistentei medicale in situatia respectiva 

 in cazul stopurilor cardiace în secţiile din spital, este responsabilitatea medicului curant al 

pacientului/ medicului de garda de a organiza si conduce resuscitarea cardiopulmonara 

 personalul din secţie este obligat să înceapă si sa efectueze manevrele de resuscitare de bază 

până la sosirea echipei de resuscitare din CG 

VI. 4. Atributiile personalului incadrat in camera de garda  

 medic coordonator CG 

 medic specialist/ primar medicina de urgenta 

 medic de garda 
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 asistent medical coordonator CG 

 asistent medical principal 

 asistent medical 

 asistent medical debutant 

 infirmiera 

 ingrijitoare de curatenie 

VI.4.1. Atributiile medicului coordonator al CG. Nu este post normat in statul de functii, 

atributiile fiind indeplinite de catre medicul specialist de medicina de urgenta (participa la 

programul de garzi al spitalului): 

 conduce activitatea CG în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu prezentul 

regulament 

 asigură şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, inclusiv ale 

personalului aflat în subordine 

 coordonează, asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în 

subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a 

normelor etice şi deontologice 

 asigură respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului 

de funcţionare de catre personalul din subordine 

 îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale 

 asigură şi controlează completarea fişelor pacienţilor şi a tuturor formularelor necesare, în 

scris sau in format electronic, în cadrul CG, în conformitate cu prevederile prezentului 

regulament 

 este la dispoziţia personalului din cadrul CG în vederea rezolvării problemelor urgente 

apărute în cursul gărzilor şi al turelor. În cazul în care este indisponibil, desemnează o 

persoană care are autoritatea şi abilitatea să rezolve problemele din cadrul CG. 

 poartă orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare, fiind obligat 

să anunţe modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de serviciu, cu excepţia 

perioadelor de concediu când va desemna o persoană care îl va înlocui 

 este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate/ indisponibilitate a personalului 

din subordine şi despre problemele survenite în această privinţă 

 este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al gărzilor, mai 

ales în cazul în care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul 

spitalului 

 este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având 

obligaţia să investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul 

investigaţiei 

 are obligaţia de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime 

 are obligaţia să asigure funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, 

incluzând responsabilităţile şi modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal 

 asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare 

 organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru cu tot personalul aflat în subordine sau 

deleagă o persoană în locul său 

 coordoneaza si aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine 
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 semneaza fisele de pontaj ale personalului din subordine 

 controlează efectuarea investigaţiilor şi urmăreşte stabilirea diagnosticului şi aplicarea 

corectă a indicaţiilor terapeutice, în conformitate cu protocoalele de diagnostic si tratament 

 colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi si coordonatori ai altor secţii/ 

compartimente şi laboratoare, în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului 

corespunzător 

 propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora 

 urmăreşte aplicarea protocoalelor de diagnostic si tratament in CG 

 în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la CG) va coordona 

personal împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament 

chiar şi în afara orelor de program. În cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a delega 

o persoană responsabilă cu preluarea acestor sarcini 

 răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului aflat în subordine şi 

de formarea continuă a acestuia, inclusiv de organizarea periodica a cursurilor de 

resuscitare cardiopulmonara a personalului care lucreaza in CG 

 răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, a instrumentarului şi 

întregului inventar al CG şi face propuneri de dotare, corespunzătoare necesităţilor 

 controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor 

 controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi 

comportamentul personalului din subordine în relaţie cu pacienţii şi aparţinătorii acestora 

 informează periodic conducerea spitalului asupra activităţii CG şi reprezintă interesele 

personalului CG  în relaţie cu conducerea spitalului 

 colaborează cu serviciul de ambulanţă din judeţul Brasov în vederea îmbunătăţirii activităţii 

de asistenţă de urgenţă prespitalicească şi a modului de desfăşurare a activităţii, la interfaţa 

dintre CG şi prespital 

 întocmeşte fişele anuale de evaluare a activităţii întregului personal din subordine 

 participă în toate comisiile de concurs/ examen in vederea angajarii personalului pentru CG, 

în calitate de preşedinte sau membru al comisiei, în condiţiile legii; participă la 

selecţionarea personalului medical şi a altor categorii de personal, prin concurs şi interviu 

 propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale 

în vigoare 

 îndeplineşte inclusiv rolul medicului responsabil de tură sau al medicului de gardă pe 

timpul turei sau al gărzii în care ocupă funcţia respectiva 

 propune conducerii spitalului solutii pentru organizarea CG/ alocare de personal/ incadrare 

cu personal de specialitate/ formarea profesionala a personalului din subordine, stabilind 

totodata necesarul de competente pentru camera de garda si necesarul de cursuri de instruire 

pentru personalul alocat CG 

VI.4.2. Atributiile medicului specialist/ primar de medicina de urgenta. Medicul specialist de 

medicina de urgenta este angajat cu norma intreaga in cadrul CG, unde indeplinste tura de serviciu, 

in medie de 7 ore pe zi, intre orele 08- 15. Dupa ora 15 poate participa la efecturea de garzi fiind 

inclus pe lista garzilor de la CG. Programul de garda incepe dupa terminarea turei normale de lucru 

de 7 ore, desfasurandu- se in intervalul orar 15- 08. Atributiile medicului specialist de medicina de 

urgenta sunt: 

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă 
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 răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea 

de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice 

 răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

regulamentului de funcţionare 

 exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale 

 efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în CG şi ia decizia 

introducerii acestuia în camera de reanimare sau în alt sector al CG, coordonează întreaga 

activitate din camera de reanimare chiar în condiţiile în care în acest sector există mai mulţi 

pacienţi sub investigaţii şi tratament, efectuează evaluarea primară şi secundară, manevrele 

terapeutice de urgenţă sau continuarea acestora, investigarea bolnavului, anunţarea 

specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din 

camera de reanimare sau internarea acestuia. Îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi 

investigat sau internat ori deleagă un alt personal competent pentru acest lucru. 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament minim invazive 

 primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale CG, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi 

tratamentul, solicită consulturile de specialitate, efectueaza manevre diagnostic si 

terapeutice conform cu competentele profesionale, hotărăşte reţinerea bolnavului sub 

observaţie, recomandă internarea în alte secţii şi este unica persoană din CG care îşi dă 

acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii in timpul turei de 

serviciu 

 supravegheaza evolutia tuturor pacientilor din CG, reevaluează starea lor şi adaptează 

conduita terapeutică in functie de rezulatele explorarilor paraclinice in dinamica si in 

functie de evolutie 

 comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce 

se efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica persoană din CG care comunică 

un deces aparţinătorilor 

 completează fişele pacienţilor aflaţi în CG şi completează toate formularele necesare, în 

scris sau format electronic, contrasemnează şi asigură completarea corectă de către restul 

personalului a fişelor şi a documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le 

completează personal 

 comunica permanent cu dispeceratul 112 in vederea transferului pacientilor din CG la alte 

spitale cu competente superioare 

 respectă regulamentul de funcţionare al CG şi asigură respectarea acestuia de către restul 

personalului de gardă din subordine 

 respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul coordoantor al CG şi asigură 

îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă 

 poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare 
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 anunţă în permanenţă starea de disponibilitate/ indisponibilitate medicului coordonator al 

CG, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces 

în familie, îmbolnăviri etc.) 

 respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor pacientului 

conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare 

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

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

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

atacabilă 

 ia decizia, de comun acord cu medicii specialisti din sectii/ compartimente- internarii 

pacientilor in sectiile/ compartimentele cu paturi ale spitalului 

 poarta echipamentul de protectie in permanenta 

 participa la cursuri de pregatire profesionala organizate de catre spital sau in vederea 

educatiei medicale continue 

 acorda asistenta si ajutor colegilor medici din programul de garda la nevoie 

VI.4.3. Atributiile medicului de garda. Medicul de garda are activitate cu norma intreaga sau 

fractiuni de norma, conform contractului de munca, in Spitalul Orasenesc Rupea, fiind inclus in 

programul de garzi al CG pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale pentru 

pacientii internati si cei care vin ca urgente la CG. Norma de baza se realizeaza in sectia/ 

compartimentul unde este incadrat pe durata a 7 ore, in medie pe zi, intre orele 08- 15, iar 

programul de garda il desfasoara intre orele 15- 08 pentru zilele lucratoare si 08- 08 pentru zilele 

libere si de sfarsit de saptamana. 

Atributiile medicului de garda sunt urmatoarele: 

 participa la activitatea din camera de garda prin efectuarea de garzi, (tabelul cu programarea 

garzilor se va realiza prin participarea in mod egal cu colegii din spital) 

 raspunde prompt solicitarilor in camera de garda in cazul urgentelor venite din teritoriu in 

vederea diagnosticului in urgenta si acordarii tratamentului si ingrijirilor de urgenta 

 daca considera cazul cu o complexitate ce depaseste posibilitatile de diagnostic si tratament 

ale SOR poate trimite pacientul la o unitate de rang superior, fiind raspunzator de 

organizarea transportului medicalizat al pacientului 

 raspunde prompt solicitarilor din sectie, in caz de urgente, acordand asistenta medicala de 

urgenta prin consultatie si indicatii de tratament; in acest caz noteaza in FOCG a pacientului 

evenimentul si evolutia acestuia, precum si indicatiile de tratament. De asemenea, daca 

acorda asistenta medicala de specialitate in urgenta unui pacient de pe o sectie/ 

compartiment, va informa a doua zi, personal, medicul curant despre acest lucru 

 va preda medicului care ii urmeaza in garda cazurile cu probleme, informand despre 

evolutia acestora 

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă 

 răspunde de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de 

protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice 

 răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

regulamentului de funcţionare 
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 răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului coordonator al CG asupra tuturor 

problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, 

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

 îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale 

 primeşte bolnavul în camera de reanimare sau la intrarea în CG, ii acorda îngrijirile 

medicale necesare şi îl supravegheaza până la stabilizare 

 primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale CG, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi 

tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o consultatie 

o recoltare de probe biologice si sange in vederea efectuarii analizelor de laborator 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o tratatment medicamentos 

o proceduri de tratament invazive/ minim invazive/ chirurgicale  

 ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie 

 reevaluează starea pacientilor din CG şi adaptează conduita terapeutică conform rezultatelor 

explorarilor paraclincie in dinamica si conform evolutiei sub tratament 

 informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se 

efectuează; informeaza apartinatorii despre decesul unui pacient 

 completează fişele pacienţilor aflaţi în CG şi completează toate formularele necesare, în 

scris sau in format electronic 

 permanent si la nevoie asigura colaborarea cu serviciul 112 

 respectă regulamentul de funcţionare al CG 

 respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-coordonator al CG şi asigură 

îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă aflat în subordine 

 permanent, pe perioada garzii, este abordabil si indica locul sau modalitatea in care poate fi 

contactat 

 respectă drepturile pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în 

vigoare 

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

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

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

atacabilă din punct de vedere juridic  

 intervine prompt atunci cand este anuntat ca a intervenit o urgenta privind un pacient 

internat in spital. In acest sens, se deplaseaza la pactul pacientului in cauza, efectueaza 

anamneza, examenul obiectiv, formuleaza concluzii diagnostice, indicand solutii de 

tratament medicamentos sau de alta natura. In cazul in care agravarea starii de sanatate a 

pacientului nu mai pate fi manageriata in SOR dispune transferul pacientului la un spital cu 

competente superioare, conform protocolului de transfer al pacientului critic. Noteaza in 

FOCG a pacientului tot ceea ce a constatat cu ocazia episodului critic al pacientului. 

 pe perioada garzii, raspunde de managementul altor probleme aparute in spital, in legatura 

cu perturbarea linistii, agresiuni, nemultumiri ale pacientilor, apartinatorilor, et 
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VI.4.4. Atributiile asistentului medical coordonator CG 

 îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii 

profesionale 

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă 

 răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

regulamentului de funcţionare 

 respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de catre conducerea 

serviciului 

 are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, 

secretului profesional şi unui comportament etic faţă de bolnav 

 asigură preluarea promptă a bolnavilor în camera de reanimare şi în celelalte camere 

ale departamentului, inregistrarea acestora, monitorizarea acestora, îngrijirile medicale, 

organizează activităţile de tratament, explorările funcţionale la nevoie, examenele 

paraclinice, monitorizarea scriptică în fişele de observaţie speciale ale bolnavilor 

 administreaza pacientilor tratamentul indicat de catre medic respectand indicatiile 

privind calea de adminsitrare, doza, frecventa 

 răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor 

 asigură efectuarea triajului primar al pacienţilor sosiţi 

 efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea 

regulilor de igienă, ori de câte ori este nevoie 

 ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări 

 coordonează şi asigură efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi păstrarea recipientelor 

utilizate de bolnavi în locurile şi în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii 

 coordoneaza activitatile de întreţinere a igienei, dezinfecţiei tărgilor, cărucioarelor şi a 

întregului mobilier din CG, coordoneaza pregătirea patului sau a tărgilor de consultaţii 

şi schimbarea lenjeriei pentru pacienţi 

 ajută la organizarea transportului intraspitalicesc şi interspitalicesc al pacienţilor şi îi 

însoţeşte în caz de nevoie 

 asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi 

legale în vigoare 

 participă la predarea-preluarea turei în CG 

 se asigură de funcţionalitatea aparaturii medicale din CG şi informează serviciul 

administrativ despre defecţiunile constatate şi necesarul de materiale consumabile 

 asigură preluarea corectă a medicamentelor, materialelor şi soluţiilor de la farmacie, 

precum şi păstrarea, administrarea şi decontarea corectă a lor conform procedurilor  

 oferă sprijin pentru autoinventarierea periodică a dotării CG conform normelor stabilite 

 participă la instruirile periodice organizate de spitalşi respectă normele de protecţie a 

muncii 

 participă la organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai 

colegiilor universitare aflaţi în stagii practice în CG 

 participă, după caz, la organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor 

 coordoneaza si participa la instruirea asistentelor medicale debutante din CG si la 

supravegherea activitatii lor 
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 răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale 

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 

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

transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de 

muncă este atacabilă juridic 

 poartă permanent, in timpul serviciului, un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în 

stare de funcţionare 

 participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la CG 

 organizeaza turele de serviciu ale persoanleor din subordine, intocmeste pontajul pe 

care- l inainteaza aprobarii medicului coordonator 

 verifica corectitudinea indeplinirii sarcinilor de serviciu pentru persoanele din 

subordine 

 verifica si tine evidenta stocurilor de materiale sanitare si medicamente 

 se asigura de disponibilitatea materialelor sanitare si a medicamentelor necesare 

desfasurarii activitatii in CG 

 organizeaza instruirea profesionala a personalului din subordine 

 face propuneri medicului coordonator al CG in ceea ce priveste dotarea CG/ necesarul 

de personal/ necesarul de instruire pentru personalul din subordine din CG 

VI.4.5. Atributiile asistentei medicale principale din CG 

 realizeaza triajul urgentelor care se prezinta la camera de garda conform Procedurii 

operationale privind triajul urgentelor la camera de garda si Protocolului de triaj a 

urgentelor la camera de garda 

 primeste si dirijeaza pacientii fie in camera de urmarire si tratament fie in camera de 

resuscitare in functie de gravitatea urgentei 

 inrgistreaza pacientul in aplicatia informatica utilizata de catre spital, introducand in 

aplicatie toate informatiile cerute (date de identificare pacient, adresa de domiciliu, statut de 

asigurat, proceduri efectuate, medicatie administrate, etc) 

 masoara si monitorizeaza functiile vitale ale pacientilor care se prezinta la camera de garda 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou prezentati la camera de garda cat si pentru cei aflati in urmarire, asa dupa cum 

sunt acestea recomandate de catre medicul de garda pe fisa UPU; recoltarea sa va face in 

recipiente adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de 

analize medicale 

 efectueaza determinari din sange si probe biologice cu ajutorul dispozitivelor point of care 

existente in camera de garda (glicemie, INR, troponina, D dimeri, CKMB, etc). 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 efectueaza, la indicatia medicului, electrocardiograma pacientilor prezentati la camera de 

garda 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul din camera de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 
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 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din partea medicului din 

camera de garda 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului prescriptor 

 consemneaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, medicatia administrata 

pacientilor, materialele sanitare folosite precum si procedurile de diagnostic si tratament 

aplicate 

 actualizeaza zilnic baremul de medicatie din camera de garda prin scrierea condicii de 

medicatie de urgenta, astfel incat baremul de medicatie sa fie complet in permanenta 

 verifica stocul de medicamente in vederea identificarii si inlaturarii medicamentelor 

expirate sau alterate 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii (psihotrope, siropuri, 

seruri, vaccinuri, etc)  

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului din camera de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului din camera de garda solicitarile pacientului atunci cand 

acesta nu le poate exprima direct medicului 

 urmareste starea de curatenie din spatiile in care isi desfasoara activitatea solicitand 

ingrijitoarei de curatenie/ infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de 

necesitate 

 dispune efectuarea curateniei prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

camera de garda 

o informează cu promptitudine medicul din camera de garda/asistentul coordonator în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul din camera de garda şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului din camera de garda existenţa elementelor sugestive de 

infecţie asociată asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistentul 

coordonator in vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de 

autocontrol personal 
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 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistentul coordonator 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

persoanelor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice,  la parametri din specificatiile tehnice, respectand masurile 

de protectie specifice atat pentru persoana proprie cat si pentru pacient si terti 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentul coordonator, in legatura cu orice 

defectiune constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, 

retelei de electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitati de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala fisele de spitalizare de zi- 

camera de garda si dosarele de cu Raportul de garda 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului, 

asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in legatura cu evolutia din timpul 

programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea pacientului, tratament, 

investigatii, etc 
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 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

 supravegheaza asistentele medicale debutante repartizate, in vederea insusirii din partea 

acestora, a notiunilor teoretice, insurilor practice specifice activitatii, manevrelor specifice 

procedurilor operationale, raportand asistentei sefe din sectie si asistentei coordonatoare pe 

spital, eventuale deficiente de pregatire 

VI.4.6. Atributiile asistentei medicale 

 realizeaza triajul urgentelor care se prezinta la camera de garda conform Procedurii 

operationale privind triajul urgentelor la camera de garda si Protocolului de triaj a 

urgentelor la camera de garda 

 primeste si dirijeaza pacientii fie in camera de urmarire si tratament fie in camera de 

resuscitare in functie de gravitatea urgentei (codul urgentei) 

 inregistreaza pacientul in aplicatia informatica utilizata de catre spital, introducand in 

aplicatie toate informatiile cerute (date de identificare pacient, adresa de domiciliu, statut de 

asigurat, proceduri efectuate, medicatie administrate, etc) 

 masoara si monitorizeaza functiile vitale ale pacientilor care se prezinta la camera de garda 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou prezentati la camera de garda cat si pentru cei aflati in urmarire, asa dupa cum 

sunt acestea recomandate de catre medicul de garda pe fisa UPU; recoltarea sa va face in 

recipiente adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de 

analize medicale 

 efectueaza determinari din sange si probe biologice cu ajutorul dispozitivelor point of care 

existente in camera de garda (glicemie, INR, troponina, D dimeri, CKMB, etc). 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 efectueaza, la indicatia medicului, electrocardiograma pacientilor prezentati la camera de 

garda 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul din camera de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din partea medicului din 

camera de garda 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului prescriptor 

 consemneaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, medicatia administrata 

pacientilor, materialele sanitare folosite precum si procedurile de diagnostic si tratament 

aplicate 

 actualizeaza zilnic baremul de medicatie din camera de garda prin scrierea condicii de 

medicatie de urgenta, astfel incat baremul de medicatie sa fie complet in permanenta 

 verifica stocul de medicamente in vederea identificarii si inlaturarii medicamentelor 

expirate sau alterate 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii (psihotrope, siropuri, 

seruri, vaccinuri, etc)  
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 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului din camera de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului din camera de garda solicitarile pacientului atunci cand 

acesta nu le poate exprima direct medicului 

 urmareste starea de curatenie din spatiile in care isi desfasoara activitatea solicitand 

ingrijitoarei de curatenie/ infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de 

necesitate 

 dispune efectuarea curateniei prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

camera de garda 

o informează cu promptitudine medicul din camera de garda/asistentul coordonator în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul din camera de garda şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului din camera de garda existenţa elementelor sugestive de 

infecţie asociată asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistentul 

coordonator in vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de 

autocontrol personal 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei coordonatoare pe spital eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistentul coordonator 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 
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 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

persoanelor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice,  la parametri din specificatiile tehnice, respectand masurile 

de protectie specifice atat pentru persoana proprie cat si pentru pacient si terti 

 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistentul coordonator, in legatura cu orice 

defectiune constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, 

retelei de electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitati de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala fisele de spitalizare de zi- 

camera de garda, fisele UPU si dosarele de cu Raportul de garda 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului, 

asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in legatura cu evolutia din timpul 

programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea pacientului, tratament, 

investigatii, etc 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

VI.4.7. Atributiile asistentei medicale debutante 

 isi desfasoara intreaga activitate sub coordonarea si indrumarea asistentei medicale 

principale careia ii este repartizata sau cu care este repartizata in tura 

 realizeaza triajul urgentelor care se prezinta la camera de garda conform Procedurii 

operationale privind triajul urgentelor la camera de garda si Protocolului de triaj a 

urgentelor la camera de garda 

 primeste si dirijeaza pacientii fie in camera de urmarire si tratament fie in camera de 

resuscitare in functie de gravitatea urgentei 

 inrgistreaza pacientul in aplicatia informatica utilizata de catre spital, introducand in 

aplicatie toate informatiile cerute (date de identificare pacient, adresa de domiciliu, statut de 

asigurat, proceduri efectuate, medicatie administrate, etc) 
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 masoara si monitorizeaza functiile vitale ale pacientilor care se prezinta la camera de garda 

 recolteaza probe biologice in vederea efectuarii investigatiilor paraclinice, atat pentru 

pacientii nou prezentati la camera de garda cat si pentru cei aflati in urmarire, asa dupa cum 

sunt acestea recomandate de catre medicul de garda pe fisa UPU; recoltarea sa va face in 

recipiente adecvate pe care le eticheteaza corespunzator, transportandu- le la laboratorul de 

analize medicale 

 efectueaza determinari din sange si probe biologice cu ajutorul dispozitivelor point of care 

existente in camera de garda (glicemie, INR, troponina, D dimeri, CKMB, etc). 

 completeaza solicitarea de analize de laborator in aplicatia informatica 

 pregateste pacientii si materialele necesare in vederea procedurilor de diagnostic pe care le 

efectueaza medicul curant 

 pregateste pacientii pentru investigatii paraclinice 

 efectueaza, la indicatia medicului, electrocardiograma pacientilor prezentati la camera de 

garda 

 administreaza medicatia prescrisa pacientilor de catre medicul din camera de garda, 

respectand preparatul, doza, ritmul si calea de administrare 

 nu administreaza medicatie de nici un fel pacientilor fara indicatie din partea medicului din 

camera de garda 

 urmareste efectele adverse ale medicamentelor si le raporteaza rapid medicului prescriptor 

 consemneaza, in aplicatia informatica utilizata de catre spital, medicatia administrata 

pacientilor, materialele sanitare folosite precum si procedurile de diagnostic si tratament 

aplicate 

 actualizeaza zilnic baremul de medicatie din camera de garda prin scrierea condicii de 

medicatie de urgenta, astfel incat baremul de medicatie sa fie complet in permanenta 

 verifica stocul de medicamente in vederea identificarii si inlaturarii medicamentelor 

expirate sau alterate 

 respecta regulile de stocare pentru medicatia din diversele categorii (psihotrope, siropuri, 

seruri, vaccinuri, etc)  

 urmareste pacientii aflati in ingrijire, semnaland medicului din camera de garda, orice 

modificare in ceea ce priveste: comportamentul, functiile vitale, starea pacientului, 

parametrii urmariti, eventuale efecte adverse sau complicatii ale medicatiei si procedurilor 

de tratament aplicate 

 aduce la cunostinta medicului din camera de garda solicitarile pacientului atunci cand 

acesta nu le poate exprima direct medicului 

 urmareste starea de curatenie din spatiile in care isi desfasoara activitatea solicitand 

ingrijitoarei de curatenie/ infirmierei sa intervina atunci cind se constata situatii de 

necesitate 

 dispune efectuarea curateniei prin aplicarea schemei adecvate de curatenie 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 
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o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

camera de garda 

o informează cu promptitudine medicul din camera de garda/asistentul coordonator în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 

o iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul din camera de garda şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului din camera de garda existenţa elementelor sugestive de 

infecţie asociată asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistentul 

coordonator in vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de 

autocontrol personal 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor 

operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 solicita completarea stocurilor de materiale sanitare, la nevoie, de la asistentul coordonator 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

persoanelor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice,  la parametri din specificatiile tehnice, respectand masurile 

de protectie specifice atat pentru persoana proprie cat si pentru pacient si terti 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentul coordonator, in legatura cu orice 

defectiune constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, 

retelei de electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciului administrativ cat si asistentei coordonatoare, de eventuale alterari 

ale cladirii, tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 
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 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitati de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala fisele de spitalizare de zi- 

camera de garda si dosarele de cu Raportul de garda 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la patul pacientului, 

asistentei care preia tura de serviciu, toate datele in legatura cu evolutia din timpul 

programului sau de lucru, cu schimbarile survenite in starea pacientului, tratament, 

investigatii, etc 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

VI.4.8. Atributiile infirmierei din CG 

 îşi exercită profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale 

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă 

 respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii 

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 

infecţiilor nosocomiale 

 răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

regulamentului de funcţionare 

 respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi 

asigură îndeplinirea acestora 

 are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, are un 

comportament etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar 

 ajută la organizarea transportului intraspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte  

 respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS sau altor prevederi legale în 

vigoare 

 participă la predarea-preluarea turei în CG 

 răspunde de starea dispozitivelor cu care lucreaza, a materialelor de unică folosinţă, 

precum şi a altor materiale cu care lucrează 

 răspunde de preluarea/ predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor 

 efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi 

deparazitarea lor 

 pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor 

 efectuează toaleta bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori de câte 

ori este nevoie 

 îi ajută pe pacienţii deplasabili să-şi efectueze zilnic toaleta 

 alimenteaza pacientii sau ajuta la alimentarea lor 

 ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări 
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 ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea pacientului imobilizat 

 goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de 

alte produse biologice, după stabilirea bilanţului de către asistentul medical 

 după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul 

şi ajută la transportul acestuia la morga unităţii 

 îi ajută pe bolnavi să-şi efectueze nevoile fiziologice 

 nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor 

 asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi 

în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii 

 transportă lenjeria murdară, de pat şi a bolnavilor, în containere speciale, la spălătorie 

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

reglementărilor în vigoare 

 întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate 

 pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor 

 transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură curăţenia, dezinfecţia şi 

păstrarea lor în locurile şi în condiţiile stabilite de unitate; 

 răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi 

lenjeria de pat, pături etc. 

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 

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

transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de 

muncă este atacabilă 

 participă la cursurile de perfecţionare organizate de catre spital 

 poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, păstrându-l în 

stare de funcţionare 

 răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale 

 efectuează curăţenie riguroasă în toate încăperile CG, cât şi în împrejurimile clădirii 

 efectuează curăţenia în timpul turei, în fiecare încăpere, ori de câte ori este nevoie 

 răspunde de recuperarea lenjeriei de la spalatorie 

 răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află 

 răspunde de starea si intretinerea aparaturii cu care lucrează 

 respectă regulamentul de funcţionare a CG 

 respectă deciziile luate în cadrul CG de catre medicul coordonator,  locţiitorul acestuia 

sau de catre asistentul coordonator şi asigură îndeplinirea acestora 

VI.4.9. Atributiile ingrijitoarei de curatenie 

 efectueaza zilnic curatenia curenta in spatiile care- i sunt distribuite, raspunzand de starea 

de permanenta curatenie a saloanelor, salilor de tratamente, oficiilor alimentare, birourilor, 

holurilor, scarilor, magaziilor, etc (pardoseala, pereti cu covorul PVC aplicat, geamuri, usi, 

alt mobilier decat patul- noptiera pacientului si mobilerul de stocare a veselei si alimentelor 

din oficii) 

 efectueaza curatenia si dezinfectia generala si terminala conform procedurii operationale cu 

privire la tehnicile de curatenie si dezinfectie din spital 

 cunoaste metodele de lucru cu dispozitivele de efectuare a curateniei (carucioare 

profesionale, nebulizatoare, lampi UV, etc) 
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 curata, dezinfecteaza de cate ori este nevoie grupurile sanitare din spatiul atribuit (bai si 

WC- uri) cu respectarea codului de culoare pentru utilizarea mopurilor 

 curata si dezinfecteaza targile, carucioarele si dispozitivele de mobilizare/ transport pacienti 

 goleste si apoi curata si dezinfecteaza dupa utilizare, urinarele, tavitele renale, plostile, si le 

depoziteaza in spatiul destinat special pentru aceasta 

 colecteaza si depoziteaza deseurile diferentiat, respectand procedura operationala de 

gestionare a deseurilor 

 transporta deseurile medicale periculoase (intepatoare/ taietoare, anatomo patologice) in 

ambalajul original la camera de depozitare temporara conform circuitului orar; transporta 

deseurile menajere in spatiul special amenajat conform circuitului orar 

 inscriptioneaza corespunzator ambalajele deseurilor periculoase  

 curata si dezinfecteaza recipientele in care se colecteaza deseurile medicale (menajere si 

periculoase) 

 efectueaza aerisirea zilnica a saloanelor 

 anunta asistentul medical de serviciu despre defectiunile constatate in timpul programului 

(instalatii sanitare, electrice, de incalzire, etc) 

 raspunde de pastarea in bune conditii a materialeor de curatenie si dezinfectie (mopuri, 

maturi, carucioare de curatenie, galeti,etc) precum si de folosirea lor conform procedurilor 

si tehnicilor de lucru 

 raspunde de depozitarea si pastrarea solutiilor de dezinfectie si curatenie, conform 

specificatiilor de pe eticheta ambalajelor originale 

 cunoaste solutiile de cutare si dezinfectie utilizate (proprietati, mod de preparare, destinatia 

si frecventa utilizarii) 

 participa la actiunea de deratizare impreuna cu reprezentantul firmei de efectuare a DDD si 

anunta asistentul medical de serviciu daca constata prezenta rozatoarelor sau a insectelor  

VII. Laboratorul de radiologie si imagistica medicala 

VII.1. Generalitati. Laboratorulde radiologie şi imagistică medicală este condus de un medic 

coordonator de  laborator. Laboratorulde radiologie şi imagistică medicală efectueaza  

investigații bazate pe utilizarea radiației Röntgen pentru aducerea în domeniul vizibilului a 

structurilor anatomice precum si investigatii ultrasonografice. Tehnicile de diagnostic fac parte 

dintr-un sistem mai amplu de investigații, cel al tehnicilor de examinare imagistică. Modul de 

utilizare a radiației Röntgen pentru diagnosticul medical, condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească aparatura, precum și modul de alcătuire, dimensionare și ecranare de radiații a 

încăperilor, sunt strict condiționate de Normele de Securitate radiologică -regimul de lucru cu 

surse de radiații, laboratorul fiind autorizat de catre CNCAN.  

VII.2. Activitati care se desfasoara in laboratorul de radiologie si imagistica medicala: 

 efectuarea examenelor radiologice şi ultrasonografice în laborator, la indicaţia medicului 

curant si cu colaborarea medicului specialist/ primar radiolog 

 colaborarea cu medicii clinicieni/ curanti în scopul precizării diagnosticului ori de câte 

ori este nevoie 

 aplicarea măsurilor de prevenire a iradierii inutile a pacienților și a personalului din 

laborator 

 organizarea programărilor și efectuarea examenelor radiologice și ultrasonografice în 

timp util 
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 organizarea și redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor 

 inregistrarea tuturor examinărilor efectuate 

 aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator 

 respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii 

 intocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale 

de laborator specific 

 raportarea statistică a activitatii  

VII.3. Atributiile personalului angajat 

VII.3.1. Atributiile medicului coordonator al Laboratorului de radiologie si imagistica 

medicala sunt urmatoarele: 

 îndrumă şi realizează activitatea de efectuare a serviciilor medicale în cadrul 

laboratorului şi răspunde de calitatea actului medical 

 organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul laboratorului fiind 

responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă 

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

către personalul din laborator  

 propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al 

laboratorului şi răspunde de realizarea planului aprobat 

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

cadrul laboratorului 

 evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare/ consumabile al 

laboratorului, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru 

desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare 

conducerii spitalului 

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

specifice laboratorului 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli al laboratorului, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar 

 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale 

laboratorului, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale 

comunităţii locale ori alte surse 

 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de 

performanţă ai laboratorului 

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

managerului spitalului 

 răspunde de respectarea la nivelul laboratorului a regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a regulamentului intern al spitalului 

 stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din 

subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare 

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

de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare 
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 propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru 

personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager 

 propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine, care 

se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

regulamentului intern al spitalului 

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

eliberate în cadrul laboratorului 

 evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, 

conform structurii organizatorice şi fişei postului 

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

conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului 

 coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-

sanitar din cadrul laboratorului 

 răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de prevenire a infecţiilor AAM în cadrul 

laboratorului, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, precum şi 

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

laboratorului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea 

acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor, informaţiilor şi documentelor 

referitoare la activitatea laboratorului 

 urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical 

din subordine 

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

nivelul laboratorului, cu aprobarea consiliului medical 

 răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 

laboratorului 

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital 

VII.3.2. Atributiile medicului primar/ specialist de radiologie si imagistica medicala 

 analizeaza oportunitatea investigatiilor prescrise de catre medicul curant si, impreuna cu 

acesta stabileste, la nevoie, detaliile in vederea  unei explorari imagistice cat mai 

adecvate diagnosticului si situatiei clinice 

 stabileste parametrii expunerii/ investigatiei 

 obtine consimtamantul informat al pacientului pentru: 

o investigatii paraclinice neinvazive, conform diagnosticului si evolutiei  

o proceduri diagnostice invasive 

o proceduri de tratament invazive/ minim invasive  

 efectueaza investigatia radiologica sau ultrasonografica 

 dispune administrarea de substante de contrast si stabileste conditiile specifice de 

examinare 

 interpreteaza rezultatele si elaboreaza buletinul de analiza/ rezultat 
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 pastreaza permanent legatura cu medicul curant al pacientului in vederea integrarii 

rezultatului in planul de management al pacientului 

 stabileste conditii specifice de examinare 

 dispune modul de pregatire al pacientului in vederea investigatiilor imagistice 

 participa la elaborarea procedurilor de investigatii 

 coordoneaza programarea pacientilor pentru investigatii imagistice 

 se preocupa de propria pregatire profesionala precum si de acreditarile specifice conform 

specialitatii 

 acorda asistenta medicala de urgenta, la nevoie  

 raspunde de inregistrarea statistica a activitatii din timpul de munca propriu, utilizand 

aplicatia informatica utilizata de catre spital  

VII.3.3. Atributiile asistentului medical principal de radiologie 

 programeaza pacientii pentru explorari paraclinice radiologice si imagistice, in functie de 

programul orar al laboratorului 

 consiliaza personalul medical in vederea pregatii pacientilor pentru investigatii radiologice 

si imagistice 

 primeste pacientii prezentati in vederea explorarilor imagistice 

 ajuta pacientii prezentati sa se pregateasca in vederea explorarilor: dezbracare, adoptarea 

pozitiei de electie, etc 

 inregistreaza pacientii prezentati, utilizand aplicatia informatica utilizata la nivelul 

spitalului 

 deconteaza in aplicatia informatica medicatia administrata pacientilor precum si procedurile 

efectuate 

 raporteaza zilnic la CASJ Brasov activitatea din ziua respectiva, utilizand aplicatia 

informatica pusa la dispozitie de catre spital si platforma informatica a asigurarilor de 

sanatate 

 pregateste pacientii in vederea efectuarii explorarilor indicate de catre medicul specialist 

radiolog 

 pregateste substantele de contrast (baritate) si le administreaza, respectand doza si calea de 

administrare indicate de catre medicul specialist radiolog 

 efectueaza expunerea la radiatii respectand protocoalele specifice si procedurile standard de 

lucru 

 pregateste solutia pentru aparatul de developare 

 developeaza filmele radiologice in camera obscura, inscrie datele pacientului pe coperta 

filmelor dupa uscare 

 expune pe ecranul luminos filmul developat in vederea interpretarii de catre medic 

 poate participa, sub indrumarea medicului specialist radiolog, la redactarea buletinelor de 

analize, prezentandu- le apoi medicului specialist pentru confirmarea diagnosticului si 

asumare prin semnatura si parafa 

 colecteaza solutia de fixator si alte solutii utilizate la developarea filmelor radiologice 

conform procedurii specifice si o preda reprezentantului firmei de colectare a deseurilor 

 solicita depozitului central de materiale- materialele necesare in vederea completarii 

stocurilor, pnentru a nu se creea discontinuitati ale activitatii 
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 se asigura de depozitarea materialelor sanitare, a filmelor radiologice- in conditii 

corespunzatoare de mediu, pentru a preveni deteriorarea acestora 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata prezentei pacienţilor in laborator 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

spital 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii cu care a venit in 

contact 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

o in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in 

vederea reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol 

personal 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala/ radiologica conform 

procedurilor operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, sort, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  
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 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistenta sefa, de eventuale alterari ale cladirii, 

tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 supravegheaza asistentele medicale debutante repartizate, in vederea insusirii din partea 

acestora, a notiunilor teoretice, insurilor practice specifice activitatii, manevrelor specifice 

procedurilor operationale, raportand asistentei sefe din sectie si asistentei coordonatoare pe 

spital, eventuale deficiente de pregatire  

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

VII.3.4. Atributiile asistentului medical de radiologie: 

 programeaza pacientii pentru explorari paraclinice radiologice si imagistice, in functie de 

programul orar al laboratorului 

 consiliaza personalul medical in vederea pregatii pacientilor pentru investigatii radiologice 

si imagistice 

 primeste pacientii prezentati in vederea explorarilor imagistice 

 ajuta pacientii prezentati sa se pregateasca in vederea explorarilor: dezbracare, adoptarea 

pozitiei de electie, etc 

 inregistreaza pacientii prezentati, utilizand aplicatia informatica utilizata la nivelul 

spitalului 

 deconteaza in aplicatia informatica medicatia administrata pacientilor precum si procedurile 

efectuate 

 raporteaza zilnic la CASJ Brasov activitatea din ziua respectiva, utilizand aplicatia 

informatica pusa la dispozitie de catre spital si platforma informatica a asigurarilor de 

sanatate 

 pregateste pacientii in vederea efectuarii explorarilor indicate de catre medicul specialist 

radiolog 

 pregateste substantele de contrast (baritate) si le administreaza, respectand doza si calea de 

administrare indicate de catre medicul specialist radiolog 
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 efectueaza expunerea la radiatii respectand protocoalele specifice si procedurile standard de 

lucru 

 pregateste solutia pentru aparatul de developare 

 developeaza filmele radiologice in camera obscura, inscrie datele pacientului pe coperta 

filmelor dupa uscare 

 expune pe ecranul luminos filmul developat in vederea interpretarii de catre medic 

 poate participa, sub indrumarea medicului specialist radiolog, la redactarea buletinelor de 

analize, prezentandu- le apoi medicului specialist pentru confirmarea diagnosticului si 

asumare prin semnatura si parafa 

 colecteaza solutia de fixator si alte solutii utilizate la developarea filmelor radiologice 

conform procedurii specifice si o preda reprezentantului firmei de colectare a deseurilor 

 solicita depozitului central de materiale- materialele necesare in vederea completarii 

stocurilor, pnentru a nu se creea discontinuitati ale activitatii 

 se asigura de depozitarea materialelor sanitare, a filmelor radiologice- in conditii 

corespunzatoare de mediu, pentru a preveni deteriorarea acestora 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata prezentei pacienţilor in laborator 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

spital 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii cu care a venit in 

contact 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

 in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in vederea 

reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol personal 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala/ radiologica conform 

procedurilor operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 
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 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, sort, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistenta sefa, de eventuale alterari ale cladirii, 

tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

VII.3.5. Atributiile asistentului medical debutant din radiologie: 

 isi desfasoara intreaga activitate sub coordonarea si indrumarea asistentei medicale 

principale careia ii este repartizata sau cu care este repartizata in turA 

 programeaza pacientii pentru explorari paraclinice radiologice si imagistice, in functie de 

programul orar al laboratorului 

 consiliaza personalul medical in vederea pregatii pacientilor pentru investigatii radiologice 

si imagistice 

 primeste pacientii prezentati in vederea explorarilor imagistice 

 ajuta pacientii prezentati sa se pregateasca in vederea explorarilor: dezbracare, adoptarea 

pozitiei de electie, etc 

 inregistreaza pacientii prezentati, utilizand aplicatia informatica utilizata la nivelul 

spitalului 
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 deconteaza in aplicatia informatica medicatia administrata pacientilor precum si procedurile 

efectuate 

 raporteaza zilnic la CASJ Brasov activitatea din ziua respectiva, utilizand aplicatia 

informatica pusa la dispozitie de catre spital si platforma informatica a asigurarilor de 

sanatate 

 pregateste pacientii in vederea efectuarii explorarilor indicate de catre medicul specialist 

radiolog 

 pregateste substantele de contrast (baritate) si le administreaza, respectand doza si calea de 

administrare indicate de catre medicul specialist radiolog 

 efectueaza expunerea la radiatii respectand protocoalele specifice si procedurile standard de 

lucru 

 pregateste solutia pentru aparatul de developare 

 developeaza filmele radiologice in camera obscura, inscrie datele pacientului pe coperta 

filmelor dupa uscare 

 expune pe ecranul luminos filmul developat in vederea interpretarii de catre medic 

 poate participa, sub indrumarea medicului specialist radiolog, la redactarea buletinelor de 

analize, prezentandu- le apoi medicului specialist pentru confirmarea diagnosticului si 

asumare prin semnatura si parafa 

 colecteaza solutia de fixator si alte solutii utilizate la developarea filmelor radiologice 

conform procedurii specifice si o preda reprezentantului firmei de colectare a deseurilor 

 solicita depozitului central de materiale- materialele necesare in vederea completarii 

stocurilor, pnentru a nu se creea discontinuitati ale activitatii 

 se asigura de depozitarea materialelor sanitare, a filmelor radiologice- in conditii 

corespunzatoare de mediu, pentru a preveni deteriorarea acestora 

 dispune insotirea si trasportul pacientilor cu mijloace adecvate, in interiorul spitalului, la 

nevoie 

 atributii in cadrul prevenirii si controlului IAAM, conmform Ordinului 1161/ 2016: 

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor 

o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata prezentei pacienţilor in laborator 

o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

spital 

o informează cu promptitudine medicul curant/ de garda/asistenta şefa de secţie în 

legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii cu care a venit in 

contact 

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 

o semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale 

o participă la pregătirea personalului 

o participă la investigarea focarelor 

 in cazul in care prezinta afectiuni cu potential de trasmitere anunta asistenta sefa in vederea 

reorganizarii schemei de personal, semnaland in registrul de autocontrol personal 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 



Regulament de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Rupea  Pag 220 of 306 

o colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala/ radiologica conform 

procedurilor operationale in vigoare in spital 

o supravegheeaza colectarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, de catre 

personalul din subordine- infirmiere si ingrijitoare de curatenie, semnaland 

asistentei sefe din sectie eventuale nereguli sau disfunctionalitati constatate 

 propune masuri de imbunatatire a activitatii in spital, de organizare a muncii, participa la 

elaborarea procedurilor operationale in legatura cu activitatile din domeniul sau de 

activitate 

 respecta drepturile pacientului si urmareste respectarea acestora de catre terte persoane 

 respecta secretul profesional 

 respecta intimitatea si datele personale ale pacientilor si personalului cu care colaboreaza, 

nefurnizand date despre identitatea/ starea si rezultatele investigatiilor  pacientilor sau date 

personale despre personal, decat institutiilor abilitate sa le ceara, in conditiile legii sau 

personaleor indicate de catre pacient 

 utilizeaza uniforma/ echipamentul de protectie: halat, manusi, masca faciala, boneta, sort, in 

functie de situatie, schimbandu- l in functie de necesitati  

 participa la instruirile periodice in vederea utilizarii echipamentelor si dispozitivelor 

medicale  

 utilizeaza echipamentele/ dispozitivele medicale/ aparatura medicala conform datelor 

furnizate in instruirile periodice, respectand masurile de protectie specifice atat pentru 

persoana proprie cat si pentru pacient si terti, la parametri din specificatiile tehnice  

 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistenta sefa, in legatura cu orice defectiune 

constatata in legatura cu functionarea aparaturii si dispozitivelor medicale, retelei de 

electricitate, distributie apa calda/ rece, canalizare, distributie oxigen, agent termic 

 sesizeaza, atat serviciul administrativ cat si asistenta sefa, de eventuale alterari ale cladirii, 

tamplariei, mijloacelor de transport ale pacientilor 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 utilizeaza aplicatia informatica pusa la dispozitie in cadrul spitalului, pentru inregistrari si 

raportari specifice activitatii sale, utilizand parola si user- ul personale 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 preda serviciului de statistica medicala- registratura medicala FOCG ale pacientilor 

externati, dupa completarea in intregime a acestora 

 preda serviciului de registratura medicala carnetele cu exemplarele verzi ale formularelor cu 

regim special folosite in intregime 

 foloseste rational resursele materiale si medicamentele, evitand risipa acestora 

 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 
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VII.3.6. Atribuțiile responsabilului cu radioprotecția 

 să asigure desfăşurarea activităţilor care implică radiaţii ionizante, în conformitate cu 

procedurile şi metodele de lucru, astfel încât să se reducă la minim pericolul de 

supraexpunere sau contaminare 

 să supravegheze punerea în aplicare a programului pentru monitorizarea locului de muncă 

 să păstreze evidenţe corespunzătoare ale tuturor surselor de radiaţii şi să verifice eficienţa 

măsurilor de asigurare împotriva degradării, răspândirii sau furtului acestora 

 să asigure şi să controleze amplasarea sistemelor de avertizare 

 să efectueze evaluări periodice privind starea sistemelor relevante de securitate şi de 

avertizare 

 să supravegheze punerea în aplicare a programului de monitorizare dozimetrică individuală 

 să supravegheze punerea în aplicare a programului de monitorizare a sănătăţii 

 să urmărească efectuarea controlului medical la angajare 

 să asigure informarea corespunzătoare a noilor lucrători în legătură cu metodele şi 

procedurile de lucru 

 să consilieze şi să prezinte observaţii privind planurile de lucru 

 să stabilească planurile de lucru 

 să furnizeze rapoarte conducerii locului de muncă 

 să participe la măsurile privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în cazul expunerilor de 

urgenţă, inclusiv să verifice periodic gradul de pregătire a echipelor de răspuns 

 să informeze şi să instruiască personalul expus profesional cu privire la aspectele practice 

specifice legate de protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, inclusiv să efectueze instruiri 

periodice în domeniul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante 

 să asigure ca orice vizită să fie efectuată cu respectarea măsurilor de protecţie împotriva 

radiaţiilor ionizante şi utilizarea echipamentului corespunzător de protecţie împotriva 

radiaţiilor ionizante 

 să asigure cooperarea cu expertul în protecţie radiologică 

 să anunţe, de îndată, reprezentantul legal al titularului de autorizaţie unde acesta îşi 

desfăşoară activitatea despre orice situaţie ce ar putea conduce la supraexpunere sau 

contaminare, în vederea asigurării măsurilor de prevenire şi protecţie, şi să întreprindă 

măsurile preliminare necesare pentru evitarea supraexpunerii lucrătorilor şi a populaţie 

 să anunţe, de îndată, reprezentantul legal al titularului de autorizaţie unde acesta îşi 

desfăşoară activitatea despre orice pierdere sau furt de surse de radiaţii 

 să anunţe, de îndată, reprezentantul legal al titularului de autorizaţie unde acesta îşi 

desfăşoară activitatea despre orice urgenţă radiologică apărută, să adopte, de îndată, măsuri 

pentru limitarea şi reducerea consecinţelor, pentru acordarea primului ajutor şi pentru 

asigurarea asistenţei medicale corespunzătoare şi să interzică accesul oricăror persoane în 

zona contaminată sau în zona în care nivelul de iradiere depăşeşte limitele admise în 

condiţiile legii, cu excepţia persoanelor desemnate pentru răspunsul la urgenţă, care trebuie 

să utilizeze echipamentul de protecţie corespunzător 

 să ţină evidenţa consumului de surse deschise, pe baza actelor justificative întocmite de 

către lucrătorii care au primit şi utilizat sursele deschise 
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 să ţină evidenţa deşeurilor radioactive pentru transferul acestora în vederea tratării în unităţi 

specializate ori depozitării intermediare sau definitive, cu precizarea stării de agregare, 

precum şi a radioactivităţii pe radionuclizii conţinuţi. 

 să înregistreze, într-un registru special, intrarea în gestiune a surselor închise, a surselor 

deschise şi a generatorilor de radiaţii după cum urmează:  

o sursele închise şi deschise trebuie înregistrate în registrul special menţionat mai sus, 

cu următoarele date: denumirea materialului radioactiv, activitatea fiecărui 

radionuclid conţinut, data măsurării radioactivităţii, denumirea producătorului, seria, 

după caz, conform datelor înscrise în documentele de recepţie ale sursei respective 

o instalaţiile, aparatele sau dispozitivele care folosesc surse închise trebuie înregistrate 

cu următoarele date: denumirea materialului radioactiv, activitatea fiecărui 

radionuclid conţinut, data măsurării radioactivităţii, numărul de preparate sau 

materiale radioactive care intră în componenţa instalaţiei, aparatului sau 

dispozitivului, conform datelor înscrise în documentele de recepţie ale instalaţiei 

respective 

o generatorii de radiaţii trebuie înregistraţi cu următoarele date: denumirea, tipul de 

radiaţie generat, energia şi intensitatea radiaţiei, seria şi anul de fabricaţie, 

denumirea producătorului, conform datelor înscrise în documentele de recepţie a 

generatorului respective 

o menţionarea explicită a surselor pe care le eliberează din depozitul titularului de 

autorizaţie sau de la locul de păstrare, numele lucrătorilor care le primesc şi care 

urmează să le utilizeze în incintele autorizate sau în afara acestora, ora şi data de 

eliberare 

o menţionarea explicită a surselor reintrate în depozit, care au fost utilizate în incintele 

autorizate sau în afara acestora, ora şi data reintrării sursei în depozit 

VIII. Laboratorul clinic- Laborator de Analize Medicale 

VIII.1. Generalitati 

Laboratorul de Analize Medicale este organizat conform O.M.S. nr.1301/2007 pentru aprobarea 

Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificarile și 

completările ulterioare şi are următoarele caracteristici: 

 asigură efectuarea analizelor, recoltarea de produse patologice şi a oricăror alte prestaţii 

medico-sanitare specifice profilului de activitate. Laboratorul de analize medicale este 

organizat ca activităţi unice (centrale) pe profile, pe întreg spitalul şi poate deservi şi 

altor unităţi sanitare, în situaţia în care acestea nu au laborator propriu. Este condus de 

medicul şef de laborator. 

 în vederea organizării în cele mai bune condiţii a activităţii de programare, recoltare, 

ambalare, transport, transmitere a rezultatelor, interpretare în comun a cazurilor 

deosebite, modernizare în dinamică a examenelor, instruirea personalului sanitar pentru a 

cunoaşte posibilităţile de exploatare şi condiţiile tehnice de recoltare a acestora, 

laboratorul clinic colaborează permanent cu secţiile şi compartimentele cu paturi. 

 laboratorul funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa 

secţiilor şi compartimentelor cu paturi, care cuprinde: 

o orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizaţi şi ambulatorii 

o orele de primire a probelor de la secţiile şi compartimentele cu paturi 
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o orele de eliberare a rezultatelor de la laborator 

 rezultatele examinarilor paraclinice se introduc în aplicatia informatică utilizată de către 

spital, pentru a fi disponibile secțiilor și compartimentelor cu paturi.  

 serviciile medicale se efectuează pe baza recomandării unui medic- sub forma biletului 

de trimitere pentru investigatii paraclinice 

 redactarea rezultatelor se face de către personalul cu pregătire superioară (din laborator) 

 transportul produselor biologice din spital către laborator se asigură în condiţii 

corespunzătoare, de către cadrele medicale şi auxiliare din secţiile/ compartimentele  cu 

paturi 

 rezultatul examenului se pune la dispoziţia secţiilor cu paturi, în aceeaşi zi sau cât mai 

curând după efectuarea şi obţinerea rezultatului, prin introducerea lui în aplicația 

informatică utilizată de către spital 

 accesul în spaţiul de lucru al laboratorului de analize medicale este permis doar 

personalului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului în timpul 

programului de lucru 

 medicul șef al laboratorului stabileşte necesarul de produse în vederea unei funcţionări 

normale a laboratorului realizând partea corespunzătoare a planului anual de achiziţii al 

spitalului 

 laboratorul de analize medicale întocmeşte, menţine actualizată şi afişează lista 

serviciilor medicale pe care le efectuează 

 colectarea, depozitarea, evacuarea şi neutralizarea deşeurilor rezultate în urma 

desfăşurării activităţii medicale se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

 accesul pacienţilor este permis numai în spaţiile destinate acestora şi numai în timpul 

programului de lucru- de recoltare 

XVIII.2. Atributiile laboratorului clinic în ceea ce privește activitatea de ambulator: 

 efectuarea analizelor medicale necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a 

bolii şi examenelor profilactice 

 răspunderea cu promptitudine la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale 

 executarea examenelor bacteriologice la angajare şi periodice pentru unele categorii de 

angajaţi (din sectorul alimentar, colectivităţi de copii şi tineret, instalaţii centrale de apă 

potabilă), la foşti bolnavi şi contacte din focarele de boli transmisibile 

 executarea examenelor microbiologice pentru controlul activităţii de prevenire a 

infecţiilor interioare şi a condiţiilor de igienă în colectivităţile de copii şi tineret 

 recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă 

 asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice 

 redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate 

 asigurarea respectării confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la 

asiguraţi, a intimităţii şi demnităţii acestora 

 asigurarea verificării şi monitorizării respectării tuturor normelor igienico-sanitare 

privind colectarea, păstrarea, tratarea, neutralizarea deşeurilor şi a produselor biologice 

rezultate din activitate 

 coordonarea şi aplicarea respectării normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

AAM 
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 asigurarea întocmirii notei de plată privind costul cheltuielilor de spitalizare acordate 

persoanelor vătămate prin accidente rutiere, loviri şi alte vătămări, precum şi accidente 

de muncă, atribuţie finalizată cu emiterea decontului de cheltuieli pentru bolnavii în 

cauză 

 asigurarea aprovizionării laboratorului cu materiale sanitare necesare, precum şi 

întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite în spital 

 asigurarea pregătirii fizice şi psihice a pacientului în vederea recoltării 

 pregătirea materialului necesar în vederea prelevării produselor biologice și/ sau 

patologice 

 asigurarea sterilizării materialelor necesare investigaţiilor de laborator 

 asigurarea recoltării şi prelevării produselor biologice necesare investigaţiilor de 

laborator 

 asigurarea preparării şi pregătirii coloranţilor, a mediilor de cultură şi anumitor reactivi 

necesari pentru tehnicile de laborator 

 prepararea soluţiilor dezinfectante 

 asigurarea autoclavării produselor biologice 

 asigurarea efectuării tehnicilor de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, 

parazitologice, serologice) în functie de competente 

 respectarea normelor de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator, cu care se 

lucrează 

 asigurarea acordării primului ajutor în situaţii de urgenţă (accidente produse în timpul 

recoltării, etc) 

 efectuarea reacţiilor serologice, a însămânţărilor şi trecerii pe medii de cultură 

 asigurarea utilizării şi păstrării, în bune condiţii a echipamentelor şi instrumentarului din 

dotare 

 supravegherea colectării materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat și 

asigurarea depozitării acestora în vederea distrugerii 

 pregătirea materialelor sterile pentru examinări de laborator şi respectarea termenului de 

valabilitate 

 respectarea permanentă şi aplicarea regulilor de igienă (în special spălarea şi dezinfecţia 

mâinilor), cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea manoperelor 

 asigurarea decontaminării materialelor utilizate prin dezinfecţie: fizică, chimică, 

autoclavare 

 asigurarea dezinfecţiei meselor de lucru după utilizarea lor sau ori de câte ori este nevoie 

 asigurarea întocmirii documentelor, precum şi a corectitudinii datelor înregistrate 

 efectuarea analizelor medicale de: hematologie, citologie, biochimie, serologie, 

microbiologie, virusologie, parazitologie, micologie, imunologie, necesare precizării 

diagnosticului, stadiului de evoluție al bolii și examenelor profilactice 

 întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de reactivi și 

materiale de laborator specifice 

 raportarea statistică a numarului de analize efectuate pentru bolnavi internați și 

ambulatoriu 

VIII.3. Atribuţii ale laboratorului de analize medicale (care este organizat conform O.M.S. 

nr.1301/2007):  
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 efectuarea analizelor medicale de: hematologie, citologie, biochimie, serologie, 

microbiologie, virusologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, 

stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice, utilizând numai reactivi care au 

declaraţii de conformitate CE emise de producători 

 organizarea unei evidenţe de gestiune cantitativ - valorică corectă şi la zi a reactivilor 

 calibrarea şi spălarea aparatelor de laborator conform specificaţiilor tehnice şi consemnarea 

acestor operaţiuni pentru conformitate şi regularitate, în documentele obligatorii de control 

în termen conform legii 

 recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă 

 asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice 

 recoltarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate 

VIII.4. Atribuţiile Personalului  

VIII.4.1. Medicul șef al laboratorului de analize medicale are în principal următoarele atribuții: 

 organizează și răspunde de activitatea laboratorului, 

 repartizează sarcinile personalului medico-sanitar din subordine, îndrumă, controlează și 

răspunde de munca acestora, 

 execută cu întreg colectivul pe care-l conduce, examenele cerute de medicii din secțiile cu 

paturi sau din ambulatoriu; 

 analizează modul în care se înregistrează rezultatele examenelor și indicii calitativi ai 

muncii medicale din laborator, 

 aduce la cunoștința managerului spitalului toate faptele deosebite petrecute în laborator, 

precum și măsurile luate, 

 controlează și conduce instruirea cadrelor în subordine, 

 gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale 

necesare desfășurării activității, 

 controlează și răspunde de buna întreținere și utilizare a aparatelor, instrumentelor, 

instalațiilor de orice fel și a altor obiecte de inventar, 

 verifică în cadrul laboratorului modul de recoltare al analizelor, 

 colaborează cu medicii secțiilor cu paturi în vederea stabilirii diagnosticului aplicării 

tratamentului și a modului în care se solicită analizele și se folosesc rezultatele, 

 urmărește aplicarea măsurilor de protecție a muncii și de prevenire a contaminării cu 

produse infectate, 

 asigură și răspunde de aplicarea măsurilor de igienă și antiepidemice, 

 asigură respectarea și respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă 

indiferent de natura acestora, 

 respectă reglementările în vigoare privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile 

medicale; 

 cunoaște prevederile legale privind funcționarea laboratoarelor care efectuează analize 

medicale; 

 răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. 

VIII.4.2. Medicul de specialitate din laborator are în principal următoarele atribuţii:  

 verifică concordanța între cererile de analize medicale din ziua de lucru și listele de lucru 

 decide succesiunea efectuării analizelor 
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 efectuează analize, investigaţii de hematologie, biochimie, serologie, microbilogie, 

parazitologie, citologie, etc, conform competentelor date de specialitate 

 operează în mod corepunzător, conform instruirilor de la locul de muncă și manualelor de 

utilizare, echipamentele și dispozitivele medicale 

 răspunde de pregatirea, manipularea, transportul și păstrarea materialelor de control și de 

referință utilizate în laborator 

 efectuează controlul intern conform programului stabilit 

 interpretează rezultatele controlului intern 

 efectuează controlul extern și interpretează rezultatele 

 deschide fișe de neconformitate în cazul oricăror neconformități ivite în activitatea de zi cu 

zi 

 participă la investigarea neconformităților semnalate 

 propune corecții, acțiuni corective/ preventive 

 participă la implementarea acțiunilor corective/ preventive 

 supraveghează etalonarea, verificarea echipamentelor 

 întocmește fișele de evidență tehnică ale echipamentelor  

 etichetează echipamentele de măsurare 

 efectuează întreținerea zilnică pentru analizoarele din domeniul său de activitate 

 răspunde de echipamentele pe care le are în responsabilitate 

 asigură înregistrarea datelor pacienților în formularele prevăzute de SMC 

 protejează și asigura protecția/ confidențialitatea datelor stocate și vehiculate prin sistemul 

informatic 

 înregistrează discuțiile avute în cadrul sedințelor interne și aspectele importante din 

activitatea laboratorului în caietul de comunicare internă 

 înregistrează aspectele comunicate telefonic utilizatorilor în registrul de notificare (rezultate 

pentru probe urgente sau valori de alertă) 

 înregistrează condițiile de lucru în formularele prevăzute de SMC 

 gestionează bunurile care i-au fost încredințate, se preocupă și asigură utilizarea și păstrarea 

acestora în condiții corespunzătoare 

 la nevoie, preia, fără delegare expresă și în măsura posibilităților, îndatoririle colegilor în 

situația în care aceștia se află în imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor de serviciu 

 utilizează exclusiv doar versiunile aflate în vigoare ale documentelor sistemului de 

management al calității laboratorului 

 efectueaza înregistrări lizibile, semnate și ștampilate (acolo unde este cazul) 

 raportează orice modificare a condițiilor de mediu care ar putea afecta calitatea serviciilor 

medicale prestate 

 semnalează medicului șefde laborator orice situație care poate conduce la nerespectarea 

circuitului în laborator, amestecarea, contaminarea sau prejudicierea probelor în timpul 

manipularii, depozitarii sau eliminarii lor 

 implementează planul de acțiune pentru reducerea riscurilor 

 respectă procedurile și practicile stabilite 

 aplică măsurile de urgență în caz de accidente 

 răspunde de respectarea condițiilor de igienă la locul de muncă 

 respectă normele PSI și normele generale de protecția muncii în vigoare 
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 prezintă cazurile deosebite medicului şef de laborator 

 urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în subordine 

 răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale sau de consulturi cu alţi 

medici 

 controlează activitatea personalului subordonat 

 urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi 

 foloseşte corect bunurile aflate în utilizare şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi 

înlocuirea lor 

VIII.4.3. Chimistul/ biologul sau alt specialist cu pregătire superioară din laboratorul de analize 

medicale are în principal următoarele atribuţii: 

 efectuează analizele şi determinările stabilite de medicul şef, în conformitate cu pregătirea 

lor de bază 

 întocmeşte şi semnează buletinele analizelor pe care le-a efectuat 

 controlează şi îndrumă activitatea personalului subordonat 

 răspunde de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii, precum şi de 

gestionarea şi manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale 

 răspunde de respectarea condiţiilor de igienă la locul de muncă 

VIII.4.4. Asistentul medical din laboratorul de analize medicale are în principal următoarele 

sarcini: 

 pregăteşte materialele pentru recoltări şi prelevează probe pentru examene de laborator 

hematologice, microbiologice, biochimice, chimice şi toxicologice în condiții de securitate 

atât pentru pacient cât și pentru sine 

 etichetează și verifică produsul biologic/ patologic recoltat 

 pregătește produsul biologic/ patologic poentru analiză (centrifugare, omogenizare, 

separare, însămânțare, etc)  

 execută analizele de laborator manual sau pe dispozitivele din dotare sub directa îndrumare 

a medicului de laborator 

 pregătește probele de bacteriologie și însămânțarea lor 

 sterilizează şi pregăteşte materialele, instrumentarul şi sticlăria de laborator pentru 

efectuarea analizelor şi asigură dezinfecţia meselor de lucru după utilizarea lor 

 prepară medii de cultură, reactivi şi soluţii curente de laborator, precum şi coloranţii uzuali 

 execută analize cu tehnici uzuale precum şi operaţii preliminare efectuării examenelor de 

laborator, sub supravegherea medicului sau chimistului 

 efectuează, sub supravegherea medicului de specialitate, reacţii serologice, însămânţări şi 

treceri pe medii de cultură 

 răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din dotare 

 execută şi alte sarcini, corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de medic sau chimist 

în limitele competenţei 

 în lipsa registratorului medical, îndeplineşte şi sarcinile acestuia 

 colectează și centralizeaza probele de laborator în vederea transportului la alte laboratoare 

în caz de necesitate 

 tipărește listele de lucru, înregistrează datele pacienților, cererile de analize și redactează 

buletinele de analize în format electronic 
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 nu dă informații preliminare asupra identificării speciilor bacteriene pentru probele aflate în 

lucru 

 informează cu promptitudine medicul de laborator asupra valorilor de alertă înregistrate 

 refrigerează și îndepărteaza probele lucrate 

 la nevoie, preia, fără delegare expresă, în măsura posibilităților, îndatoririle colegilor în 

situația în care aceștia sunt în imposibilitatea îndeplinirii sarcinilor de serviciu 

 preia apelurile telefonice din sector și comunică problemele apărute medicului de laborator 

 efectuează statistica lunară și o prezintă spre aprobare, medicului de laborator 

 răspunde de respectarea condițiilor de igienă și păstrarea ordinii la locul de muncă 

 pregătește și sterilizează materialul necesar investigațiilor de laborator 

 asigură dezinfecția meselor de lucru după utilizarea lor  

 asigură sterilizarea cu lampa UV în toate spațiile de lucru, comunică orice defecțiune a 

dispozitivelor de lucru serviciului administrativ 

 respectă programul de lucru și graficul de ture 

 informează din timp medicul de laborator asupra modificărilor programului de lucru din 

motive personale 

 se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale 

 respectă cu strictețe confidențialitatea actului medical și a datelor laboratorului și 

pacienților 

 nu transmite informații despre activitatea laboratorului unor persoane din afară, prin nici o 

cale de comunicare 

 nu discriminează pacienții 

 respectă demnitatea pacienților 

 asigură protecția informației și a suporturilor acesteia împotriva degradării, furtului, 

pierderii 

 nu permite accesul persoanelor străine în laborator 

 respectă fișa postului 

 își reînnoiește Autorizația de Liberă Practică în momentul expirării acesteia astfel încât să 

existe continuitatea actului medical 

 încheie asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru 

prejudicii cauzate actului medical 

 mentine relații profesionale cu întreg personalul 

 are atitudine politicoasă față de întreg  personalul 

 respectă tehnicile de lucru și procedurile interne aprobate 

 folosește documentele SMC 

 respectă măsurile de prevenire a IAAM 

 colectează deșeurile produse la locul de muncă conform procedurii interne 

 respectă regulile de securitate și sănătate în muncă 

 participă la examinările medicale periodice 

 participă la simulările de acțiuni de urgență 

VIII.4.5. Îngrijitoarea de curățenie din laboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele 

atribuții: 
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 efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat şi răspunde de 

starea de igienă a camerelor de lucru, coridoarelor,  mobilierului, ferestrelor, conform 

procedurilor și tehnicilor de lucru 

 curăţă şi dezinfectează zilnic grupurile sanitare, sau ori de câte ori este nevoie , cu materiale 

şi ustensile folosite numai în aceste locuri 

 răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curaţenie pe care le are personal în 

grijă precum şi a celor care se folosesc în comun 

 îndeplineşte toate indicaţiile trasate de şeful ierarhic superior privind întreţinerea curăţeniei 

şi salubrităţii din laborator 

 efectuează aerisirea periodică a încăperilor din laborator 

 colectează deșeurile rezultate din activitatea laboratorului conform procedurii interne și 

transportă deșeurile din laboratoare la rampele de depozitare din curtea spitalului şi curăţă şi 

dezinfectează recipientele în care se păstrează sau transportă deșeurile 

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

este necesar 

 asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire 

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistenței medicale 

 nu este abilitată să dea relaţii despre activitatea din laborator 

 răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor și dispozitivelor de curăţenie pe care le 

are personal în grijă, precum şi a celor ce se folosesc în comun 

 respectă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului 

 respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia şi securitatea muncii 

 execută orice alte sarcini de serviciu, în limita competenţelor profesionale, stabilite de şefii 

ierarhici superiori 

 utilizeazaă corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, îl 

înapoiază sau să pune la locul destinat pentru păstrare 

 să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie 

 să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană 

 să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora 

 să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de conducătorii instituţiilor publice 

 să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv 

telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricărei 

situaţii de urgenţă despre care iau cunoştinţă 

 să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub 

orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz 

 să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi 

echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de 

conducătorul instituţiei, după caz 



Regulament de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc Rupea  Pag 230 of 306 

 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor 

de apărare împotriva incendiilor 

 să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind 

un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de 

apărare împotriva incendiilor 

 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor 

 să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu 

 să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, 

referitoare la producerea incendiilor 

 respectă reglementările legale în vigoare privind colectarea şi depozitarea deşeurilor 

rezultate din activitatea medicală 

IX. Fisier/ birou de internari 

IX.1. Generalitati. 

Este o structura functionala deservita de catre registrator medical. Pe langa activitatile si 

atributiile specifice de registrator medical, persoana care deserveste fisierul mai are si atributii 

de casier si gestionar pentru depozitul central de materiale. 

IX.2. Atributiile specifice ale registratorului medical sunt urmatoarele: 

 inregistreaza si opereaza internarile pacientilor pe baza documentelor de internare, in 

functie de specificatiile de pe biletul de trimitere, utilizand aplicatia informatica pusa la 

dispozitie de catre spital 

 verifica corectitudinea si prezenta tuturor documentelor necesare internarii, conform 

procedurilor specifice 

 verifica necesitatea achitarii coplatii pentru servicii de spitalizare continua si indruma 

pacientii care se incadreaza pentru plata in vederea efectuarii platii. Daca pacientul se 

afla in una din categoriile scutite, printeaza formularul “Declaratie” pe care- l pune la 

dispozitia pacientului si- l indruma in vedera completarii 

 printeaza formulare specifice care se ataseaza FOCG/ FSZ (cum ar fi formularul de 

consimtamant informat, declaratia in vederea scutirii de coplata, etc)  

 inmaneaza FOCG/ FSZ pacientului/ apartinatorului/ insotitorului in vederea prezentarii 

in sectia/ compartimentul de destinatie 

 efectueaza orice alte inregistrari statistice este necesar pentru pacientii care se prezinta la 

spital, pentru diferite servicii medicale (in regim de spitalizare sau ambulator)  

 efectueaza raportari statistice ale activitatii 

 colecteaza toate FOCG/ FSZ ale pacientilor externati, verifica integralitatea completarii 

lor, verifica modul de asumare, prin semnare si parafare de catre medicul curant si 

medicul sef/ coordonator de sectie/ compartiment, a actului medical  

 ordoneaza FOCG/ FSZ ale pacientilor externati in vederea arhivarii 

 aseaza FOCG/ FSZ in bibliorafturi pe sectii/ compartimente si perioade de activitate in 

vederea depozitarii lor in arhiva operativa 
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 la sfarsitul perioade arhivare operativa- 1 an- preda FOCG si FSZ persoanei cu atributii 

in arhiva 

 colecteaza formularele cu regim special (caiete utilizate de concedii medicale, bilete de 

trimitere pentru consult/ internare, bilete de trimitere pentru investigatii paraclinice) si le 

preda persoanei cu atributii in arhiva 

X. Farmacia cu circuit inchis 

X.1. Generalitati. Farmacia cu circuit inchis, se organizeaza ca sectie fara paturi in stuctura 

organizatorica a Spitalului Orasenesc Rupea in conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 444 

din 25 martie 2019 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea 

unitatilor farmaceutice. 

Farmacia este condusa de farmacistul sef (care indeplineste si atributiile farmacistului) si 

functioneaza cu un asistent de farmacie. 

Famacia cu circuit inchis funtioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de catre Ministerul 

Sanatatii pe denumirea persoanei juridice si numele farmacistului- sef. 

Activitatea farmaciei cu circuit inchis se desfasoara in conformitate cu Regulile de buna practica 

farmaceutica, elaborate  de catre Ministerul Sanatatii in colaborare cu Colegiul Farmacistilor din 

Romania si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii. 

Activitatile care se desfasoara in farmacia cu circuit inchis a Spitalului Orasenesc Rupea sunt 

urmatoarele: 

 aprovizionarea farmaciei cu medicamente si materiale sanitare (in regim normal/ de 

urgenta) 

 receptia medicamentelor 

 depozitarea/ stocarea medicamentelor 

 eliberarea medicamentelor din farmacie (in regim normal/ in regim de urgenta) 

 validarea prescriptiilor medicale 

 prelucrari statistice privind medicamentele/ consumurile de medicamente in farmacia cu 

circuit inchis 

 receptia medicamentelor stornate in farmacie 

 monitorizarea miscariii medicamentelor si produselor farmaceutice, monitorizarea 

termenelor de valabilitate si retragerea produselor farmaceutice care expira 

 in farmacia cu circuit inchis a Spitalului Orasenesc Rupea nu se prepara retete 

magistrale, solutii perfuzabile, nu se desfasoara activitate de dilutie a medicamentelor  

 Farmacistul- sef face parte din: 

 consiliul medical  

 comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea de medicamente  

 comisia medicamentului  

 In farmacie sunt pastrate urmatoarele documente: 

documente care atesta provenienta si calitatea medicamentelor si materialelor sanitare, precum si a 

celorlalte produse din farmacie 

documente care atesta, in conformitate cu reglementarile in vigoare, evidenta medicamentelor 

stupefiante si psihotrope 

Documentele se arhiveaza in arhiva operativa a farmaciei- in spatii special destinate, apoi se predau 

arhivei spitalului. 
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X.2. Farmacistul sef/ farmacistul are urmatoarele atributii: 

 organizeaza si raspunde de activitatea farmaciei in ansamblul ei/ coordoneaza intreaga 

activitate farmaciei 

 organizeaza spatiul de munca astfel incat sa se realizeze un flux corespunzator realizarii 

tuturor activitatilor 

 intocmeste necesarul de medicamente in colaborare cu medicii responsabili cu activitatea 

din sectii/ compartimente cu paturi 

 face propuneri in vederea intocmirii planului anual de achizitii 

 asigura aprovizionarea ritmica si constanta a farmaciei cu medicamente si materiale 

sanitare numai de la distribuitori autorizati, respectand prevederile legislatiei in vigoare 

 repartizeaza sarcinile angajatilor din subordine 

 participa la intocmirea fisei postului pentru angajatii din subordine 

 stabileste necesarul de personal al farmaciei cu circuit inchis astfel incat farmacia sa 

poata functiona conform orarului declarat si il supune spre aprobare managerului 

 intocmeste programul periodic de instruire a personalului din subordine 

 raspunde de obtinerea Autorizatiei Sanitare de Functionare a farmaciei cu circuit inchis, 

emisa de catre Ministerul Sanatatii 

 organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si materialelor sanitare 

precum si depozitarea acestora in conditii corespunzatoare; efectueaza receptia calitativa 

si cantitativa pe baza facturii emise de catre furnizori, verificand seria si termenul de 

valabilitate 

 verifica elementele de siguranta si autenticitatea identificatorilor unici si scoate din uz 

identificatorii unici ai medicamentelor ce prezinta cod unic de identificare inregistrat in 

Sistemul National de Verificare a Medicamentelor denumit in continuare SNVM 

 in cazul in care are motive sa considere ca ambalajul medicamentului a fost modificat 

ilicit sau exista suspiciuni cu privire la autenticitatea medicamentului, farmacistul nu 

elibereaza medicamentul si informeaza autoritatea nationala competenta  

 raspunde de organizarea si efectuarea la timp a lucrarilor de gestiune; controleaza si 

executa operatiunile de gestiune ale farmaciei 

 controleaza eliberarea medicamentelor conform principiului: „primul intrat- primul iesit” 

in functie de serie si termen de valabilitate 

 asigura si executa eliberarea medicamentelor pe baza de condica de medicamente cu 

respectarea prevederilor legii 

 face parte din Comisia medicamentului, Nucleul de Farmacovigilenta si din Consiliul 

Medical al spitalului, participand la intrunirile si activitatile acestora 

 participa la raportul de garda 

 face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea medicamentelor si 

din comisiile de receptie a medicamentelor si materialelor sanitare achizitionate de catre 

spital 

 urmareste noutatile terapeutice pe plan national si international si le aduce la cunostinta 

medicilor prescriptori prin informari organizate periodic 

 respecta, aplica si controleaza aplicarea Regulilor de buna practica prin procedurile 

elaborate 

 cunoaste, studiaza si aplica legislatia farmaceutica si sanitara in vigoare 
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 monitorizeaza consumul de medicamente, semnaleaza pericolul de discontinuitate, 

raporteaza discontinuitatile aparute 

 coordoneaza verificarea termenelor de valabilitate ale medicamentelor din farmacie, 

sectii/ compartimente/ camera de garda luand masuri de indepartare a celor expirate si de 

prevenire a existentei medicamentelor expirate din aparatul de urgenta. Verifica modul 

de indeplinire a acestei cerinte la nivelul stocurilor de medicamente/ aparatelor de 

urgenta 

 ofera medicilor prescriptori din sectii/ compartimente/ camera de garda informatii despre 

efectele/ reactiile adverse ale medicamentelor, interactiuni medicamentoase, mod de 

administrare, la cererea acestora sau daca considera necesar 

 analizeaza prescriptiile trimise din punctul de vedere al corectitudinii prescrierii 

medicatiei cu risc, valideaza prescriptiile medicale corecte, invalideaza prescriptiile 

incorecte, respingand solicitarea neconforma sau prescriptiile de medicamente 

incompatibile 

 ori de cate ori suspicioneaza o eroare de transcriere, ia legatura cu sectia din care a plecat 

condica de medicatie, verificandu- se prescriptia din FOCG/FSZ, inlaturand suspiciunea 

 verifica zilnic condicile de medicamente trimise din sectii, pentru identificarea 

incompatibilitatilor, alergiilor notificate ale pacientilor, pe care le aduce la cunostinta 

medicilor prescriptori, impreuna cu care va gasi o cale de inlocuire a medicamentelor 

inadecvate din schema. Respinge prescriptiile de medicamente incompatibile 

 in cazul prescriptiei de medicamente cu costuri mari, verifica, anterior validarii 

prescriptiei, existenta aprobarii scrise a managerului 

 valideaza prescriptiile medicale trimise 

 atentioneaza, verbal si/ sau in scris, medicii prescriptori, asupra miscarii incetinite a unor 

medicamente din stoc 

 monitorizeaza termenele de valabilitate ale medicatiei utilizate in acordarea serviciilor 

medicale de urgenta 

 raspunde de organizarea depozitarii, prescrierii, eliberarii si de evidenta stupefiantelor si 

psihotropelor 

 informeaza lunar atat laboratorul cat si medicii prescriptori, in legatura cu antibioticele 

disponibile in farmacie 

 elaboreaza analize lunare ale consumului de medicamente/ antibiotice pentru fiecare 

medic in parte si le pune la dispozitia managerului/ Consiliului Medical/ Comitetului 

Director 

 participa, alaturi de medicii specialisti din spital, la intocmirea protocoalelor de 

diagnostic si tratament 

 monitorizeaza miscarea medicamentelor si produselor farmaceutice, monitorizeaza 

termenele de valabilitate si retrage produsele farmaceutice si medicamentele care expira 

 elibereaza din farmacie medicamentele psihotrope si stupefiante 

 raspunde de monitorizarea trasabilitatii medicamentelor 

 tine lagatura permanent cu organizatia profesionala careia ii aduce la cunostinta orice 

modificare de personal sau a conditiilor initiale de organizare si functionare 

 isi indreapta intreaga activitate profesionala spre binele bolnavului 

 nu indeplineste aceasta functie- farmacis sef- in alt spital 
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 atributiile farmacistului sef/ farmacistuluiin conmformitate cu Odinul MS 1101/2016:  

 obtinerea, depozitarea si distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizand practici care 

limiteaza posibilitatea transmisiei agentului infectios catre pacienti 

 distribuirea medicamentelor antiinfectioase cu respectarea reglementarilor privind 

avizarea acestei prescrieri existente in spital si tinerea unei evidente adecvate 

 obtinerea si depozitarea vaccinurilor specifice si distribuirea lor in mod adecvat 

 pastrarea evidentei antibioticelor distribuite departamentelor medicale 

 raportarea catre serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si 

medicul responsabil de politica utilizirii antibioticelor a consumului de antibiotice pe 

clase si pe sectiile spitalului si participarea la evaluarea tendintelor utilizarii 

antibioticelor 

 colaborarea cu medicul infectionist responsabil de elaborarea politicii de utilizare 

judicioasa a antibioticelor si monitorizarea consumului de antibiotic 

 organizarea si realizarea bazei de date pivind consumul de antibiotice din spital, pe clase 

de antibiotice si pe sectii/compartimente, cu calcularea DDD/90 zile spitalizare si a 

duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic 

X.3. Asistentul de farmacie isi desfasoara activitatea in farmacia cu circuit inchis sub indrumarea 

directa a farmacistului sef si are urmatoarele atributii: 

 organizeaza spatiul de munca si activitatile necesare distribuirii  medicamentelor si 

materialelor sanitare pe sectii 

 receptioneaza medicamentele/ materialele sanitare/ suplimentele alimentare furnizate de 

catre distribuitori 

 verifica daca medicamentele/ materialele sanitare/ suplimentele alimentare corespund din 

punct de vedere calitativ si cantitativ cu solicitarea de achizitie si cu datele din factura care 

insoteste comanda 

 retine si pastreaza facturile care insotesc transportul de medicamente/ materiale sanitare/ 

suplimente alimentare 

 completeaza nota interna de receptie (NIR) 

 se asigura de depozitarea medicamentelor/ materialelor sanitare si a suplimentelor 

alimentare in bune conditii astfel incat acestea sa nu fie deteriorate/ distruse 

 elibereaza periodic din farmacia spitalului medicamente/ materiale sanitare si suplimente 

alimentare pe baza cererii de pe foaia de “condica de prescriptii de medicamente si 

materiale sanitare” emisa de catre sectii/ compartimente/ camera de garda/ cabinete de 

ambulator 

 nu elibereaza medicatia psihotropa si stupefianta 

 verifica termenele de valabilitate ale medicamentelor si produselor farmaceutice  

 intreprinde masuri ca medicamentele cu termen de valabilitate scurt sa fie eliberate cu 

prioritate astfel incat sa previna expirarea acestora 

 anunta sectiile/ compartimentele cu paturi despre medicamentele cu stoc limitat, precum şi 

despre cele ale caror termene de valabilitate sunt aproape de expirare  

 la sfarsitul zilei valideaza cererile de pe condica de prescriptii de medicamente si materiale 

sanitare, actualizand astfel, automat, stocurile existente in farmacie 

 in fiecare zi, la inceputul orarului de lucru, verifica stocurile de medicatie, in aplicatia 

informatica prin generarea documentului care afiseaza stocul, evidentiind acele 
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medicamente/ materiale sanitare pentru care este atins stocul critic si demareaza procedura 

de achizitie prin intocmirea referatului de achizitie pe care- l supune aprobarii farmacistului 

sef 

 la sfarsitul lunii depune la Departamentul financiar contabil condicile de materiale si 

medicamente precum si notele interne de receptie- in original 

 urmareste datele de expirare ale medicamentelor/ materialelor sanitare si suplimentelor 

alimentare, indeparteaza din stocurile farmaciei pe cele care sunt expirate, intocmeste 

procesul verbal de expirare si il prezinta farmacistului sef 

 impreuna cu farmacistul sef preda periodic medicamentele si materialele sanitare expirate, 

firmei de deseuri, intocmind documentatia aferenta 

 urmareste evolutia stocurilor de medicamente/ materiale sanitare/ suplimente alimentare si 

atentioneaza farmacistul sef  in vederea innoirii/ completarii acestora 

 supravegheaza conditiile de pastrare a medicamentelor in depozitul din farmacie astfel incat 

acestea sa fie corespunzatoare conditiilor de pastrare din prospectele insotitoare 

 colecteaza selectiv deseurile rezultate in timpul activitarii curente  

 indeparteaza si pastreaza separat, conform procedurilor interne, medicamentele si 

materialele sanitare expirate, participand la activitatea de predare in vederea distrugerii 

 verifica elementele de siguranta si autenticitatea identificatorilor unici si scoate din uz 

identificatorii unici ai medicarnentelor ce prezinta cod unic de identificare inregistat in 

SNVM 

 in cazul in carc are motive sa considere ca ambalajul medicamentului a fost modificat ilicit 

sau exista  suspiciuni cu privire la autenticitatea medicamenturui, asistentul medical de 

farmacie nu elibereaza medicamentul si informeaza farmacistul sef 

XI. Compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale   

In Spitalul Orasenesc Rupea functioneaza, ca si structura de prevenire a infectiilor asociate 

asistentei medicale- Compartimentul de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale 

(CPIAAM) 

XI.1. Structura CPIAAM: 

 medic epidemiolog:  

o are atributii de sef de compartiment 

o este participant activ la sedintele Comitetului Director al spitalului, direct 

subordonat managerului  

o este autorizat prin decizie administrativă a managerului atât pentru verificarea 

modului de respectare a protocoalelor şi procedurilor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale, cât şi pentru a propune managerului 

sancţiuni administrative pentru tot personalul unităţii sanitare cu abateri de la 

acestea 

 responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor 

 asistent medical 

XI.2. Atributiile CPIAAM: 

 organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale 

 propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi 

protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 
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 şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului 

director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru 

implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi 

personal de specialitate 

 elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară 

 organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate 

Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului 

de antibiotice din spital 

 organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual 

de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii 

 propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de 

urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei 

medicale 

 elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor 

specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la 

pacienţii internaţi 

 întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei 

medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate 

cu aceasta 

 implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi 

studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al 

unităţii 

 raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile 

asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate 

şi pe secţii 

 organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin 

recoltarea testelor de autocontrol 

 colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor 

patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente 

şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol 

 solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în 

conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în 

scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare 

 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 activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a 

deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medical 
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 organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, 

circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 

învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal 

 avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii 

 supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor 

de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică 

pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale 

 dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru 

limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi 

investigaţii paraclinice necesare 

 întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile 

necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru 

evitarea riscurilor identificate în focar 

 solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia 

de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este 

arondat, conform reglementărilor în vigoare 

 raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare 

a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale 

 prin intermediul responsabilului cu politica de utilizare a antibioticelor, monitorizeaza 

bunele practici în utilizarea antibioticelor 

XI.3. Atribuţiile medicului de boli infecţioase- responsabil de politica de utilizare a 

antibioticelor din cadrul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale: 

 efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii 

infecţioase şi a stabilirii tratamentului etiologic necesar 

 elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv 

ghidurile de tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotic 

 coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod 

permanent în spital 

 elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează 

activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice 

 colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în 

unitatea sanitară 

 efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a 

antibioticelor 

 oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului 

antibiotic la cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a 

se utiliza eficient datele de microbiologie disponibile) 

 oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii 

clinice, pentru pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie 
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 cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate 

microbiană la antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi 

 evaluează periodic cu fiecare secţie/ compartiment în parte modul de utilizare a 

antibioticelor în cadrul acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea 

prescriptorilor) 

 elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare 

judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) 

şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire 

XII. Unitatea de trannsfuzie sanguina 

XII.1. Generalitati 

In Spitalul Orasenesc Rupea, Unitatea de Transfuzie Sanguina este autorizata de catre Directia de 

Sanatate Publica, conform legislatiei in vigoare. 

Organizarea activităţii de transfuzie sanguină în Spitalul Orasenesc Rupea este condiţionată de: 

 crearea unităţii de transfuzie sanguină din spital, autorizată de Directia de sănătate publică, 

conform legislaţiei în vigoare 

 numirea comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă  

Avand in vedere dimensiunile spitalului si volumul activitatii transfuzionale, Unitatea de 

Transfuzie Sanguina din Spitalul Orasenesc Rupea nu are organigrama proprie, avand schema 

organizatorica proprie. Fiecarei pozitii din schema organizatorica ii corespunde cate o fisa a 

postului. Fisele postului sunt revizuite periodic la nivelul compartimentului RUNOS. 

In politica de calitate a Spitalului Orasenesc Rupea se regasesec si aspectele care privesc activitatea 

transfuzionala. Responsabilul cu calitatea serviciilor medicale la nivel de spital are si atributii in 

ceea ce priveste Unitatea de Transfuzie Sanguina.  

Unitatea de transfuzie sanguină din spital este subordonată managerului spitalului, prin intermediul 

directorului medical. 

Unitatea de transfuzie sanguina este organizată ca structură independentă a spitalului. 

Programul de lucru al unităţii de transfuzie sanguină din spital nu este permanent ci este limitat la 8 

ore de activitate/ zi, in cursul diminetii. 

XII.2. Locatie. Unitatea de transfuzie sanguină din spital dispune de un spaţiu special alocat 

acestei destinaţii, accesibil personalului şi cu acces facil în secţii. Sectorul aferent unităţii de 

transfuzie sanguină nu este utilizat şi în alte scopuri. 

Compartimentarea spaţiului alocat prevede: 

 spaţiu pentru stocarea sângelui şi a componentelor sanguine 

 spatiu pentru stocarea probelor biologice ale pacienţilor, a reactivilor, a altor materiale 

sanitare sau consumabile 

 spaţiu de lucru 

 spaţiu pentru echipamente de laborator. 

Suprafaţa totală a spaţiului unităţii de transfuzie sanguina este adaptată şi compartimentată 

conform volumului activităţii de transfuzie sanguină din spital. 

XII.3. Activitati. În unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară următoarele activităţi: 

 aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile 

spitalului 

 recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către 

secţiile spitalului. Distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un Centrul  de 
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Transfuzie Sanguina Brasov către Spitalul Orasenesc Rupea se face în baza unui contract de 

furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie. 

 efectuarea testelor pretransfuzionale 

 pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării 

 consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine 

 prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente 

sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice 

cu această destinaţie 

 întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate 

 raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie 

territorial 

 păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor 

pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18°C) 

cu această destinaţie. 

În unitatea de transfuzie sanguină din spital este obligatorie respectarea protocolului de teste 

pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări: 

 determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient 

 în situaţii speciale (nou-născuţi, sugari, copii, politransfuzaţi, femei de vârstă fertilă, 

transplant, imunodeprimaţi, imunizaţi) se trece la efectuarea determinărilor de grup sanguin 

şi în alte sisteme antigenice eritrocitare 

 depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienţilor imunizaţi şi 

politransfuzaţi 

 verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii, grupului sanguin ABO şi Rh(D) la 

unitatea de sânge sau componenta sanguină selectată în vederea efectuării probei de 

compatibilitate 

 proba de compatibilitate pacient-unitate de sânge total sau componentă sanguină ce conţine 

eritrocite vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test 

salin, test enzimatic cu papaină la temperatura de 37°C şi test Coombs indirect 

Spitalul Orasenesc Rupea nu livreaza sânge total sau componente sanguine către alte spitale, nu 

livreaza/ administreaza sânge total sau componente sanguine la domiciliul pacientului, nu 

receptioneaza sange sau componente sanguine cu alta destinatie decat administrarea terapeutică 

în incinta spitalului. 

XII.4. Dotarea minima obligatorie a UTS prevede: 

 echipamente de stocare a produselor sanguine labile, validate de centrul de transfuzie 

sanguina judeţean pentru transfuzie, cu sistem de monitorizare a temperaturii, sistem de 

ventilaţie şi alarmă sonoră 

 echipamente de stocare a reactivilor cu sistem de monitorizare a temperaturii, sistem de 

ventilaţie şi alarmă sonoră 

 echipamente de stocare a probelor cu sistem de monitorizare a temperaturii, sistem de 

ventilaţie şi alarmă sonoră 

 dispozitiv omologat pentru dezgheţarea plasmei proaspete congelate, plasmei 

decrioprecipitate şi a crioprecipitatului de factor VIII 

 dispozitiv omologat pentru încălzit sângele şi produsele sanguine labile 

 centrifugă 
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 geanţa de transport a sângelui şi produselor de sânge 

 masă de lucru cu suprafaţă lavabilă 

 reactivi: seruri test ABO, seruri test Rh (D), papaină, eritrocite test, reactivi pentru 

micrometodă (linia) 

 stative, pipete (Pasteur), lame (plăci godeuri), eprubete, plăci Petrie, ser fiziologic, hârtie 

filtru, seringi şi ace de unică folosinţă 

 containere pentru deşeuri biologice şi contaminate 

 termometre avizate metrologic 

 mobilier pentru personal 

 documente (registre, formulare, etichete autocolante) 

 logistică (computer, imprimantă) 

 Dotările se găsesc în spaţii cu pereţi şi pavimente lavabile ce permit păstrarea cu uşurinţă a 

igienei. 

XII.5. Alocare de personal in Unitatea de Transfuzie Sanguina 

 medic coordonator având una dintre următoarele specialităţi: anestezie-terapie intensivă, 

medicină de laborator, hematologie, medicină internă, si care îşi desfăşoară activitatea 

curentă în una din sectile/ compartimentul spitalului 

 asistenţi medicali- cu activitate curenta in spital 

 personal auxiliar pentru servicii de curăţenie- personalul auxiliar angajat in cadrul sectiei de 

medicina interna 

Comisia de hemovigilenta si Transfuzie intocmeste planul anual de educaţie continuă şi evaluare 

periodică a personalului cu activitate în domeniul transfuziei. 

XII.6. Atributiile personalului cu activitate in UTS  

XII.6.1. Atributiile medicului coordonator al unităţii de transfuzie sanguina: 

 asigură organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital 

 asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu 

materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în 

concordanţă cu activitatea de transfuzie sanguină din spital 

 răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de 

transfuzie sanguină teritorial 

 îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din 

subordinecontrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii 

medicali; în cursul programului de gardă, această responsabilitate revine medicului 

anestezist de garda 

 îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în 

secţiile spitalului 

 păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în calitate de coordonator 

local în cadrul sistemului naţional de hemovigilenţa 

 ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la 

care apar reacţii adverse severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzionale 

 consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de terapie 

transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate 

 răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de 

transfuzie sanguină 
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 răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din dotarea 

unităţii 

 raspunde de elaborarea procedurilor specifice activitatii transfuzionale 

 consiliaza colegii medici si membrii Comisiei de Hemovigilenta si Transfuzie in vederea 

indicatiilor de administrare a sangelui si produselor din sange 

 monitorizeaza nivelul de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului 

 elaboreaza şi implementeaza documentaţia necesara aplicării în practica din spital a 

ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine 

 evalueaza impreuna cu Comisia de Hemovigilenta si Transfuzie, nivelul de pregătire 

profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în 

activitatea de transfuzie sanguină din spital 

 monitorizeaza utilizarea corecta a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului 

 participa, impreuna cu membrii Comisiei de Hemovigilenta si Transfuzie, la organizarea şi 

monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborarea 

cu centrul de transfuzie Brasov în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe 

 participa, impreuna cu membrii Comisiei de Hemovigilenta si Transfuzie, la elaborarea şi 

implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, a sistemului 

de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind 

activitatea de transfuzie sanguină. 

XII.6.2. Atributiile asistentului medical din UTS 

Asistenţii medicali care lucrează în unitatea de transfuzie sanguină din spital sunt subordonaţi 

medicului coordonator al UTS şi au următoarele atribuţii: 

 desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital, în limitele 

competenţelor lor, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator: 

determinare de grup sanguin AB0 si Rh (D) la pacient; depistarea anticorpilor iregulari 

antieritrocitari, in cazul pacientilor politransfuzati si imunizati; verifica aspectul 

macroscopic, integritatea, grupul sanguine ABO si Rh (D) la unitatea de sange sau 

component sanguine selectata in vederea efectuarii probei de compatibilitate 

 efectueaza recoltarea probelor de sange in vederea testarilor pretransfuzionale 

 efectuează testările pretransfuzionale 

 efectueaza probele de compatibilitate: pacient- unitate de sange total sau component 

sanguine ce contine eritrocite vizibile cu ochiul liber (test salin, test enzimatic cu papaina la 

temperature de 37 grade si test Coombs indirect) 

 preia sangele de la Centru de Transfuzie Sanguina Brasov 

 raspunde de pastrarea in conditii adecvate a sangelui si produselor de sange primite de la 

CTS Brasov 

 pregateste sangele si produsele de sange in vederea administrarii 

 monteaza linia venoasa de administrare a sangelui sau produselor de sange 

 efectueaza ultimul control pretransfuzional la patul bolnavului: identificarea pacientului- 

verificarea identitatii pacientului, verificarea aspectului macroscopic si a integritatii unitatii 

de transfuzat, verificarea compatibilitatii dintre unitatea de sange selectata si pacient 

 raspunde de pastrarea in bune conditii a serurilor, consumabilelor, aparaturii din dotarea 

UTS 
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 răspunde de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale 

provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor 

sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale 

 supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de transfuzie 

sanguină, din spital, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea 

acestora, conform procedurilor standard 

 întocmeste documentaţia pentru activităţile desfăşurate 

 participa la elaborarea procedurilor specifice activitatii transfuzionale 

 realizeaza si raspunde de prezervarea probelor biologice pretransfuzionalesi a unitatilor de 

sange sau componente sanguine administrate pentru o perioada de 48 de ore 

posttransfuzional in spatiile frigorifice cu aceasta destinatie 

 realizeaza si raspunde de pastrarea esantioanelor din ser sau plasma recoltate 

pretransfuzional, in cazul pacientilor transfuzati, pentru o perioada de minimum 6 luni, in 

spatii frigorigfice (-15- 18 grade Celsius) cu aceasta destinatie 

XII.6.3. Atribuţiile medicului prescriptor sunt următoarele: 

 stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul şi 

cantitatea necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi transfuzate, 

precum şi gradul de urgenţă al administrării lor, consemnând toate aceste informaţii sub 

semnătură şi pe propria răspundere în foaia de observaţie a pacientului 

 comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care le 

implică terapia transfuzională şi îi solicită consimţământul în vederea administrării 

transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observaţie si in: “Cerere pentru 

sange sau derivate”, “Formular de consimtamant informat in cazul transfuziei de sange sau 

produse sanguine umane” 

 semnează şi parafează formularul-tip "cerere de sânge" 

 supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi 

desfăşurarea procedurii de administrare a transfuziei 

 urmăreşte evoluţia posttransfuzională a pacienţilor în următoarele 48 de ore 

 administrarea repetată de sânge şi componente sanguine la pacienţii care necesită terapie 

transfuzională în şedinţe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul aceleiaşi spitalizări 

se va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai pacientului 

 în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului 

coordonator al unităţii de transfuzie sanguină sau al centrului de transfuzie sanguină 

territorial 

 promovează importanţa donării de sânge voluntare şi neremunerate în rândul pacienţilor şi 

aparţinătorilor 

 în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din secţia de 

spital respective 

 înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind administrarea 

terapiei transfuzionale 

XII.6.4. Atribuţiile asistenţilor din secţiile de spital, in care se administrează sângele total sau 

componentele sanguine, sunt următoarele: 

 iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor 
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 recoltează eşantioanele pretransfuzionale, completează şi semnează formularul "cerere de 

sânge" pentru unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea efectuării probelor 

pretransfuzionale 

 efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului 

 efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată durata 

administrării şi în următoarele ore 

 înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi toate 

informaţiile relevante privind procedura efectuată 

 în caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgenţă şi solicită 

medicul prescriptor/ curant sau de gardă 

 returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 

componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate. 

XII.6.5. Atribuţiile conducerii spitalului, legate de activitatea de transfuzie sanguină, sunt 

următoarele: 

 decide organizarea unităţii de transfuzie sanguină în spital 

 numeşte prin decizie medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină din spital 

 numeste prin dispozitie Comisia de Hemovigilenta si Transfuzie 

 dispune respectarea de către personalul unităţii de transfuzie sanguină, precum şi de către 

toate celelalte cadre medico-sanitare din spital, care indică şi aplică terapia transfuzională în 

spital, a tuturor normelor în vigoare ale Ministerului Sănătăţii Publice 

 verifică şi dispune aprovizionarea unităţii de transfuzie sanguină cu aparatură, echipamente, 

reactivi, materiale sanitare şi consumabile 

 urmăreşte activitatea transfuzională în fiecare secţie a spitalului 

 sprijină activitatea de inspecţie a inspectorilor delegaţi ai autorităţii competente 

 asigură participarea personalului implicat în activitatea de transfuzie sanguină din spital la 

programele de formare profesională în domeniul transfuziei 

 solicită şi sprijină activitatea de consiliere a delegatului centrului de transfuzie sanguină 

Brasov privind organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital, a 

activităţii de transfuzie sanguină din secţii 

XII.6.6. Ultimul control pretransfuzional: se efectuează obligatoriu, la patul bolnavului, şi 

cuprinde următoarele: 

 verificarea identităţii pacientului 

 verificarea aspectului macroscopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat 

 verificarea compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată şi pacient: 

o determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient 

o determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea de transfuzat 

o verificarea documentaţiei 

o înregistrarea în foaia de observaţie 

În cazul în care conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină Brasov constată abateri de la 

normele legale privind activitatea de transfuzie sanguină din unitatea de transfuzie sau secţii/ 

compartimente, are obligaţia de a informa în scris conducerea spitalului. Dacă deficienţele sesizate 

nu se remediază, Centrul de Transfuzie Sanguină Brasov informează în scris Institutul Naţional de 

Transfuzie Sanguină în vederea luării măsurilor necesare. 
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Documentaţia minimă obligatorie aferentă desfăşurării activităţii unităţii de transfuzie sanguină din 

spital cuprinde următoarele: 

 evidenţa stocului de sânge şi a produselor derivate (intrări, provenienţă, ieşiri pentru 

transfuzie, rebut şi cauze, returnate la centrul de transfuzie sanguină, predare incinerare etc 

 evidenţa bonurilor-cerere de sânge şi produse derivate 

 evidenţa testărilor grupului sanguin ABO/Rh şi a rezultatelor 

 evidenţa probelor de compatibilitate, a rezultatelor, a procedurilor transfuzionale şi a 

reacţiilor secundare 

 repertoar cu pacienţii testaţi ABO/Rh şi depistaj-specificitate anticorpi 

 evidenţele monitorizării temperaturilor echipamentelor frigorifice 

 evidenţele stocului de reactivi 

 documente privind reactivii (certificat de calitate de la producător, prospecte) 

 evidenţele verificărilor echipamentelor 

 proceduri operatorii standard de lucru 

 fişa postului pentru fiecare angajat 

 formulare tipizate pentru rezultate, comandă sânge şi produse de sânge de la Centrul de 

Transfuzie Sanguină Brasov 

 evidenţa gestionării şi neutralizării deşeurilor generate din activitatea unităţii de transfuzie 

sanguină. 

Documentatia existenta la nivelul UTS este revizuita periodic. Documentele existente la nivelul 

UTS sunt controlate periodic de catre coordonatorul UTS care este si presedintele Comisiei de 

Hemovigilenta si Transfuzie, in colaborare cu responsabilul cu calitatea serviciilor medicale pe 

spital.  

XIII. Compartimentul de evaluare si statistica medicala 

Este incadrat cu:  

 statistician principal 

 registrator medical (care deserveste si fisierul/ biroul de internari)  

Atributiile compartimentului de evaluare si statistica medicala se regasesc in atributiile 

statisticianului medical, care sunt urmatoarele: 

 colectează, verifică, corectează şi transmite lunar datele la nivel de pacient, exclusiv în 

formatul impus de aplicatia "DRG National”, la Scoala Nationala de Sanatate Publica 

Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti 

 generează, verifică, corectează şi transmite lunar la Casa de Asigurări de Sănătate a 

judetului Brasov, sub forma electronică în SIUI, raportările privind serviciile medicale 

realizate şi înregistrate în sistemul informatic al spitalului 

 generează, verifică, corectează şi transmite lunar la Casa de Asigurări de Sănătate a 

judetului Brasov, sub forma electronică în SIUI , raportările privind derularea 

programelor de sănătate şi consumul de medicamente în spital, folosind 

dateleînregistrate în sistemul informatic al spitalului 

 consiliaza personalul responsabil cu codificarea si documentarea foii de observatie 

clinica generala (FOCG) în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

 îndrumă personalul responsabil cu înregistrarea datelor la nivel de pacient  

 verifică periodic concordanţa şi corectitudinea datelor colectate in format electronic cu 

cele din evidenţele primare 
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 verifică şi transmite lunar la casa de asigurări de sănătate biletele de trimitere şi 

internare, în baza cărora sunt furnizate serviciile medicale în spital şi ambulator 

 urmăreşte înregistrarea datelor pacienţilor în formularul "Fisa pentru spitalizare de zi" în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare 

 urmăreşte calitatea datelor colectate, identifică factorii care influenţează/afecteaza 

nivelul de rambursare a cazurilor 

 colecteaza date statistice din sectiile si ambulatoriile spitalului, prelucreaza date, 

întocmeste rapoarte statistice si le înainteaza la termen 

 pastreaza confidentialitatea datelor colectate si transmise în conformitate cu legile în 

vigoare 

 întocmeste centralizatoarele si darile de seama statistice, conform reglementarilor în 

vigoare pe care le transmite institutiilor abilitate 

 elaboreaza situatii privind indicatorii de eficienta si de calitate la termenele cerute 

 gestioneaza si arhivează datele statistice medicale colectate pe spital 

 urmareste în dinamica corelarea diferitilor indicatori de activitate, comparativ cu alte 

unitati sau pe tara, si informeaza conducerea unitatii în caz de abateri 

 colecteaza, centralizeaza si transmite lunar Casei de Asigurari de Sanatate a judetului 

Brasov spre decontare raportarile serviciilor medicale clinice si paraclinice din 

ambulatoriul de specialitate 

 întocmeşte si transmite lunar spre decontare Casei de Asigurari de Sanatate a judetului 

Brasov desfăşurătoarele serviciilor spitaliceşti realizate, conform prevederilor legale 

 urmareste derularea contractelor de servicii medicale spitalicesti şi în ambulatorii si 

realizarea indicatorilor cuprinsi în contracteu 

 raporteaza lunar Casei de Asigurari de Sanatate a judetului Brasov certificatele de 

concediu medical eliberate la nivelul spitalului  

 realizeaza interfata dintre spital si firma furnizoare a aplicatiei informatice de 

management a activitatii spitalului  

 consiliaza personalul medical si nemedical in utilizarea diverselor module ale aplicatiei 

informatice de management a activitatii spitalului 

XIV. Biroul de management al calităţii serviciilor de sănătate 

XIV.1.Biroul de management al calităţii serviciilor de sănătate se constituie in baza Ordinului nr. 

1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor 

de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de 

implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței 

pacientului, structura de management a calitatii la nivelul spitalului. 

XIV.2.Atribuţii. Biroul de management al calității serviciilor de sănătate desfășoară următoarele 

activități principale: 

 elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management 

al calității serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării 

acestuia; 

 evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calității 

serviciilor de sănătate și a nivelului de conformitate cu standardele și cu cerințele de 

monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS; 

 informarea periodică a conducerii și a personalului din cadrul unității sanitare cu privire la 

nivelul de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate și, 

după caz, actualizarea acestuia; 
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 coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unității sanitare a 

documentelor calității; 

 asigurarea instruirii și informării personalului din cadrul unității sanitare cu privire la 

organizarea și implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului; 

 măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv 

investigarea nivelului de satisfacție a pacienților; 

 coordonarea și controlul activității de colectare și de raportare, conform legislației în 

vigoare, a datelor și documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de 

management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

 coordonarea și controlul activității de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de 

monitorizare a conformității la cerințele standardelor ANMCS; 

 monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate de 

producerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații 

necesare pregătirii evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu 

standardele ANMCS; 

 coordonarea și participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfășurarea 

activităților de audit clinic; 

 îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în 

activitatea de identificare și de management al riscurilor; 

 asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de 

sănătate și siguranței pacientului și participarea la elaborarea și implementarea politicii de 

calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unității sanitare; 

 elaborarea și înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând 

propuneri și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute; 

 monitorizarea elaborării, implementării și evaluării eficacității și/sau eficienței procedurilor 

și protocoalelor de bune practici clinice și manageriale. 

XIV.3.Structura de management al calității serviciilor de sănătate este condusă de un responsabil 

cu managementul calității- RMC. 

Îndeplinește funcția de RMC persoana care ocupă funcția de șef serviciu/șef birou de management 

al calității serviciilor de sănătate sau, după caz, persoana desemnată de conducătorul unității 

sanitare ca responsabil al compartimentului de management al calității serviciilor de sănătate.  

RMC este responsabil cu coordonarea implementării sistemului de management al calității 

serviciilor de sănătate și siguranței pacientului la nivelul unității sanitare și are următoarele atribuții 

principale: 

 planifică, organizează, coordonează și monitorizează întreaga activitate privind 

implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței 

pacientului la nivelul unității sanitare; 

 coordonează și controlează funcționarea structurii de management al calității serviciilor de 

sănătate; 

 analizează și avizează procedurile interne ale structurii de management al calității 

serviciilor de sănătate, care se aprobă potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

 elaborează și supune aprobării conducătorului unității sanitare planul anual de formare și 

perfecționare profesională a personalului din subordine; 

 coordonează și monitorizează elaborarea documentelor calității la nivelul unității sanitare; 

 coordonează elaborarea și avizează planul de management al calității serviciilor de sănătate 

de la nivelul unității sanitare; 

 coordonează și monitorizează activitățile legate de asigurarea și îmbunătățirea calității 

serviciilor de sănătate desfășurate de către responsabilii desemnați la nivelul fiecăreia dintre 

structurile unității sanitare; 
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 monitorizează activitățile legate de asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de 

sănătate desfășurate de către comisiile, consiliile și comitetele constituite la nivelul unității 

sanitare, în colaborare cu coordonatorii acestora;i) elaborează și înaintează spre aprobare 

conducătorului unității sanitare rapoarte periodice privind activitatea structurii de 

management al calității serviciilor de sănătate; 

 coordonează și monitorizează activitățile privind raportarea și monitorizarea evenimentelor 

adverse asociate asistenței medicale; 

 colaborează cu șefii celorlalte structuri din cadrul unității sanitare în vederea implementării 

sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

 asigură comunicarea permanentă cu responsabilul regional cu acreditarea desemnat prin 

ordin al președintelui ANMCS, precum și cu oficiul teritorial al ANMCS. 

XIV.4.Personalul de execuție din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate 

din unitățile sanitare publice se încadrează, în condițiile legii, după cum urmează: 

 pe post de medic, în condițiile art. 249 alin. (2^2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și 

ale art. 17 alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 pe post de referent, referent de specialitate sau consilier. 

XIV.5.Medicul încadrat în structura de management al calității serviciilor de sănătate are 

următoarele atribuții principale: 

 monitorizează elaborarea protocoalelor de diagnostic și tratament și a procedurilor care 

vizează asistența medicală, urmărind respectarea regulilor de elaborare a acestora; 

 monitorizează și analizează implementarea procedurilor și protocoalelor care reglementează 

asistența medicală; 

 elaborează și coordonează implementarea planului anual pentru auditul clinic; 

 monitorizează identificarea și coordonează raportarea și analizarea evenimentelor adverse 

asociate asistenței medicale; 

 monitorizează elaborarea și respectarea planului anual de educație medicală continuă a 

medicilor și a farmaciștilor pe baza analizei de nevoi a spitalului, astfel încât acesta să 

răspundă misiunii sale; 

 monitorizează elaborarea, pe baza analizei de nevoi a spitalului, și respectarea planului de 

formare/perfecționare a personalului medical în managementul calității serviciilor de 

sănătate și siguranței pacientului; 

 monitorizează procesul de verificare a nivelului de competență profesională a medicilor; 

 monitorizează activitatea de actualizare a ofertei de servicii medicale conform nevoilor de 

sănătate a populației deservite; 

 monitorizează implementarea măsurilor pentru managementul integrat al cazului și 

asigurarea continuității asistenței medicale a pacienților cu afecțiuni de lungă durată; 

 analizează rezultatele monitorizării de către structurile responsabile cu prevenirea și 

limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, ale respectării măsurilor pentru prevenirea 

și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 monitorizează planificarea și desfășurarea activităților de îngrijiri medicale conform 

procedurilor, protocoalelor și a planului de îngrijiri; 

 monitorizează formarea asistenților medicali cu privire la utilizarea planului de îngrijiri 

specific specialității în care lucrează, la optimizarea înregistrărilor și la utilizarea acestuia ca 

instrument de comunicare interprofesională, cu valoare medico-legală; 

 monitorizează elaborarea planului de educație medicală continuă a asistenților medicali pe 

baza analizei de nevoi a spitalului; 

 monitorizează procesul de verificare a nivelului de competență profesională a asistenților 

medicali; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227219
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 monitorizează procesul de repartizare a sarcinilor asistenților medicali și ale infirmierilor, în 

funcție de volumul de activitate, complexitatea îngrijirilor și gradul de dependență a 

pacienților. 

XIV.6.Referentul/ Referentul de specialitate/ Consilierul încadrat în structura de management al 

calității serviciilor de sănătate are următoarele atribuții principale: 

 monitorizează implementarea măsurilor pentru respectarea drepturilor pacientului; 

 monitorizează implementarea măsurilor pentru respectarea Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE, precum și a altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la 

protecția datelor; 

 monitorizează respectarea măsurilor de limitare a accesului persoanelor neautorizate în 

zonele cu risc crescut; 

 monitorizează implementarea managementului riscurilor neclinice, a riscului financiar și a 

riscului organizațional; 

 monitorizează elaborarea procedurilor pentru implementarea bunelor practici manageriale; 

 monitorizează colectarea și prelucrarea datelor privind asigurarea resurselor necesare 

respectării protocoalelor și procedurilor medicale; 

 monitorizează colectarea și prelucrarea datelor privind costurile corecte ale serviciilor de 

sănătate. 

XIV.7.Mod de lucru: 

RMC participă, fără drept de vot, la ședințele comitetului director pentru a prezenta aspectele 

relevante ale procesului de îmbunătățire a calității din întreaga unitate sanitară și a consilia 

conducerea spitalului cu privire la impactul deciziilor luate asupra managementului calității 

serviciilor de sănătate și siguranței pacientului. 

Structura realizeaza rapoarte periodice cu privire la activitatea desfasurata pe care e prezinta in 

comitetul director.  

XIV.8.Indicatori de performanta stabili pentru monitorizarea activitatii structurii: 

 nivelul de indeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de management al calitatii / an 

 numar de rapoarte intocmire cu privire la modul de implementare a procedurilor / an  

 numar de rapoarte intocmire cu privire la modul de implementare a protocoalelor de 

diagnostic si tratament / an  

 numar de rapoarte intocmire cu privire la modul de implementare acerintelor de acreditare 

ANMCS / an  

 numar de instruiri realizare in interiorul spitalui -pe tema managementul calitatii  / an  

 numar de audituri clinice realizate / an 

 numar de protocoale de diagnostic si tratament auditate / numar de protocoale implementate 

/ an 

 numar de masuri de imbunatatire propuse prin auditul clinic / an. 

XV. Serviciul financiar contabilitate 

Serviciul financiar contabilitate este direct subordonat directorului financiar contabil.  

Serviciul financiar contabilitate are alocat un post de referent contabil, care are urmatoarele 

atributii: 

 organizează evidenţa contabilă conform prevederilor legale 

 asigură înregistrarea corectă şi la zi, pe bază de documente justificative, a operaţiunilor 

economico-financiare 

 analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri 

corespunzătoare 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201834
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 răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la 

baza înregistrărilor în contabilitate 

 organizează evidenţele tehnico-operative şi gestionare şi asigură ţinerea lor corectă şi la 

zi 

 organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi ia măsuri de regularizare a 

diferenţelor constatate 

 propune măsuri corespunzătoare pentru imbunătăţirea activităţii economice din spital 

 ia măsurile necesarepentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea 

pagubelor 

 răspunde de indeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea 

garanţiilor şi reţinerea ratelor 

 asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a operaţiunilor din 

încasări şi plăţi în numerar 

 conduce evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice 

moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar 

curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat 

 organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare a plăţilor 

 organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, 

conţinutului şi legalităţii operaţiunii 

 răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit 

plătite 

 răspunde de intocmirea formelor de plată şi decontare a ajutoarelor de boala şi a fondului 

de asigurări sociale 

 intocmeste periodic rapoarte privind utilizarea bunurilor materiale şi face propuneri de 

luare a măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte 

stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru 

prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri 

 asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor 

contabile potrivit prevederilor legale 

 urmăreste contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătatea judetului Brasov în 

vederea decontării serviciilor medicale  

 intocmesste lunar facturile pentru decontarea serviciilor medicale 

 intocmeste facturile de regularizare pentru serviciile medicale efectuate si decontate de 

Casa de Asigurări de Sănătate a judetului Brasov 

 intocmesste situaţiile financiare trimestriale/anuale împreună cu anexele lor la timp şi în 

conformitate cu dispoziţiile legale 

 verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu 

evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor 

 intocmeste necesarul de fonduri pentru acţiunile de sănătate finanţate de Ministerul 

Sănătăţii 

 verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conţinutului şi 

legalităţii operaţiunilor 

 verifică toate operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont 
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 verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de 

plăţi în numerar 

 intocmeste şi înregistrează facturile pentru serviciile medicale efectuate de spital pentru 

alte unităţi sanitare, precum şi către alţi clienţi în conformitate cu contractele încheiate 

de spital pentru diverse servicii şi urmăreste inclusiv încasarea lor 

 intocmeste si transmite catre conducatorii centrelor de cost rapoartele privind rezultatele 

obtinute, veniturilor si cheltuielilor realizate. 

XVI. Serviciul achizitii publice contractare: isi exercita activitatea prin intermediul 

persoanei responsabile cu achizitiile publice, care are urmatoarele atributii: 

 cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul achiziţiilor publice urmăreşte apariţia actelor 

normative privind achizitiile  

 răspunde  de  întocmirea  programelor  anuale  de  achiziţii  publice  pe  baza 

propunerilor făcute de către secţiile, compartimentele, serviciile din structura spitalului, 

în funcţie de gradul de prioritate 

 asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice 

conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: 

 publicitatea achizitiilor publice (anunţuri de intenţie, de participare) 

 întocmirea documentaţiilor de aribuire şi lămurirea eventualelor neclarităţi legate de 

acestea 

 întocmirea notelor justificative cu privire la procedurile de achiziţie publică 

 întocmirea deciziilor  pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii 

contractelor de achiziţie publică 

 asigură desfăşurarea propriu zisă a procedurilor de achiziţie publică de  atribuire a 

contractelor de furnizare produse, servicii şi lucrări 

 întocmeste proceselor verbale la deschiderea ofertelor 

 participa la analizarea ofertelor depuse 

 participa la emiterea hotărârilor de adjudecare 

 participa la emiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii 

 participa la primirea şi rezolvarea contestaţiilor 

 întocmeste puncte de vedere  la contestaţiile depuse 

 publica anunţurile de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică 

 participarea la încheierea contractelor de achiziţie publică 

 urmăreste respectarea contractelor de achiziţii publice din punct devedere al respectării 

valorilor si termenelor 

 răspunde de întocmirea conform legislaţiei în vigoare a fiecărui dosar de achiziţie 

publică 

 realizeaza evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau 

activităţi 

 asigură confidenţialitatea corespondenţei 

 urmăreşte executarea contractelor de achiziţii  

XVII. Serviciul aprovizionare, transport, administrativ 

Serviciul aprovizionare, transport, administrativ al Spitalului Orasenesc Rupea are, in statul de 

functii, alocat un singur post cu norma intreaga- sef serviciu administrativ. Serviciul aprovizionare, 
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transport, administrativ are in subordine “Personal pentru intretinerea cladirilor si instalatiilor de 

apa, lumina, incalzire, de deservire a posturilor fixe”.  

XVII.1. Atributiile principale ale Serviciului aprovizionare, transport, administrativ sunt 

urmatoarele: 

 asigura aprovizionarea cu hrana, mediamente si materiale sanitare, materiale nemedicale 

(materiale de constructii, energie electrica, apa, energie termica, gaz, consumabile, 

materiale de curatenie, dezinfectanti, echipamente de protectie, combustibili), echipamente 

dispositive medicale, etc 

 asigura administrarea si intretinera cladirilor, dependintelor, terenurilor aferente  

 asigura administrarea si intretinerea instalatiilor de apa, canalizare, alimentare cu energie 

electrica si termica, alimentare cu gaz 

 asigura managementul instalatiei de aprovizionare cu oxigen medical si de distributie a 

oxigenului in spital 

 asigura administrarea si intretinerea dispozitivelor si echipamentelor nemedicale: 

o centrala telefonica/ terminale de comunicare/ retea de comunicatii 

o reteaua de internet/ statii centrale de internet/ servere/ terminale 

o copiatoare 

o echipamente electrice, utilaje, utilizate in intretinere si reparatii 

 asigura administrarea si intretinerea dispozitivelor si echipamentelor medicale 

 asigura interfata cu serviciul- externalizat- de management al sistemului informatic al 

spitalului 

 asigura managementul vehiculelor de transport persoane si marfa, detinute de spital si 

organizeaza serviciul de transport 

 asigura functionarea sistemului de paza a spitalului 

 asigura managementul deseurilor  

 asigura protectia mediului  

 asigura functionarea sistemului de transport intraspitalicesc al pacientului 

 asigura managementul activitatii de prevenire/ stingere a incendiilor si a situatiilor de 

urgenta 

Atributiile principale ale Serviciului aprovizionare, transport, administrativ se transpun in 

atributiile sefului servicului administrativ. 

XVII.2. Atributiile sefului serviciului administrativ sunt enumerate mai jos. 

XVII.2.1. In domeniul aprovizionarii  

 efectueaza receptia produselor de la furnizori 

 verifica documentatia care insoteste produsele receptionate 

 organizeaza aprovizionarea  directa cu unele produse (direct de la furnizor/ magazin) 

 preda produsele a caror receptie o aproba catre depozitul central/ farmacie 

 raspunde de organizarea si intretinerea spatiilor de depozitare centrala a produselor/ 

materialelor nemedicale si medicale, dezinfectantilor, medicamentelor 

XVII.2.2. In domeniul transportului 

 raspunde de inregistrarea/ inmatricularea autovehiculelor detinute de spital, de obtinerea 

documentelor si avizelor necesare pentru continuarea functionarii lor in baza normelor 

legislative 
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 raspunde de planificarea si organizarea verificarilor tehnice periodice si de obtinerea 

autorizatiilor de functionare din acest punct de vedere 

 raspunde de utilizarea fiecarui mijloc de transport conform destinatiei si avizelor specifice 

(persoane sau marfa) 

 organizeaza spatiile in care stationeaza mijloacele de transport detinute de spital, astfel incat 

sa se asigure protectia impotriva intemperiilor si posibilelor furturi/ deteriorari 

 dispune efectuarea operatiunilor de curatenie si dezinfectie in mijloacele de transport 

detinute de spital, verificand corectitudinea si eficienta acestor operatiuni 

 dispune repararea mijloacelor de transport detinute de spital, la nevoie 

 propune casarea/ scoaterea din uz a mijloacelor de transport care nu mai corespund 

normelor legale de functionare si organizeaza activitatea de casare/ predare  

 face propuneri in vederea intocmirii planului de achizii/ investitii cu privire la serviciile si 

produsele necesare functionarii mijloacelor de transport 

 face propuneri cu privire la modernizarea si imbunatatirea sistemului de transport si 

mijloacelor de transport detinute de spital 

 instruieste personalul care utilizeaza nemijlocit mijloacele de transport in legatura cu 

procedurile de lucru 

 verifica personalul care utilizeaza nemijlocit mijloacele de transport in legatura cu 

cunoasterea si aplicarea corecta a procedurilor de lucru 

XVII.2.3. In domeniul administrativ 

 Administrarea si intretinera cladirilor, dependintelor, terenurilor aferente 

o detine cartile tehnice ale cladirilor spitalului, pe care le pune la dispozitia 

persoanelor/ institutiilor  abilitate pentru control si alte activitati 

o raspunde de obtinerea/ avizarea/ reinnoirea autorizatiilor/ avizelor necesare 

functionarii: autorizatie sanitara de functionare pentru spital, autorizatie sanitara de 

functionare pentru laborator roentgen diagnostic, autorizatie pentru desfasurarea de 

activitati in domeniul nuclear, autorizatie sanitra de functionare- farmacia cu circuit 

inchis, etc 

o raspunde de intretinerea cladirilor, dependintelor, terenurilor detinute de spital 

o raspunde de asigurarea conditiilor specifice de lucru, in ce priveste infrastructura, in 

diversele sectoare de activitate (radiologie, spalatorie, farmacie, sectii/ 

compartimente cu paturi, etc) conform normelor legale in vigoare 

o fundamenteaza propuneri privind intocmirea planurilor de investitii, reparatii 

capitale, reparatii curente si raspunde de implementarea planurilor  aprobate 

o organizeaza operatiunile de reparatii curente/ reparatii capitale 

o receptioneaza lucrarile de reparatii curente/ capitale,verificand modul in care au fost 

indeplinite specificatiile documentelor de lucru 

o supravegheaza si verifica lucrarile de reparatii efectuate cu personalul propriu al 

spitalului 

o raspunde de intocmirea documentatiei tehnice si obtinerea avizelor in ce priveste 

lucrarile de reparatii curente/ capitale/ investitii  

o raspunde de utilizarea cladirilor si dependintelor detinute de spital conform 

destinatiilor specifice si avizelor detinute 

o organizeaza si raspunde de intretinerea terenului aferent spitalului 
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o organizeaza si raspunde de intretinerea vegetatiei din curtea spitalului 

o organizeaza si raspunde de intretinerea spatiilor destinate pentru repausul 

pacientilor/ angajatilor 

o face propuneri pentru modernizarea cladirilor, dependintelor, pentru utilizarea 

eficienta a spatiului si terenului aferent spitalului 

 Administrarea si intretinerea instalatiilor de apa, canalizare, alimentare cu energie electrica 

si termica, alimentare cu gaz 

o organizeaza si raspunde de activitatea de verificare periodica a instalatiilor de 

alimentare cu apa, energie electrica, energie termica, gaz, a instalatiilor de 

canalizare  

o organizeaza si raspunde de reparatiile curente/ capitale/ investitii privind instalatiile 

de alimentare cu apa, energie electrica, energie termica, gaz, a instalatiilor de 

canalizare 

o receptioneaza lucrarile de reparatii efectuate de furnizori externi si supravegheaza 

lucrarile efectuate cu personal propriu 

o raspunde de obtinerea avizelor specifice necesare functionarii instalatiilor de mai 

sus, la nevoie 

o asigura buna functionare a generatorului electric, organizeaza activitatea de 

intretinere, reparatii, obinerea avizelor de functionare 

o asigura buna functionare a sursei proprii de apa,  organizeaza activitatea de 

intretinere, reparatii, obinerea avizelor de functionare 

o asigura buna functionare a retelei de canalizare si a sistemului de colectare a apei 

pluviale 

o raspunde de buna functionare, verificare, intretinere a instalatiei de epurare a apelor 

uzate, obtinerea avizelor de functionare 

o raspunde de buna functionare a centralei termice, de verificarea periodica, de 

reparatiile care se impun, de obtinerea avizelor de functionare 

o fundamenteaza propuneri de modernizare, reparatii curente/ capitale si de investitii 

in vederea intocmirii planului anual de achizitii 

 Managementul instalatiei de aprovizionare cu oxigen medical si de distributie a oxigenului 

in spital 

o raspunde de organizarea verificarilor/  reparatiilor  la statia centrala si reteaua de 

distributie 

o raspunde de asigurarea tuturor conditiilor specifice depozitului central de oxigen 

o receptioneaza lucrarile de reparatii efectuate de catre furnizorii autorizati 

o raspunde de obtinerea avizelor specifice de functionare 

o fundamenteaza propuneri de modernizare, reparatii curente/ capitale si investitii 

o se asigura de instruirea periodica, corecta a personalului care manipuleaza oxigenul 

in statia centrala si personalul care manipuleaza oxigenul la nivelul retelei de 

distributie 

o verifica respectarea normelor de utilizare si a procedurilor de lucru pentru 

personalul care manipuleaza oxigenul in statia centrala si personalul care 

manipuleaza oxigenul la nivelul retelei de distributie 

 Administrarea si intretinerea dispozitivelor si echipamentelor nemedicale 
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o raspunde de verificarea integritatii si bunei functionari a tuturor echipamentelor/ 

aparatelor/ dispozitivelor nemedicale indiferent de modul de actiune al acestora 

o raspunde de obtinerea avizelor de utilizare/ functionare acolo unde este cazul 

o fundamenteaza propuneri de achizitie de dispozitive si echipamente nemedicale in 

vederea desfasurarii in conditii optime a tuturor activitatilor din spital 

o organizeaza lucrari de reparatii, la nevoie 

o receptioneaza lucrarile de reparatii efectuate de catre furnizori externi si 

supravegheaza lucrarile de reparatii efectuate cu personal propriu 

o detine evidenta  dispozitivelor si echipamentelor nemedicale, evidenta lucrarilor de 

verificare si reparatii  

o propune casarea si scoaterea din uz, in conditiile legii 

o organizeaza activitatea de casare si scoatere din uz/ predare 

 Administrarea si intretinerea dispozitivelor si echipamentelor medicale 

o detine si organizeaza evidenta tuturor echipamentelor/ dispozitivelor medicale de 

diagnostic si tratament din spital, conform legii 

o participa la receptia echipamentelor/ dispozitivelor medicale, verificand 

documentatia aferenta livrarii de catre furnizor 

o preda echipamentele/ dispozitivele medicale receptionate catre depozitul central 

o se asigura de instalarea si punerea in functiune a echipamentelor/ dispozitivelor 

medicale de catre furnizorii autorizati 

o organizeaza instruirea personalului care va utiliza echipamentele/ dispozitivele 

medicale, la punerea acestora in functiune, de catre furnizor, si ulterior, periodic, in 

functie de complexitatea dispozitivului 

o planifica si organizeaza activitatea de verificare periodica, la intervalele de timp 

specificate in normele legale si de catre furnizori autorizati de astfel de servicii 

o receptioneaza sesizarile de defectiune ale echipamentelor si dispozitivelor medicale 

si organizeaza activitatile de reparatii de catre furnizori autorizati de astfel de 

servicii 

o planifica si orgnizeaza activitatea de verificare periodica in vederea obtinerii 

avizelor specifice de functionare, din partea institutiilor abilitate (ANMDM, 

CNCAN, DSP)  

 Managementul sistemului informatic al spitalului 

o asigura interfata cu furnizorul- externalizat- de servicii de hardware si software 

o asigura conditiile necesare unei bune functionari a sistemului informatic, dupa 

recomandarilefurnizorului de servicii de hardware si ale furnizorului de servicii de 

software 

o fundamenteaza propuneri de achizitii, reparatii curente/ capitale/ investitii, 

modernizare a sistemului informatic 

 Managementul sistemului de paza a spitalului 

o planifica si organizeaza expertiza de securitate la nivelul spitalului 

o organizeaza sistemul de paza si protectie respectand recomandarile expertizei de 

securitate 

o fundamenteaza propuneri de achizitii pentru respectarea normelor de securitate si 

paza  
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o organizeaza programul persoanelor responsabile cu paza si protectia 

o instruieste persoanele responsabile cu protectia si paza in vederea respectarii 

normelor si procedurilor de lucru 

o verifica persoanele responsabile cu protectia si paza in legatura cu modul de 

respectare a normelor si procedurilor de lucru 

 Managementul deseurilor 

o raspunde de organizarea spatiului central de depozitare a deseurilor rezultate din 

acitivitatea medicala si a deseurilor nemedicale, conform normelor legale in vigoare 

o raspunde de organizarea spatiului central de deseuri reciclabile 

o organizeaza si raspunde de predarea deseurilor reciclabile 

o colaboreaza cu responsabilul cu managementul deseurilor rezultate din activitatea 

medicala in vederea intocmirii planului anual de gestionare a deseurilor, a elaborarii 

procedurilor specifice de lucru, a raportarii deseurilor, conform normelor legale in 

vigoare 

o verifica personalul din subordine in ce priveste depozitarea deseurilor, intretinerea 

spatiilor cu destinatie de depozit central deseuri, respectarea normelor si 

procedurilor de lucru 

 Managementul sigurantei si protectiei mediului 

o raspunde de obtinerea/ avizarea/ reinnoirea Autorizatiei de mediu 

o supraveghaza respectarea normelor de protectie a mediului  

o semnaleaza si organizeaza remedierea abaterilor de la respectarea normelor de 

siguranta si protectie a mediului  

 Managementul transportului intraspitalicesc al pacientului 

o planifica si raspunde de verificarea periodica a tuturor mijloacelor de transport si de 

obtinere a avizelor/ autorizatiilor de functionare acolo unde este cazul pentru 

transportul intraspitalicesc pentru pacienti: targi, carucioare, elevatoare, lifturi 

o se asigura de reparatia mijloacelor de transport de catre furnizori autorizati de astfel 

de servicii sau supravegheaza si verifica reparatiile efectuate cu personal propriu (in 

functie de gradul de complexitate al mijlocului de transport) 

o planifica si verifica modul de efectuare al curateniei, dezinfectiei mijloacelor de 

transport (in colaborare cu asistentul coordonator al ingrijirilor pe spital) 

o fundamenteaza propuneri pentru modernizare, reparatii curente/ capitale/ investitii 

in ce priveste sistemul de transport intraspitalicesc al pacientilor 

 Managementul activitatii de prevenire/ stingere a incendiilor si a situatiilor de urgenta 

o raspunde de obtinerea autorizatiilor de incendiu/ avizelor de securitate la incendiu 

o organizeaza activitatea de prevenire a incendiilor si modul de actiune in situatii de 

urgenta 

o elaboreaza si raspunde de aprobarea/ avizarea Planului de evacuare in situatii de 

urgenta 

o elaboreaza proceduri de lucru in ce priveste activitatea de prevenire a incendiilor  si 

planuri de actiune in situatii de urgenta 

o raspunde de aducerea la cunostinta angajatilor a procedurilor de lucru in ce priveste 

activitatea de prevenire a incendiilor  si planurile de actiune in situatii de urgenta 

o verifica aplicarea procedurilor de lucru mai sus amintite 
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o planifica si organizeaza activitatea de instruire a angajatilor cu privire la prevenirea/ 

stingerea incendiilor si modul de reactie in situatii de urgenta 

o planifica si raspunde de simularea de situatii de urgenta pentru a verifica modul de 

reactie  

o fundamenteaza propuneri de achizitii, de reparatii in ceea ce priveste activitatea de 

prevenire si stingere a incendiilor prcum si pregatirea pentru situatii de urgenta 

o planifica si organizeaza verificarile periodice ale instalatiilor de avertizare la 

incendiu, ale instalatiilor de stingere a incendiilor  

XVIII. Secretariat/ birou de informare si relatii cu publicul 

Secretariatul este serviciul functional care asigura: 

 interconectarea diverselor compartimente/ sectii/ departamente functionale ale spitalului 

precum si a spitalului cu exteriorul 

 functionarea birourilor administrative 

Este deservit de catre o persoana cu urmatoarele atributii: 

  inregistreaza corespondenta primita in registrul de intrari- iesiri cu: numar, data, 

expeditorul si o introduce in mapa de corespondenta a managerului 

 prezinta in fiecare zi, la ora stabilita, managerului, mapa de corespondenta si furnizeaza 

eventuale informatii cerute de manager in legatura cu documentele din mapa 

 sorteaza corespondenta din mapa, asigurandu- se de transmiterea documentelor semnate de 

catre manager, in functie de destinatia pe care managerul o indica. Consemneaza in registrul 

de intrari- iesiri documente destinatarul documentului. 

 preia si directioneaza apelurile telefonice la centrala telefonica a spitalului: 

o identifica apelantul 

o identifica pe scurt problema in legatura cu apelul telefonic 

o informeaza destinatarul apelului telefonic in legatura cu cele de mai sus 

o stabileste legatura telefonica 

o daca destinatarul apelului lipseste sau este ocupat preia mesajul si se asigura de 

transmiterea lui catre destinatar sau indruma apelantul catre alte persoane in masura 

sa rezolve problema 

 aduce la cunostinta compartimentului administrativ eventuale defectiuni ale centralei 

telefonice 

 primeste persoanele care se prezinta la Birou manager, informeaza managerul, stabileste 

legatura intre persoanele respective si manager. In cazul in care managerul lipseste/ este 

ocupat pune in legatura vizitatorii cu persoana care inlocuieste managerul sau alte persoane 

abilitate a rezolva problema 

 inregistreaza si programeaza persoanele pentru audiente in caietul de audiente, conform 

programului de audiente pentru persoane din afara spitalului sau personalul angajat al 

spitalului 

 distribuie documentele emise de catre manager destinatarilor, pe baza tabelului de luare la 

cunostinta  

 manageriaza activitatea fax- ului:  

o primeste mesajele, le inregistreaza in registrul de intrari- iesiri, le distribuie conform 

destinatarului 
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o trimite prin fax eventuale documente desemnate de catre manager sau alte persoane 

angajate ale spitalului 

 manageriaza activitatea copiatorului 

o executa copii ale documentelor indicate de catre manager sau alte persoane din 

spital 

o se asigura de permanenta stocului de consumabile pentru copiator 

 aduce la cunostinta serviciului administrativ orice defectiuni in activitatea copiatorului 

 se asigura de transmiterea prin Posta a documentelor emise de catre manager sau alte 

documente necesar a fi trimise prin posta, legat de activitatea spitalului: 

o completeaza borderourile pentru Prioripost 

o completeaza plicurile pentru corepsondenta trimisa recomandat 

o completeaza plicurile pentru corespondenta trimisa normal 

o impacheteaza eventuale colete  

o inregistreaza plicurile trimise 

 programeaza interviurile si audientele 

 copiaza/ redacteaza/ tehnoredacteeaza diferite materiale: 

o Texte, tabele in format Word 

o Tabele in format Excel 

 completeaza delegatiile si le inregistreaza in caietul de evidenta a delegatiilor 

 organizeaza sedintele/ intalnirile managerului cu angajatii spitalului/ comisii ale spitalului/ 

comitet director/ consiliu de administratie: 

o transmite invitatia de participare la sedinta 

o confirma participarile la sedinte 

o primeste participantii 

o redacteaza documente care privesc sedinta- la nevoie 

o pregateste mapele pentru participanti 

o scrie procesele verbale ale sedintelor- la nevoie 

 preia si inregistreaza toate solicitarile externe pentru spital (solicitari de furnizare de date cu 

caracter public, solicitari de eliberare de documente, etc), le inregistreaza si le introduce in 

mapa de corespondenta a managerului in vedera directionarii lor pentru a fi rezolvate 

 furnizeaza indicatii de orientare in spital 

 primeste si distribuie corespondente destinatinate unor pesoane specifice angajate ale 

spitalului    

XIX. Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS) 

Serviciul RUNOS asigura indeplinirea cadrului legal in ceea ce priveste strategia de personal in 

cadrul spitalului, în vederea realizarii obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal 

care sa fie funcţionala, motivata şi eficienta, in stransa legatura cu resursele financiare prevazute 

în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi cu obligaţiile contractuale asumate în domeniul 

sănătăţii. 

XIX.1. Obiectivele principale ale activitatii serviciului RUNOS sunt urmatoarele: 

 normarea muncii, intocmirea/actualizarea statului de functii 

 caracterizarea posturilor: stabilirea conditiilor/ competentelor necesare pentru ocuparea 

posturilor/ stabilirea atributiilor specifice fiecarui loc de munca 

 organizarea timpului de munca 
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 stabilirea regulilor de comportament intern  

 recrutarea personalului 

 selectia personalului  

 angajarea personalului 

 salarizarea personalului 

 formarea profesionala 

 evaluarea performantelor profesionale 

 promovarea personalului la locul de munca 

 delegarea de atributii/ sarcini 

 asigurarea/ monitorizarea sanatatii angajatilor 

 asigurarea securitatii muncii/ protectia muncii 

 incheierea raporturilor de munca intre angajati si spital 

XIX.2. Atributiile serviciului RUNOS se regasesc in atributiile persoanelor care ocupa functiile 

normate in satul de functii pentru acest sector de activitate. 

Serviciul RUNOS are alocate doua posturi:  

 responsabil RUNOS- coordonatorul seviciului si  

 referent RUNOS- mai are si alte atributii asociate: atributii de secretariat, responsabil 

managementul calitatii, asistenta sociala si atributii in arhiva 

XIX.2.1. Atributiile responsabilului RUNOS: 

 Coordoneaza activitatea serviciului, raspunzand de buna functionare interna a serviciului si 

interrelationarea corecta cu celelate sectoare de activitate 

 Reprezinta spitalulul in fata unor institutii de specialitate precum: DSP, Ministerul 

Sanatatii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Inspectoratul Teritorial de Munca 

 In domeniul normarii muncii: 

o  calculeaza si stabileste numarul de posturi/ norme de munca din fiecare sector de 

activitate, in functie de: 

 structura organizatorica 

 dimensiunea/ volumul de activitate al sectoarelor functionale 

 nevoia de ingrijiri a pacientilor (in sectiile/ compartimentele cu paturi) 

 normativele legale in vigoare 

o  fundamenteaza propuneri catre conducerea spitalului pentru intocmirea/ 

modificarea/ adaptarea statului de functii 

o  stabileste necesarul minim de personal care asigură și garantează siguranța 

continuității asistenţei medicale 

o  elaboreaza analize periodice ale necesarului de personal pentru utilizarea la 

capacitate nominala a echipamentelor si aparaturii din dotare 

 In domeniul caracterizarii posturilor: 

o  stabileste conditiile specifice de ocupare pentru fiecare post din statul de functii in 

ce priveste: tipul/ durata studiilor, competentele necesare, in concordanta cu 

legislatia in vigoare 

o  elaboreaza fisa postului, pentru fiecare pozitie din statul de functii 

o  actualizeaza fisa postului, pentru toate categoriile de personal angajat din spital si 

supune Fisa postului, actualizata, aprobarii managerului 
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o  aduce la cunostinta angajatilor actualizarile Fisei postului 

o  tine evidenta, la zi, a valabilitatii autorizatiilor si avizelor profesionale ale 

personalului 

o  elaboreaza si actualizeaza evidența activităților de asistență medicală pentru care 

sunt necesare certificari suplimentare (atestate, competențe) 

 Organizarea timpului de munca: 

o   ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea 

orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru 

o  verifica saptamanal modul de completare a condicilor de prezenta in fiecare sectie/ 

compartiment/ departament 

o  supune controlului inspectorilor de muncă evidenţa orelor de munca prestate zilnic, 

ori de câte ori se solicită acest lucru 

o  actualizeaza anual, la inceputul anului, aplicatia informatica utilizata de catre spital, 

prin completarea sarbatorilor legale pentru care se acorda zile libere angajatilor, 

conform legii 

o  calculeaza si actualizeaza perioada de concediu de odihna pentru fiecare angajat, 

pana la sfarsitul anului, pentru anul urmator 

o  elaboreaza planificarea anuala a concediilor de odihna, pana la  sfarsitul anului, 

pentru anul urmator, introducand datele in aplicatia informatica utilizata de catre 

spital 

 Stabilirea regulilor de comportament intern 

o  participa la elaborarea/ actualizarea regulamentului de ordine interioara, facand 

referire la: 

 reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul spitalului 

 reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei 

forme de încălcare a demnităţii 

 drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor 

 procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale 

salariaţilor 

 reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 

 abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile 

 reguli referitoare la procedura disciplinară 

 modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specific 

 criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 

o  aduce la cunostinta angajatilor Regulamentul de organizare interna, pe baza de 

semnatura obtinuta de la acestia 

o  se asigura de afisarea Regulemantului de organizare interna in toate sectiile/ 

compartimentele/ departamentele funtionale 

o  participa la procedura de cercetare discplinara; aduce la cunostinta angajatului 

deciziile de sanctionare disciplinara, sub semnatura acestuia 

 Selectia personalului 
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o  intocmeste si actualizeaza evidenta posturilor vacante din statul de functii si 

inainteaza managerului, la inceputul fiecarui an situatia posturilor vacante din statul 

de functii 

o  intocmeste si actualizeaza evidenta posturilor neocupate, pe specialitati inaintand-o 

la iceputul fiecarui an conducerii spitalului in vederea elaborarii Planului anual de 

selectie si recrutare de personal 

o  tine evidenta personalului pensionabil si inainteaza managerului la inceputul 

fiecarui an situatia acestei categorii de personal 

o  elaboreaza si propune spre aprobarea managerului- Planul anual de selectie de 

personal, mentionand posturile vacante de personal necesar pentru utilizarea la 

capacitate nominala a echipamentelor si aparaturii din dotarea spitalului 

o  elaboreaza si propune spre aprobare managerului regulamentul pentru organizarea 

concursurilor/ examenelor pentru ocuparea posturilor vacante 

o  ofera suport logisitic comisiilor de concurs si comisiilor de contestatii, cu ocazia 

organizarii concursurilor/ examenelor pentru ocuparea posturilor vacante 

o  face parte, in cazul nominalizarii de catre manager, din comisiile de concurs sau de 

solutionare a contestiiilor, in cazul concursurilor/ examenelor organizate pentru 

ocuparea posturilor vacante 

 Angajarea personalului 

o  inainteaza managerului documentatia pe baza careia se va emite dispozitia de 

incadrare pe post a persoanelor admise la concursurile/ examenele pentru ocuparea 

posturilor vacante 

o opereaza in REVISAL datele referitoare la angajare, dupa promovarea 

concursurilor/ examenelor de ocupare a posturilor vacante 

o  inregistreaza contractul individual de munca in REVISAL cel tarziu in ziua 

anterioara inceperii activitatii de catre salaiat 

o  consiliaza noii ingajati in ceea ce priveste intocmirea documentatiei necesare 

angajarii 

o  prezinta noilor angajati:  

 Regulamentul de Organizare si Functionare a spitalului (ROF) 

 Regulamentul de Organizare Interna (ROI) 

 Codul de conduita etica si deontologie profesionala (sectiunea specifica in 

functie de categoria profesionala in care se incadreaza noul angajat) 

o  prezinta noilor angajati spitalul, sectia/ departamentul in care vor sustine activitatea, 

prezentandu- i sefilor/ coordonatorilor de sectii/ compartimente/ departamente in 

care au fost incadrati 

o  monitorizeaza noul angajat pe perioada de proba, impreuna cu seful/ coordonatorul 

setiei/ compartimentului/ departamentului unde acesta este incadrat; organizeaza 

evaluarea la sfarsitul perioadei de proba; aduce la cunostinta angajatului si 

conducerii spitalului rezultatele evaluarii de la sfarsitul perioadei de proba 

 Salarizarea personalului 
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o  calculeaza salariul de incadrare pentru noii angajati, dupa decizia de incadrare a 

acestora, comunicand salariul de incadrare serviciului salarizare, in vederea 

calcularii venitului lunar 

o  actualizeaza salariul de incadrare pentru toti angajatii spitalului, la nevoie 

(modificari legislative, schimbarea gradatiei) 

o  actualizeaza datele referitoare la salarizarea fiecarui angajat in REVISAL 

o  calculeaza si actualizeaza sporurile pentru conditii de munca si alte sporuri/ 

compensatii pentru angajatii spitalului, operand aceste modificari in REVISAL si in 

aplicatia informatica utilizata de catre spital 

o  introduce in aplicatia informatica utilizata de catre spital datele din pontajul pe care 

il primeste de la sefii/ coordonatorii sectiilor/ compartimentelor/ departamentelor, in 

vedera calcularii venitului lunar 

 Formarea/ dezvoltarea  profesionala 

o  intocmeste si actualizeaza situatia competentelor necesare activitatilor specifice 

medicale 

o  intocmeste Planul anual de formare/ dezvoltare profesionala, pe baza referatelor 

primite de la sefii/ coordonatorii de sectii/ compartimente/ departamente, si il 

inainteaza, la inceputul fiecarui an, managerului spre aprobare   

o  pastreaza si actualizeaza “Dosarul pacientului” in care introduce toate documentele 

doveditoare ale formarii si evolutiei profesionale a angajatului 

 Evaluarea performantelor profesionale 

o coordoneaza procesul anual de evaluare a performantelor profesionale ale 

angajatilor: 

 distribuie Fisa de evaluare sefilor/ coordonatorilor de sectii/ compartimente/ 

departamente) 

 colecteaza Fisele de evaluare dupa completarea acestora de catre sefii/ 

coordonatorii de sectii/ compartimente/ departamente 

 aduce la cunostinta angajatilor rezultatele evaluarii) 

 pastreaza rezultatele evaluarii in dosarul angajatului 

o programeaza personalul cu nivel “satisfacator “al evaluarii anuale, la o forma de 

pregatire specifica domeniului in care a fost evaluat cu deficit, in intervalul de timp 

urmator 

o participa la stabilirea indicatorilor de monitorizare pentru fiecare categorie 

profesionala   

 Promovarea personalului la locul de munca 

o propune promovarea personalului in categorii superioare de incadrare atunci cand 

constata ca sunt indeplinite criteriile de promovare 

o participa la elaborarea procedurii operationale privind promovarea angajatilor 

 Delegarea de atributii/ sarcini 

o participa la elaborarea procedurii operationale privind delegarea 

 Incheierea raporturilor de munca intre angajati si spital 

o pastreaza evidenta personalului pensionabil si inainteaza managerului la inceputul 

fiecarui an situatia acestei categorii de personal 
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o pastreaza evidenta personalului care are contractul de incadrare in munca suspendat 

o opereaza in REVISAL toate modificarile privind suspendarea contractului de 

munca, pentru angajati 

o la solicitarea salariatilor sau a fostilor salariati, elibereaza un document care să 

ateste activitatea desfăşurată de catre acestia, durata activităţii, salariul, vechimea în 

muncă, în meserie şi în specialitate 

 Opereaza in REVISAL 

o infiinteaza REVISAL 

o înregistreaza REVISAL în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, 

de pe raza judetului Brasov 

o completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării, 

REVISAL, pentru noii angajati, precum si actualizeaza REVISAL cu: 

o elementele de identificare ale tuturor salariaţilor 

o data angajării 

o funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România 

sau altor acte normative 

o tipul contractului individual de muncă 

o salariul, sporurile şi cuantumul acestora 

o perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă 

o perioada detaşării 

o data încetării contractului individual de muncă, pentru persoanele deja 

angajate  

o pune REVISAL la dispoziţia inspectorului de muncă sau a oricărei alte autorităţi 

care îl solicită, în condiţiile legii 

o la solicitarea salariatilor sau a fostilor salariati, elibereaza un document care să 

ateste activitatea desfăşurată de catre acestia, durata activităţii, salariul, vechimea în 

muncă, în meserie şi în specialitate 

 Manageriaza “Dosarul angajatului”  

o intocmeste Dosarul angajatului, in care pe parcursul evolutiei angajatului in spital, 

adauga documente referitoar la date de identitate, formare profesionala, promovare, 

contractul de munca precum si acte aditionale la contractul de munca, etc 

o intocmeste si actualizeaza  evidenta competentelor suplimentare ale personalului 

dobandite pe perioada angajarii ( in dosarul fiecarui angajat) si in evidente specifice  

 Realizeaza legatura cu sindicatele si organizatiile profesionale reprezentate la nivelul 

spitalului 

o stabileste intalniri periodice ale conducerii cu angajatii pentru discutarea 

problemelor privind conditiile de munca 

 Elibereaza, la cererea angajatilor, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 

solicitantului 

 Asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor 

XIX.2.2. Atributiile referentului RUNOS sunt urmaoarele: 

 Activitati de recrutare de personal: 

o primeste si inregistreaza in registrul unic cererile de prezentare la concurs/ examen 

pentru posturile existente in spital/ scrisorile de intentie 
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o centralizeaza si tine evidenta cererilor de angajare, si anunta eventualii candidati la 

examen in caz de organizare a concursurilor 

o centralizeaza si trimite spre aprobare, conducerii spitalului, cererile de angajare de 

personal, primite de la sefii/ coordonatorii de sectii/ compartimente/ departamente 

o inregistreaza in registrul unic dosarele depuse de catre candidati in vederea inscrierii 

la concursuri/ examene de ocupare de post si le transmite referentului RUNOS cu 

atributii in organizarea concursurilor/ examenelor 

 Activitati care privesc sanatatea si securitatea in munca: 

o Atributii care privesc securitatea muncii: 

 realizeaza legatura cu serviciul externalizat de evaluare a riscurilor pentru 

securitatea şi sănătatea lucrătorilor, punand la dispozitia acestora informatiile 

necesare in vederea efectuarii evaluarilor 

 ulterior evaluării riscurilor şi dacă este necesar, coordonneaza aplicarea 

planurilor de măsuri de prevenire propuse, precum şi a metodelor de lucru 

astfel incat să se asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei 

sănătăţii lucrătorilor, integrandu- le în ansamblul activităţilor spitalului şi la 

toate nivelurile ierarhice 

 pastreaza si pune la dispozitia organelor de control evaluărea riscurilor 

pentru securitatea şi sănătatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri 

sensibile la riscuri specifice 

 ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, 

accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au insusit 

instrucţiunile adecvate 

 realizeaza legatura cu serviciul externalizat de protecţie şi de prevenire a 

riscurilor profesionale, informand asupra factorilor cunoscuţi ca au efecte 

sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor, astfel incat lucratorii sa fie informati despre riscurile pentru 

securitate şi sănătate în munca, precum şi despre măsurile şi activităţile de 

prevenire şi protecţie atât la nivelul spitalului, în general, cat şi la nivelul 

fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii 

 verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute 

în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a 

atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă stabilite prin fişa postului 

 întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi 

instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

 elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a 

periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile 

proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a 

informaţiilor primite 

 elaborarea programului de instruire-testare la nivelul spitalului 
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 asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi 

asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui 

 evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific 

 stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în 

muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime 

pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă 

 tine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, 

pentru care este necesară autorizarea exercitării lor 

 tine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale 

suplimentare 

 tine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de 

medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic 

periodic 

 monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a 

aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a 

altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă 

 verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, 

semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă 

 efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, 

a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse 

pentru remedierea acestora 

 tine evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreste verificările periodice ale 

acestora preocupandu- se ca încercările periodice ale echipamentelor de 

muncă să fie efectuate de personae 

 identifica echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile 

de lucru din spital şi întocmeste necesarul de dotare a lucrătorilor cu 

echipament individual de protectie  

 urmăreste si se preocupa de întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvata 

a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele 

prevazute legal 

 participarea la cercetarea evenimentelor 

 intocmeste evidenţe conform competenţelor  

 pastreaza evidenta rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de 

lucrătorii din spital (rapoarte realizate de catre serviciile externalizate) 

 urmăreste realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu 

prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor 

 colaboreaza cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe 

de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea 

coordonării măsurilor de prevenire şi protectie 

 urmăreste actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi 

prevenire şi a planului de evacuare 
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 propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii 

obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

o Atributii care privesc sanatatea in munca a angajatilor 

 completeaza fisa de solicitare a examenului medical la angajare si o 

transmite medicului de medicina muncii 

 completeaza fisa de identificare a factorilor de risc profesional, in colaborare 

cu serviciul externalizat de sanatate si securitate in munca, fisa pe care o 

transmite medicului de medicina mucii, in vederea efectuarii examenului 

medical la angajare 

 centralizeaza si pastreaza fisele de aptitudini ale personalului angajat 

 urmareste data expirarii fiselor de aptitudini pentru angajati, notificand 

angajatul si medicul de medicina muncii cu aproximativ doua saptamani 

anterior expirarii fisei de aptitudini, in verderea programarii si efectuarii 

examenului medical periodic 

 organizeaza controlul medical periodic pentru tori angajatii realizand 

legatura cu medicul de medicina muncii 

 stabileste lista angajatilor care necesita supraveghere specială (persoane cu 

vârsta de peste 60 de ani împliniţi, femei gravide, persoane cu handicap, 

persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea 

monoculară, persoane în evidenţă cu boli cronice) in vederea examenului 

medical profilactic efectuat de către medicul de medicina muncii 

 organizeaza examenul medical periodic de adaptare, pentru angajati, la 

indicatia medicului de medicina muncii 

 pastreaza si actualizeaza dosarul medical al fiecarui angajat, prezentandu- l 

medicului de medicina muncii la controalele periodice 

XX. Compartimentul juridic isi exercita activitatea prin intermediul unui jurist/ consilier 

juridic care are urmatoarele  atributii: 

 participa la elaborarea actelor cu caracter juridic 

 avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii spitalului, pe 

cele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice alte acte care 

produc efecte juridice 

 reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale spitalului în raporturile lui cu 

instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română ori străină, 

precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de 

conducerea spitalului 

 urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor 

interesate modificarile/actualizarile de interes specific pentru acestea 

 asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau pentru şefii/ 

coordonatorii secţiilor/compartimentelor/ laboratoarelor/ serviciilor/  precum  şi  pentru 

personalul   salariat   al   spitalului (în acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu 

caracter juridic în toate domeniile dreptului) 

 redactează opinii juridice  cu  privire  la  aspecte  legale  ce  privesc  activitatea spitalului 

 redactează proiectele de contracte 
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 redactează acte juridice 

 atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate care privesc 

spitalul, la cererea managerului 

 verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare 

 participă alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul 

spitalului 

 redactează  documente/ acte/ contracte  juridice, la solicitarea membrilor Comitetului 

director sau a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment 

 nu  se  pronunţă  asupra  aspectelor  economice,  tehnice  sau  de  altă  natură cuprinse în 

documentul avizat ori semnat 

 respecta dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze 

conexe ori la conflictul de interese pe care spitalul le poate avea 

 este  obligat  să  respecte  secretul  şi  confidenţialitatea  activităţii  sale,  în condiţiile legii  

 avizeaza şi semneaza acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi 

semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului 

respectiv  

XXI. Arhiva 

XXI.1. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca spatiul care adaposteste cladirea arhivei 

 Cladirile/ incaperile care adapostesc arhiva nu trebuie amplasate in proximitatea 

(dedesubtul, deasupra, in vecinatatea) magaziilor cu substante explozibile, inflamabile, 

corozive, colorante, a incaperilor in care se lucreaza cu foc deschis, a spatiilor pentru 

deseuri sau reziduuri menajere sau biologice, sau a spatiilor care adapostesc buteliile/ 

containerele cu oxigen lichid. 

 Imobilul trebuie sa fie usor accesibil.  

 Nu se amplaseaza in poduri sau mansarde, subsoluri tehnice sau incaperi inundabile. 

 Nu se amplaseaza in incaperi provizirii. 

 Trebuie prevazuta cu cai de evacuare in caz de necesitate. 

 Este interzisa traversarea incaperilor care adapostesc arhiva de catre conducte de gaz 

combustibil. 

 De regula nu vor depasi o suprafata de 400 metri patrati.  

 Temperatura din interior trebuie pastrata in limitele valorilor de +15 si + 25 grade Celsius.  

 Umiditatea relativa a aerului trebuie sa fie in limitele de 40- 65%. In cazul in care 

umiditatea incaperilor depaseste limitele de mai sus incaperile vor fi dotate cu 

dezumidificatoare.  

 Incaperile trebuie dotate cu termometre/ higrometre/ termohigrometre pentru monitorizarea 

conditiilor de temperatura si umiditate.  

 Iluminatul se asigura natural sau artificial- electric. Corpurile de iluminat se amplaseaza pe 

axul culoarelor dintre rafturi la o distanta de minim 50 cm de arhiva depozitata. Corpurile 

de iluminat cu incandescenta trebuie prevazute cu globuri de protectie. Protectia antisolara 

se va realiza prin geamuri termoabsorbante dotate cu draperii/ jaluzele in interior. 

Iluminatul artificial nu trebuie sa depaseasca 50/ lux/ m patrat. Intrerupatoarele se vor 

monta in afara incaperilor care adapostesc arhiva- la intrarea in deposit. 

 Ventilarea spatiilor se poate efectua natural sau artificial. Ventilarea naturala s eefectueaza 

in zilele in care temperature si cantitatea de vapori din aerul exterior se incadreaza in 
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parametri de microclimat interior si in conditiile in care in zona depozitului nu exista 

degajari nocive. VIteza aerului se va incadra intre 0,1- 0,3 m/ sec si se vor realize 1- 3 

schimburi de aer/ ora. Ventilarea artificiala prin- instalatii de ventilare sau cu ajutorul 

camerelor de clima- ca urmari mentinerea constanta in limita parametrilor de mai sus a 

temperaturii si umiditatii.  

 Rafturile, dulapurile, rastelele tebuie executate din materiale incombustibile. Amplasarea 

acestora se face astfel incat sap oat permite o evacuare rapida a materialului depozitat. 

Rafturile vor fi orientate perpendicular fata de planul ferestrelor cu maxima insorire (est si 

sud). Intervalul intre mijloacele de pastrare- rafturi- se va incadra intre 65- 80 cm pentru a 

permite o viteza normala de evacuare precum si circulatia scarilor, carucioarelor si a altor 

elemente cu care se manevreaza arhiva din deposit. La capetele rafturilor se va mentine o 

distanta de cca I m fata de elementele constructiei- pereti- dar nu mai mica de 80 cm fata de 

elementele care ies in afara peretilor- radiatoare, tevi, etc. 

 Spatiile care adapostesc arhiva trebuie dotate cu mijloace antiefractie, dupa cum urmeaza: 

 Daca ferestrele sunt la parter, vor fi dotate cu materiale care sa impiedice vizualizarea din 

afara a interiorului: folie mata sau jaluzele/ draperii. Geamurile vor fi dotate cu gratii 

antiefratie montate in exterior.  

 Usa de acces va fi dotata cu gratie antiefractie si conectata la un sistem de alarma sonora. 

Codul de acces si deblocare al alarmei va fi cunoscut de catre persoana cu atributii in 

arhiva, manager, sef serviciu administrativ si persoana cu atributii de control acces- paza. 

Oridecateori se va schimba codul de la alarma de averizare va fi facut cunoscut persoanelor 

de mai sus.Usa de acces in arhiva dotata cu gratii antiefractie montata in exterior,  va avea 

si o inchizatoare suplimentara. Cheia de acces de la inchizatoarea suplimentara si de la usa 

de acces  se afla la: panoul central de chei- secretariat si persoana cu atributii de control 

acces- paza. 

 Incaperile vor fi dotate cu senzori de miscare conectati la alarma sonora.  

 Zonele de access sau posibil acces in interior vor fi prevazute cu camere de supraveghere 

conectate la sistemul central de supraveghere video al spitalului. 

 Incaperile vor fi dotate cu senzori pentru fum si cu mijloace initiale de stingere a incendiilor 

(stingatoare cu gaze inerte, CO2 si praf inert, zapada carbonica) si, posibil, cu instalatii 

automate de stingere a incendiilor. 

XXI.2. Resurse umane- personal, atributii, fisa postului 

Arhiva SOR este deservita de catre o singura persoana- persoana cu atributii in arhiva. Persoana 

care deserveste arhiva face parte din personalul contractual, avand atributii specifice in acest sens, 

specificate in fisa postului sau in anexa la fisa postului. 

Atributiile persoanei care deserveste arhiva: 

 preia pe baza de proces verbal si inventar de primire predare, documentele predate din 

compartimentele generatoare de documente 

 prelucreaza documentele primite conform indicatiilor din regulamentele specifice si legale 

 depune documentele in arhiva 

 verifica periodic conditiile de mediu si interiorul arhivei semnaland sefului serviciului 

administrativ si managerului orice nereguli constatate 

 face propuneri pentru ameliorarea conditiilor de mediu in arhiva 

 face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului arhivistic 
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 elibereaza, dupa aprobarea scrisa a managerului documente din arhiva (la cererea personalului 

medical, a persoanelor din exterior)- in conditiile stipulate in proceduri 

 organizeaza si controleaza accesul personalulul medical la datele arhivate ale pacientului 

conform procedurii specifice 

 respecta procedurile care privesc eliberarea documentelor sau a copiilor documentelor din 

arhiva 

 este presedintele Comisiei pentru inventarierea si selectionarea unitatilor arhivistice 

 intocmeste referatul- procesul verbal dupa inventarierea si selectionarea unitatilor arhivistice 

propunand inlaturarea din arhiva a documentelor cu data de pastrare ajunsa la scadenta 

 participa la programele de perfectionare- instruirile organizate in/ de spital 

 initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a nomenclatorului dosarelor, in cadrul 

spitalului 

 asigura legatura cu Arhivele Nationale, in vederea verificarii si confirmarii nomenclatorului, 

urmareste modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor 

 verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite 

 intocmeste inventare pentru documentele fara evidenta aflate in depozit 

 asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva, pe baza 

registrului de evidenta curenta  

 este secretarul comisiei de selectionare si, in aceasta calitate, convoaca comisia in vederea 

analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate si care, in principiu, pot fi propuse pentru 

eliminare ca fiind nefolositoare 

 intocmeste formele prevazute de lege pentru confirmarea lucrarii de catre Arhivele Nationale 

 asigura predarea integrala a arhivei selectionate la unitatile de recuperare 

 cerceteaza documentele din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de 

cetateni pentru dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare 

 pune la dispozitie, pe baza de semnatura, si tine evidenta documentelor imprumutate 

compartimentelor creatoare 

 la restituire, verifica integritatea documentului imprumutat; dupa restituire, acestea vor fi 

reintegrate la fond 

 organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii 

Arhivelor Nationale 

 mentine ordinea si asigura curatenia in depozitul de arhiva 

 solicita conducerii spitalului dotarea corespunzatoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace 

P.S.I. s.a.) 

 informeaza conducerea spitalului si propune masuri in vederea asigurarii conditiilor 

corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei 

 pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul 

efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creatori 

 pregateste documentele (cu valoare istorica) si inventarele acestora, in vederea predarii la 

Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale 

In SOR functioneaza Comisia pentru inventarierea si selectionarea unitatilor arhivistice, alcatuita 

prin dispozitie a managerului. Presedintele acestei comisii este persoana cu atributii in arhiva. 

Comisia se intruneste anual, la inceputul anului si face un inventar al documentelor cu data de 

pastrare ajunsa la scadenta si a celor cu termen de pastrare permanent. In urma inventarierii anuale 
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comisia va intocmi liste de inventariere cu documentele selectionate in vederea inlaturarii din 

arhiva (cele cu data de pastrare scadenta) in trei (3) exemplare si liste cu unitatile arhivistice cu 

termen de pastrare permanent pentru perioada selectionata, in patru (4) exemplare. Comisia va 

inainta managerului SOR o adresa propunand inlaturarea din arhiva a unitatilor arhivistice cu 

termen de pastare ajuns la scadenta.  

XXI.3. Reguli de functinare a arhivei SOR 

 Arhiva este deservita de catre o singura persoana- persoana cu atributii in arhiva. Persoana 

respectiva este desemnata prin dispozitie a managerului. Atributiile persoanei respective 

sint obiectul Anexei la fisa postului. 

 Persoana cu atributii in arhiva este responsabila de: 

o primirea documentelor de la compartimentele generatoare de documente 

o de intocmirea unitatilor arhivistice 

o pastrarea acestor unitati arhivistice in conditii de Securitate 

o organizarea demersurilor pentru indepartarea unitatilor arhivistice cu termen de 

valabilitate depasit 

o intocmirea de propuneri pentru imbunatatirea Nomenclatorului arhivistic si a 

conditiilor din arhiva. 

 Persoana cu atributii in arhiva detine un exemplar al procedurilor operationale care privesc 

activitatea arhivei. 

 Accesul in arhiva este permis in mod curent numai persoanei cu atributii in arhiva care 

detine cheie de la usa de acces si de la usa cu gratii, precum si codul alarmei sonore de 

averizare. 

 In cazul in care persoana cu atributii in arhiva lipseste, atributiile acesteia vor fi preluate 

automat de catre statisticianul principal. 

 Accesul la datele arhivate se face respectand procedurile spitalului si normele legale in 

vigoare. 

 Persoana cu atributii in arhiva intocmeste procedurile cu privire la activitatea arhivei, le 

inainteaza Biroului de Management al Calitatii spre verificare si apoi managerului spitalului 

spre aprobare. 

XXII. Morga/ prosectura 

Este un serviciu functional cu atributii limitate. Este destinat efectuarii serviciilor de: 

 autopsie anatomopatologica 

 imbalsamare si pregatire a cadavrelor in vederea predarii lor catre apartinatori 

 autopsie medico legala  

Serviciile de autopsie anatomopatologica nu se efectueaza cu personal propriu ci sunt externalizate, 

efetuandu- se cu personalul institutiilor cu care  spitalul are incheiate contracte de colaborare, la 

solicitarea Spitalului Orasenesc Rupea. 

Serviciile de imbalsamare nu se efectueaza cu personal propriu ci sunt efectuate de catre persoane 

angajate ale firmelor de prestari servicii cu care spitalul are incheiate contracte de colaborare, la 

solicitarea Spitalului Orasenesc Rupea. 

Serviciile de autopsie medico legala se efectueaza la solicitarea serviciului de Politie a orasului 

Rupea, conform protocoalelor proprii de colaborare. 
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XXIII. Comisiile functionale ale spitalului 

XXIII.1. Comisia de disciplina 

XXIII.1.1. Date generale 

 Comisia de disciplină este structura deliberativa, fără personalitate juridică, independenta în 

exercitarea atribuţiilor ce ii revin, care are competenţa de a analiza faptele angajatilor 

spitalului sesizate ca abateri disciplinare şi de a propune modul de soluţionare, prin 

individualizarea se  

 Se constituie, prin act administrativ al managerului spitalului. 

 Comisia de disciplina beneficiaza de suport din partea furnizorului de servicii de natura 

juridica cu care spitalul are contract de colaborare. 

XXIII.1.2. Componenta comisiei de disciplina 

 Comisia de disciplină a Spitalului Orasenesc Rupea are în componenta ca si membrii 

titulari: 

o un medic 

o un asistent medical 

o un reprezentant al organizatiei profesionale/ sindicatului cu cea mai mare 

reprezentare in spital 

 Unul dintre membrii comisiei indeplineste atributiile de secretar al comisiei 

 Unul dintre membrii comisiei indeplineste atributiile presedintelui comisiei 

 Presedintele si secretarul comisiei sunt numiti prin act adminsitrativ  

 Pentru fiecare membru desemnat prin act administrativ, se desemenaza si un supleant. 

 Poate fi desemnat membru în comisia de disciplină angajatul care îndeplineşte următoarele 

condiţii: 

o are o bună reputaţie profesională şi o conduită corespunzătoare în exercitarea 

atributiilor 

o este angajatul spitalului pe perioadă nedeterminata 

o nu se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute mai jos 

 Nu poate fi desemnat ca membru în comisia de disciplină angajatul aflat in una din situatiile 

de mai jos: 

o este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu managerul spitalului 

sau cu ceilalţi angajati desemnaţi membri în comisie 

o este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv cu persoana cercetata 

disciplinar 

o a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată, 

conform legii 

o au relaţii cu caracter patrimonial cu funcţionarul public a cărui faptă sesizată ca 

abatere disciplinară este cercetată 

o interesele patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau rudelor de gradul I pot 

influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor in cadrul 

comisiei 

o se află în raporturi ierarhice directe cu angajatul a cărui faptă sesizată ca abatere 

disciplinară este cercetată 

o se află în relaţii de prietenie sau duşmănie cu angajatul a cărui faptă este sesizată ca 

abatere disciplinară 
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o ori de câte orise consideră că integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procedurii 

disciplinare pot fi afectate 

 Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă în cazul în care: 

o soţul, ruda sau afinul său, până la gradul al patrulea inclusiv, exercită cu caracter 

temporar funcţia care implică competenţa legală de a numi reprezentanţi în comisia 

de disciplină ori de a aplica sancţiunea disciplinară, pentru perioada numirii 

temporare în cadrul spitalului 

o este în concediu de odihnă, medical sau alt concediu, este delegat ori detaşat în alt 

spital ori este suspendat din funcţia publică/ post, pentru perioada concediului, 

delegării, detaşării sau suspendării raportului de serviciu, dar nu mai mult de 6 luni 

consecutive 

o comisia de disciplină a primit o sesizare din partea sau cu privire la un angajat cu 

care membrul comisiei de disciplină este soţ, rudă sau afin, până la gradul al 

patrulea inclusiv, pentru cercetarea administrativă în cauză 

o s-a pronunţat în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior 

propunerii comisiei de disciplină pentru soluţionarea cauzei, pentru cercetarea 

administrativă în cauză 

o comisia de disciplină a primit o sesizare îndreptată împotriva sa, pentru cercetarea 

disciplinara în cauză 

o se află în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute mai sus 

o solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive, 

pentru perioada solicitată. 

 În caz de suspendare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, şedinţele se 

desfăşoară cu participarea membrului supleant corespunzător. 

 Suspendarea calitatii de membru in comisia de disciplina se face in scris de catre: 

o membrul comisiei care se afla in una din situatiile de mai sus 

o orice persoană care sesizează existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute mai sus 

 Cererea de suspendare se face în scris, cu menţionarea perioadei pentru care se solicită 

suspendarea, şi se înaintează comisiei de disciplină, împreună cu probele doveditoare ale 

susţinerilor care fac obiectul cererii. 

XXIII.1.3. Activitatea comisiei de disciplină 

 Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii: 

o prezumţia de nevinovăţie, conform căruia angajatul este considerat nevinovat pentru 

fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atât timp cât vinovăţia sa 

nu a fost dovedită 

o garantarea dreptului la apărare, conform căruia angajatul are dreptul de a fi audiat, 

de a prezenta dovezi în apărarea sa 

o contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a asigura 

persoanelor aflate pe poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la 

orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată 

comisia de disciplină 

o proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea 

abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară 

propusă să fie aplicată 
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o legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât 

sancţiunile disciplinare prevăzute de lege 

o unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica 

decât o singură sancţiune disciplinară 

o celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a 

proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor 

implicate şi a procedurilor prevăzute de lege şi de prezenta hotărâre 

o obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are 

obligaţia de a se pronunţa pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de 

disciplină 

 Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea numai în baza unei sesizări, în limitele şi 

raportat la obiectul acesteia. 

 Competenţele comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea de către membrii 

comisiilor a atribuţiilor care le revin, cu respectarea principiilor independenţei, stabilităţii în 

cadrul comisiei, integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în analizarea faptelor şi luarea 

deciziilor. 

 Refuzul unui membru al comisiei de disciplină de a-şi exprima opinia sau abţinerea de la 

vot pe parcursul cercetării administrative constituie abatere disciplinară şi se sancţionează 

conform legii. 

XXIII.1.4. Atributiile comisiei de disiplina 

 Atribuţiile comisiei de disciplină sunt: 

o administrative 

o funcţionale 

 Atribuţiile administrative ale comisiei de diciplina sunt urmatoarele: 

o primeşte sesizările şi toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost 

înregistrate de secretarul comisiei de disciplină 

o întocmeşte procese-verbale de sedinta 

o întocmeşte rapoarte  

o întocmeşte recomandări cu caracter general, la finalizarea procedurilor de cercetare 

administrativa 

o întocmeşte orice alte înscrisuri  

 Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii funcţionale: 

o efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere 

disciplinară 

o propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării, 

cu votul majorităţii membrilor comisiei  

 În desfăşurarea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor, membrii/ secretarul comisiei de 

disciplină au următoarele obligaţii: 

o să asigure prin activitatea desfăşurată respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi 

aplicarea principiilor prevăzute mai sus în derularea procedurii de cercetare 

administrative 

o să aducă la cunoştinţa preşedintelui comisiei de disciplină orice ingerinţă în 

activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese 
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care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea 

suspiciuni cu privire la acestea 

o să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare 

administrative 

o să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în 

condiţiile legii 

o să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare 

o să evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea şi angajatul a 

cărui faptă a fost sesizată pe durata procedurii de cercetare administrative 

o să respecte regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese şi să aplice 

prevederile legale privind modalităţile de evitare a conflictului de interese 

 Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale: 

o stabileşte locul, data şi ora şedinţelor comisiei de disciplină 

o conduce şedinţele comisiei de disciplină 

o coordonează activitatea comisiei de disciplină şi a secretarului acesteia 

o reprezintă comisia de disciplină în faţa oricăror persoane fizice sau juridice 

 Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale: 

o primeşte şi înregistrează documentele adresate comisiei de disciplină în registrul de 

evidenţă al comisiei de disciplină 

o convoacă membrii comisiei de disciplină, precum şi orice altă persoană, la 

solicitarea preşedintelui acesteia 

o redactează şi semnează toate documentele emise de comisia de disciplină, alături de 

membrii acesteia, şi ţine evidenţa acestor documente 

o primeşte şi transmite corespondenţa comisiei de disciplină 

o efectuează alte lucrări necesare desfăşurării activităţii comisiei de disciplină, din 

dispoziţia preşedintelui acesteia 

XXIII.1.5. Procedura disciplinara 

XXIII.1.5.1. Sesizarea comisiei de disciplină 

 Comisia de disciplină poate fi sesizată de orice persoană care se consideră vătămată prin 

fapta unui angajat al spitalului. 

 Sesizarea se depune la registratura spitalului. 

 Sesizarea se transmite managerului spitalului iar acesta o transmite secretarului comisiei de 

disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoarede la primirea ei. 

 Sesizarea se înregistrează de secretarul comisiei de disciplină şi se înaintează preşedintelui 

comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării la 

comisia de disciplina. 

 Sesizarea se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

o numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de 

persoana care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, 

precum şi numele şi funcţia reprezentantului legal 

o numele şi prenumele angajatului a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară. În 

situaţia în care persoana care formulează sesizarea nu cunoaşte numele şi prenumele 

angajatului, sesizarea poate să cuprindă alte elemente de identificare ale acestuia.  

o descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia 
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o prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea 

o adresa de corespondenţă 

o data 

o semnătura 

 Sesizarea se depune în termen de maximum 30 de zile de la data săvârşirii faptei sesizate ca 

abatere disciplinară şi trebuie însoţită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susţin. 

XXIII.1.5.2. Initierea cercetarii disciplinare/ prima sedinta 

 Preşedintele comisiei de disciplină va fixa cu celeritate termenul primei şedinţe a comisiei 

de disciplină şi va dispune, prin adresă, convocarea membrilor. 

 Prima şedinţă a comisiei de disciplină se desfăşoară pentru: 

o verificarea respectării termenului de depunere a sesizării 

o identificarea obiectului sesizării şi stabilirea competenţei de soluţionare 

o verificarea elementelor constitutive ale sesizării 

 Sesizarea se clasează, întocmindu-se în acest sens un raport, dacă: 

o nu a fost depusă în termenul prevăzut mai sus 

o nu conţine elementele constitutive necesare sau angajatul nu poate fi identificat pe 

baza elementelor furnizate în sesizare 

o priveşte acelaşi angajat şi aceeaşi faptă săvârşită în aceleaşi circumstanţe pentru care 

s-a desfăşurat procedura de cercetare administrativă şi s-a propus aplicarea unei 

sancţiuni disciplinare sau clasarea sesizării 

 În situaţia în care obiectul sesizării nu se circumscrie sferei legale de competenţă a comisiei 

de disciplină, aceasta retransmite sesizarea managerului spitalului printr-o adresă semnată 

de preşedinte şi de ceilalţi membri ai comisiei de disciplină. 

 Dacă există mai multe sesizări cu acelaşi obiect, împotriva aceluiaşi angajat, acestea se 

conexează. 

 Comisia de disciplină începe procedura de cercetare administrativă pentru sesizările care nu 

au fost clasate.  

 Preşedintele comisiei de disciplină stabileşte data şi locul desfăşurării următoarei şedinţe şi 

dispune convocarea membrilor, a funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată, precum 

şi a persoanei care a formulat sesizarea. 

 Procedura cercetării administrative este obligatorie pentru aplicarea sancţiunilor 

disciplinare in afara avertismentului scris.  

XXIII.1.5.3. Derularea cercetarii disciplinare 

 Procedura cercetării disciplinare constă în: 

o audierea persoanei care a formulat sesizarea şi a angajatului a cărui faptă a fost 

sesizată ca abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi informaţii cu privire 

la soluţionarea cazului 

o administrarea probelor propuse de părţi, precum şi, dacă este cazul, a celor solicitate 

de comisia de disciplină 

o dezbaterea cazului 

 Persoana care a formulat sesizarea şi angajatul a cărui faptă a fost sesizată pot participa la 

cercetarea disciplinara personal sau pot fi asistate ori reprezentate de avocaţi sau pot solicita 

în condiţiile prevăzute de lege, efectuarea cercetarii disicplinare in absenta lor, pe baza 

actelor de la dosar, cu excepţia termenelor stabilite pentru audiere. 
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 Convocarea membrilor comisiei de disciplină şi a persoanelor care urmează a fi audiate  

o se face prin adresă, de către secretarul comisiei de disciplină, la solicitarea 

preşedintelui acesteia inaintata personal-cu semnătură de primire sau prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire sau prin poşta electronică. 

o Dovezile de comunicare se depun la dosar. 

o Convocarea persoanelor care urmează a fi audiate, pentru prezentarea în faţa 

comisiei de disciplină se face de către preşedintele comisiei de disciplină, prin 

adresa/ citaţie. 

o Citaţia este individuală şi cuprinde următoarele elemente constitutive, sub 

sancţiunea nulităţii: 

 numărul de înregistrare şi data emiterii 

 numele, prenumele, domiciliul sau sediul instituţiei unde îşi desfăşoară 

activitatea şi calitatea ori funcţia celui citat 

 numărul şi data înregistrării la comisia de disciplină a sesizării aflate pe rolul 

comisiei de disciplină 

 locul, data şi ora organizării şedinţei 

 numele, prenumele şi semnătura preşedintelui comisiei de disciplină 

o Comunicarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură se face de către secretarul 

comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire.  

o Dovezile de comunicare se depun la dosar. 

o Comunicarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură prin scrisoare recomandată se 

face la domiciliul sau reşedinţa celui citat ori la adresa de corespondenţă. 

Schimbarea domiciliului uneia dintre părţi în timpul cercetării administrative 

trebuie, sub sancţiunea neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoştinţă comisiei de 

disciplină. 

o Dacă persoana citată refuză să primească citaţia sau să semneze dovada de primire 

se încheie un proces-verbal. 

o Citaţia se consideră comunicată părţilor şi în cazul în care destinatarul a refuzat 

primirea sau nu s-a prezentat la oficiul poştal pentru a o ridica, deşi există dovada 

avizării sale. 

o Citaţia, sub sancţiunea nulităţii, va fi comunicată celui citat cu cel puţin 5 zile 

lucrătoare înaintea termenului stabilit. 

o Prezenţa persoanei citate în faţa comisiei de disciplină, personal sau prin mandatar, 

acoperă orice vicii de procedură. 

o Citaţia pentru audierea angajatului a cărui faptă face obiectul sesizării se comunică 

împreună cu un exemplar al sesizării, precum şi cu copii ale înscrisurilor depuse de 

către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul. 

 După primirea citaţiei, a sesizării îndreptate împotriva sa şi a înscrisurilor depuse de 

persoana care a formulat sesizarea, angajatul poate să formuleze o întâmpinare care să 

cuprindă răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale sesizării, precum şi mijloacele de 

probă prin care înţelege să se apere. 

 Se consideră mijloace de probă, în înţelesul prezentei hotărâri, înscrisurile şi martorii. 
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 Persoana care a formulat sesizarea şi angajatul a cărui faptă a fost sesizată pot cere în scris 

ca procedura de cercetare administrativă să se desfăşoare şi în lipsă, pe baza actelor de la 

dosar, cu excepţia termenelor stabilite pentru audiere. 

 Audierea 

o Persoana care a formulat sesizarea se audiază separat de angajatul a cărui faptă a 

fost sesizată ca abatere disciplinară. La solicitarea uneia dintre părţi şi cu acordul 

celeilalte, audierea se poate realiza în prezenţa persoanei care a formulat sesizarea şi 

a angajatului a cărui faptă a fost sesizată. 

o Audierea se consemnează într-un proces verbal distinct, care conţine întrebările 

formulate de membrii comisiei de şi răspunsurile persoanei audiate. 

o Procesele-verbale de audiere se semnează pe fiecare pagină de toate persoanele 

prezente la audieri. Adăugările, ştersăturile sau schimbările aduse se semnează în 

acelaşi mod, sub sancţiunea de a nu fi luate în seamă. 

o În timpul audierii persoana care a formulat sesizarea şi angajatul a cărui faptă este 

cercetată au obligaţia de a propune mijloacele de probă pe care le consideră 

necesare. 

o Dacă persoanele audiate nu vor sau nu pot să semneze, se va menţiona acest lucru în 

procesul-verbal. 

o Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se menţionează în 

procesul-verbal şi nu împiedică desfăşurarea cercetării administrative. 

o În procesul-verbal se stabileşte în mod obligatoriu termenul până la care mijloacele 

de probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate în faţa 

comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de termenul limită la care comisia de 

disciplină administrează probele. Termenul se comunică angajatului a cărui faptă a 

fost sesizată, precum şi persoanei care a formulat sesizarea. 

 Administrarea probelor 

o Mijloacele de probă care nu au fost solicitate nu vor mai putea fi invocate în faţa 

comisiei de disciplină. 

o Administrarea probelor presupune analizarea probelor propuse în timpul audierii de 

către persoana care a formulat sesizarea şi de către angajatul a cărui faptă este 

cercetată, precum şi a probelor pe care comisia de disciplină le consideră necesare. 

o Comisia de disciplină are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al persoanei care 

a formulat sesizarea şi al angajatului a cărui faptă a fost sesizată la documentele 

utilizate în sau rezultate din activitatea comisiei de disciplină privind fapta sesizată 

ca abatere disciplinară. 

o În cazul în care sunt indicii că angajatul a cărui faptă a fost sesizată ca abatere 

disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, comisia de disciplină are 

obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea.  

o În cazul în care sunt indicii că fapta săvârşită de angajat poate angaja răspunderea 

civilă, contravenţională sau penală, comisia de disciplină are obligaţia de a lua 

măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor abilitate. 

 Dezbaterea cazului 

o Dezbaterea cazului se face de către comisia de disciplină pe baza: 

 proceselor-verbale de şedinţă 
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 proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea şi a 

angajatului a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară 

 probelor administrate 

o Comisia de disciplină poate să propună, în urma dezbaterii cazului: 

 aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute in Codul Muncii 

 clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri 

disciplinare. 

o La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile angajatului comisia de 

disciplină ţine seama de: 

 cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare 

 împrejurările în care aceasta a fost săvârşită 

 gradul de vinovăţie 

 gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare 

 conduita angajatului 

 existenţa unor antecedente disciplinare ale funcţionarului public, care nu au 

fost radiate  

o În situaţia în care, prin aceeaşi sesizare, se semnalează mai multe fapte ca abateri 

disciplinare săvârşite de acelaşi funcţionar public, comisia de disciplină propune, în 

urma cercetării administrative, aplicarea unei singure sancţiuni disciplinare, cu 

luarea în considerare a tuturor abaterilor disciplinare. 

o În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, 

aceasta va propune şi durata acestora şi, după caz, procentul de diminuare a 

drepturilor salariale, respectiv treapta sau funcţia pe care urmează a se aplică 

sancţiunea retrogradării. 

 Finalizarea procedurii de cercetare administrativă 

o Procedura de cercetare administrativă se finalizează: 

 la închiderea dezbaterii cazului 

 în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale angajatului 

a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară  

 la data decesului funcţionarului public. 

o În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării 

administrative, comisia de disciplină întocmeşte un raport cu privire la sesizarea în 

cauză, care trebuie să conţină următoarele elemente: 

 numărul şi data de înregistrare ale sesizării 

 numele complet şi funcţia deţinută de angajatul a cărui faptă a fost sesizată 

ca abatere disciplinară, precum şi compartimentul în care acesta îşi 

desfăşoară activitatea 

 numele complet şi domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după 

caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de aceasta 

 prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost 

săvârşită 

 probele administrate 
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 propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, 

propunerea de clasare a sesizării 

 motivarea propunerii 

 numele complet şi semnăturile preşedintelui şi ale celorlalţi membri ai 

comisiei de disciplină, precum şi ale secretarului acesteia 

 data întocmirii raportului 

o Propunerea privind sanctiunea disciplinara se formulează pe baza majorităţii de 

voturi. Membrul comisiei care are o altă părere va redacta şi va semna opinia 

separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. 

o Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunoştinţa persoanei care are competenţa 

legală de aplicare a sancţiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea şi 

funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată. 

 Aplicarea şi contestarea sancţiunii disciplinare 

o În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de 

disciplină, persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară 

va emite actul administrativ de sancţionare. 

o În cazul în care persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea 

disciplinară aplică o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de disciplină, are 

obligaţia de a motiva această decizie. 

o Sub sancţiunea nulităţii absolute, actul administrativ de sancţionare va cuprinde în 

mod obligatoriu: 

 descrierea faptei care constituie abatere disciplinară 

 temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară 

 motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât cea propusă de 

comisia de disciplină 

 termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestat 

 instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a 

dispus sancţiunea disciplinară 

o La actul administrativ de sancţionare se anexează raportul comisiei de disciplină, 

sub sancţiunea nulităţii absolute. 

o Actul administrativ de sancţionare se comunică în termen de maximum 5 zile 

calendaristice de la emiterea sa: 

 compartimentelor cu atribuţii în domeniul resurselor umane din spitalului 

 comisiei de disciplină care a elaborat şi transmis raportul 

 angajatului a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară 

 persoanei care a formulat sesizarea 

o Angajatul nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată o poate contesta, în 

condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ competentă. 

o Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfăşurată de comisia de 

disciplină, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare, au caracter 

confidenţial şi se păstrează de secretarul acesteia, în situaţia în care şedinţele 

comisiei de disciplină nu au avut caracter public. 
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o Rapoartele privind propunerea de sancţionare se publică de către comisia de 

disciplină la sediul autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia aceasta îşi 

desfăşoară activitatea, cu excepţia datelor cu caracter personal, aşa cum sunt ele 

definite prin lege. 

o Preşedintele comisiei de disciplină întocmeşte rapoarte de activitate semestriale cu 

privire la activitatea comisiei de disciplină, pe care le înaintează mnagerului 

spitalului. 

o Managerul spitalului precum şi conducătorii compartimentelor în care îşi desfăşoară 

activitatea angajatul a cărui faptă a fost sesizată au obligaţia de a sprijini activitatea 

comisiei de disciplină în vederea soluţionării cazului. 

o Compartimentul de resurse umane din cadrul spitalului este obligat să transmită 

preşedintelui comisiei de disciplină toate documentele solicitate ca fiind necesare în 

desfăşurarea activităţilor potrivit atribuţiilor comisiilor de disciplină. 

XXIII.2. Comisa de analiza a deceselor intraspitalicesti 

Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti este formata, prin dispozitie a managerului, din: 

 presedinte- directorul medical 

 membrii- coordonatori/ sefi ai compartimentelor/ sectiilor cu paturi 

 secetar- ales dintre membrii comisiei 

Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti se intruneste semestrial sau de cate ori este nevoie. 

Atributiile comisiei pentru analiza deceselor intraspitalicesti sunt urmatoarele: 

 analizează modul de acordare a îngrijirilor medicale până la deces și împrejurările în care s-

a produs decesul persoanei 

 analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice, 

diagnosticul anatomo-patologic necroptic (macroscopic şi histopatologic 

 evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul 

de externare şi final (anatomo-patologic) având ca scop creşterea gradului de concordanţă 

diagnostică 

 realizează o statistică a deceselor din spital pe secţii şi al numărului de necropsii în raport 

cu numărul de internări din spital, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventă a 

deceselor 

 aduce la cunoştinţa medicilor curanti reglementările legislative nou apărute în vederea 

optimizării activităţii medicale 

 participa la elaborarea procedurilor operationale specifice 

XXIII.3. Comisia medicamentului si de farmacovigilenta 

XXIII.3.1. Generalitati 

 Comisia medicamentului si de farmacovigilenta a Spitalului Orasenesc Rupea este infiintata 

in baza Anexei 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1384/2010 privind aprobarea 

modelului-cadru a contractului de management si a listei de indicatori de performanta a 

activitatii managerului spitalului, prin dispozitie a managerului spitalului. 

 Comisia medicamentului si de farmacovigilenta este formata din 3 membri din care, prin 

vot deschis, se alege un presedinte si un secretar de comisie o data la 6 luni. 

 Membrii comisiei medicamentului si de farmacovigilenta au urmatoarele obligatii: 

o sa pastreze confidentialitatea celor dezbatute 
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o sa se abtina de la deliberare si votare cand au un interes personal si sa il instiinteze 

despre aceasta pe presedinte 

 In vederea inteplinirii atributiilor proprii, Comisia medicamentului si de farmacovigilenta 

va avea in vedere: 

o Obligatiile comisiei 

o Necesitatea reducerii cheltuielilor nejustificate  ale spitalului 

o Cresterea calitatii actului medical 

XXIII.3.2. Atributiile comisiei medicamentului si de farmacovigilenta 

Comisia medicamentului si de farmacovigilenta are urmatoarele atributii: 

 Face propunerea anuala pentru achizitia de medicamente si materiale sanitare pentru anul 

urmator (analizand propunerile medicilor sefi/ coordonatori ai sectiilor/ compartimentelor/ 

departamentelor functionale) 

 Analizeaza si prezinta managerului punctul de vedere, in cazul unui referat de necesitate 

pentru achizitia de medicamente sau material sanitare (din partea sefilor/ coordonatorilor 

sectiilor compartimentelor) 

 Participa la elaborarea Protocoalelor de diagnostic si tratament si a Protocoalelor de 

practica medicala, analizand propunerile de protocoale din partea medicilor curanti 

 Face propuneri de actualizare a Protocolalelor de diagnostic si tratament si a Protocoalelor 

de practica medicala sau analizeaza aceste propuneri, venite de la medicii curanti 

 Aproba/ actualizeaza Lista medicamentelor/ medicatiei cu risc de administrare si o supune 

aprobarii managerului 

 Stabileste conditiile de prescriere/ administrare a medicatiei cu risc si le supune aprobarii 

managerului 

 Stabileste Lista medicamentelor cu costuri mari, care se prescriu doar cu aprobarea 

managerului, si o supune aprobarii managerului 

 Stabileste limitele de competenta in ceea ce priveste prescrierea medicatiei in functie de 

specialitate 

 Verifica procedurile operationale privind prescrierea medicatiei, eliberarea medicatiei, 

trasabilitatea medicamentului si le inainteaza managerului spre aprobarea implementarii 

 Analizeaza activitatea farmaciei cu circuit inchis a spitalului, prezinta rapoarte de activitate 

managerului sau directorului medical si face propuneri de imbunatatire a activitatii 

farmaciei 

 Analizeaza periodic, o data pe luna, in mod succesiv pentru fiecare sectie/ compartiment (pe 

baza unui plan anual), un esantion reprezentativ de FOCG, prin prisma prescrierii 

medicatiei: 

 Analizeaza oportunitatea prescrierii medicamentelor din FOCG alese si sesizeaza 

conducerii spitalului asupra situatiilor de polipragmazie, recomandare abuziva a unui 

medicament 

 In situatia in care se constata un consum abuziv/ nejustificat de medicamente, solicita 

medicului curant justificarea acestuia si analizeaza aceste justificari 

 Redacteaza un proces verbal de sedinta in care consemneaza rezultatele activitatii 

 Elaboreaza Protocolul privind bunele practici în prescrierea si utilizarea antibioticelor in 

Spitalul Orasenesc Rupea (incluzand criterii de prescriere a antibioticelor de prima linie/ a 
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doua linie, criterii de prescriere a tratamentului empiric cu antibiotic, stabilirea procedurilor 

și manevrelor care necesită antibioprofilaxie) 

 Elaboreaza si actualizeaza lista cu antibiotice de rezerva, in functie de antibioticorezistenta 

analizata in cadrul spitalului 

 Stabileste/ actualizeaza lista antibioticelor oprite temporar de la utilizare in urma analizelor 

privind antibioticorezistenta din spital 

 Stabileste lista cu antibiotice utilizate pentru antibioticoprofilaxie in functie de 

antibioticorezistenta analizata in cadrul spitalului 

 Indeplineste toate procedurile legate de scoaterea din farmacie a medicamentelor expirate 

 Are sarcina de a coordona activităţile desfăşurate pentru depistarea, evaluarea, înţelegerea şi 

prevenirea apariţiei de efecte adverse sau a oricăror altor probleme aflate în legătura cu 

medicamentele.  

Reacţii/ evenimente adverse şi neintenţionate asociate cu utilizarea la om a medicamentelor, 

indiferent dacă sunt sau nu relaţionate cu acestea, sunt:  

 orice reacţie adversă/eveniment advers specificat sau nu în prospect 

 orice reacţie adversă gravă/eveniment advers grav specificat sau nu în prospect 

 orice eveniment advers în legătură cu retragerea unui medicament 

 orice suspiciune de transmitere a unui agent infecţios prin intermediul unui 

medicament 

 orice supradoză (accidentală sau intenţională), abuz sau utilizare greşită 

 orice eroare de medicaţie, interacţiune medicamentoasă 

 orice scădere a acţiunii farmacologice preconizate (lipsa de eficacitate) 

 defecte de calitate (medicamente falsificate/contrafacute) etc.  

 La solicitarea conducerii spitalului, Comisia medicamentului si de farmacovigilenta poate fi 

consultata in urmatoarele domenii: 

o Elaborarea unei strategii de reducere a consumului de medicamente 

o Analizarea consumului de medicamente pe fiecare sectie, trimestrial si in dinamica 

cu prezentarea rezultatului in sedinta cu medicii din spital 

o Analizarea justificarii consumului de medicamente de catre sectiile in care s-au 

constatat cresteri substantiale 

XXIII.3.3. Procedura de lucru a Comisiei medicamentului si de farmacovigilenta 

 Comisia medicamentului se intruneste in sedinte ordinare lunare si/ sau in sedinte 

extraordinare, la convocarea conducerii spitalului sau a presedintelui in exercitiu al 

comisiei. 

 Comisia este legal intrunita daca sunt prezente cel putin doua treimi din totalul membrilor  

(2) Deciziile comisiei medicamentului se iau cu majoritatea simpla. 

 Comisia medicamentului analizeaza justificarile primite din partea medicilor curanti, 

prezinta conducerii spitalului si medicului curant concluziile finale. 

 Participa la analiza, in comisie largita, impreuna cu managerul si directorul medical, a 

contestatiilor justificative ale medicului curant, formulate in decurs de maximum 30 de zile 

calendaristice, de la prezentarea concluziilor finale ale Comisiei medicamentului si de 

farmacovigilenta. 

 Propunerea definitiva o Comisiei medicamentului si de farmacovigilenta asupra analizei 

facute este transpusa in scris conducerii spitalului in vederea aprobarii. 
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 Comisia medicamentului si de farmacovigilenta colaboreaza cu celelalte comisii ale 

spitalului in vederea cresterii calitatii actului medical. (2) Punctele de vedere ale comisiei 

medicamentului sunt adoptate in strategii de dezvoltare a spitalului. 

 Metodologia prezentata privind organizarea si functionarea Comisiei Medicamentului si de 

farmacovigilenta este adoptata de toti membrii comisiei si devine obligatorie. Toate 

materialele elaborate, inclusiv rapoartele trimestriale vor fi gestionate de presedintele 

comisiei si arhivate conform legii. 

XXIII.4. Comisia pentru receptia medicamentului 

XXIII.4.1. Structura Comisiei pentru receptia medicamentului 

Comisia pentru receptia medicamentului se constituie/ modifica prin dispozitie a managerului 

spitalului. 

Este alcatuita din trei membri: 

 farmacist sef al farmaciei cu circuit inchis 

 asistent de farmacie- cu atributii de gestionar  

 responsabil achizitii publice 

XXIII.4.2. Atributii ale comisiei pentru receptia medicamentului 

 receptioneaza medicamentele si materialele sanitare, aplicand procedura de receptie la 

nivelul farmaciei: 

o preia medicamentele si materialele sanitare de la furnizori 

o verifica documentele de însoţire a produselor:  

 de livrare- factura, aviz de expediţie 

 de transport- foaie de parcurs 

o verifica documente de atestare a calităţii:  

 buletin de analiză 

 certificat de calitate sau declaraţie de conformitate înscrisă pe factura de 

livrare de către furnizor 

o verifica graficul de temperatură pentru produse termosensibile 

o se asigura ca produsele livrate corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ 

cu produsele achizitionate prin procedura de achizitie aplicata 

 rezolva problemele de neconformitate in ceea ce priveste medicamentele si materialele 

sanitare furnizate 

 se preocupa de stocarea in conditii adecvate, a medicamentelor si materialelor sanitare in 

depozitul farmaciei 

 realizeaza returnarea medicamentelor in caz de livrare a unor produse neconforme 

 realizeaza introducerea in gestiune a medicamentelor si materialelor sanitare receptionate 

 realizeaza scoaterea din gestiune a medicamentelor si materialelor sanitare expirate (sau 

retrase din uz/ deteriorate) 

 se preocupa de predarea medicamentelor si materialelor sanitare expirate catre firmele de 

colectare si distrugere 

 face propuneri de organizare a activitatii de gestiune a medicamentelor si materialelor 

sanitare 

 elaboreaza proceduri privitoare la activitatea desfasurata 
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XXIII.5. Comisia de transfuzie si hemovigilenta 

XXIII.5.1. Generalitati si structura 

Hemovigilenţa este un ansamblu de proceduri standardizate de supraveghere a incidentelor sau 

reacţiilor adverse severe ce survin atât la donatorul, cât şi la primitorul de sânge pe parcursul 

actului transfuzional, precum şi supravegherea prin metode epidemiologice a donatorilor. 

Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă este compusă din: 

 directorul medical al Spitalului Orasenesc Rupea 

 delegat al Centrului Judeţean deTransfuzie Sanguină Brasov 

 coordonatorul unităţii de transfuzie sanguină din spital 

 reprezentanţi ai personalului sanitar şi administrativ din spital:  

 asistent medical din unitatea de transfuzie sanguina 

 medic coordonator chirurgie generala 

 medic coordonator obstetrica fiziologica 

 farmacist sef 

 director financiar contabil 

Membrii comisiei de transfuzie si hemovogilenta se întrunesc de două ori pe an pentru evaluarea 

sistemului de hemovigilenţă sau ori de câte ori este necesar. In cazul in care delegatul Centrului 

Judeţean deTransfuzie Sanguină Brasov nu poate participa la sedinta, aceasta se va desfasura si fara 

el.  

Comisia de transfuzie si hemovigilenta implementează regulile şi procedurile de hemovigilenţă şi 

urmăreşte respectarea lor. 

XXIII.5.2. Atributiile Comisiei de transfuzie si hemovigilenta 

Comisia de transfuzie si hemovigilenta asigură hemovigilenţa astfel: 

 verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie al/a bolnavului cuprinde datele referitoare 

la trasabilitate: 

o datele de identificare a furnizorului de sânge sau de componente sanguine 

o datele de identificare a componentei sanguine livrate 

o datele de identificare a primitorului transfuzat 

o în cazul unităţilor netransfuzate, confirmarea destinaţiei ulterioare a acestora 

o data transfuzării sau destinaţiei (anul/luna/ziua) 

o numărul de lot al componentei sanguine, dacă informaţia este considerată a fi 

relevantă 

o dupa caz- formularul de raportare rapidă în cazul unei suspiciuni de reacţii adverse 

severe 

 este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a 

informaţiilor pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei 

 verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de 

transfuzie sanguină a spitalului 

 întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite 

coordonatorului judeţean de hemovigilenţă 

 transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă şi inspecţiilor sanitare de stat judeţene 

rapoartele privind: 
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o reacţiile adverse severe- Formularul de raportare rapidă în cazul unei suspiciuni de 

reacţii adverse severe  

o incidentele adverse severe- Formularul de raportare rapidă a incidentelor adverse 

severe  

 participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în 

producerea reacţiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs 

sanguin primitor) 

 transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă, autorităţilor de sănătate publică şi 

inspecţiilor sanitare de stat judeţene: 

o formular de confirmare pentru reacţii adverse severe 

o formular de raportare anuală a reacţiilor adverse severe 

o formular de confirmare pentru incidente adverse severe 

o formular de raportare anuală a incidentelor adverse severe 

 elaboreaza şi implementeaza documentaţia necesare aplicării în practica din spital a 

ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine 

 evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor 

categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital 

 monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului 

 organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi 

colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse 

severe 

 elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, 

a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, 

privind activitatea de transfuzie sanguină 

XXIII.6. Comisia/comitetul  de sanatate si securitate in munca 

Comitetul de Sanatate si Securitate in Munca (SSM) este alcatuit prin dispozitie a managerului, din 

uratoarele categorii de personal: 

 reprezentanti ai conducerii spitalului 

 reprezentanti ai lucratorilor/ angajatilor 

 medicul de medicina muncii 

 secretar de comisie (din randul membrilor) 

Atributiile Comitetului de SSM, din domeniul protectiei si prevenirii precum si al sanatatii si 

securitatii muncii, sunt urmatoarele: 

 identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 

muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă 

şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru 

 elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protective 

 elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor din spital, 

precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în spital numai 

după ce au fost aprobate de către angajator 

 propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin 

lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu 

aprobarea conducerii 
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 verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor 

ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului 

 întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

 elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii 

instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea 

informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea 

însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primate 

 elaborarea programului de instruire-testare la nivelul spitalului 

 asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, şi asigurarea ca 

toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui 

 evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific 

 stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea 

tipului de semnalizare necesar şi amplasarea semnalizatoarelor 

 evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este 

necesară autorizarea exercitării lor 

 evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare 

 evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită 

testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic 

 monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi 

control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în 

mediul de munca 

 verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de 

urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă 

 efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a conducerii 

spitalului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea 

acestora 

 evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, 

încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente 

 identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din 

întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de 

protective 

 urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de 

protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite  

 participarea la cercetarea evenimentelor 

 întocmirea evidenţelor conform competenţelor 

 elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din spital 

 urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor 

 colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi 

protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi 

protective 
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 urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a 

planului de evacuare 

 propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi 

atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

 propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de 

prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini 

 întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi 

 evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările 

şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către 

persoane competente 

XXIII. 7. Comisia de monitorizare (in vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării 

metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial) 

XXIII.7.1. Obiectul activitatii 

 monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologica a implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial 

 implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial 

 pentru actualizarea registrelor de riscuri 

 actualizarea procedurilor formalizate pe procese sau activităţi (proceduri de sistem şi 

proceduri operaţionale) 

XXIII.7.2. Structura Comisiei de monitorizare 

 Comisia de monitorizare este constituita prin act de decizie interna a managerului spitalului 

 Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din structura 

organizatorică 

 Structura Comisiei de monitorizare se actualizează ori de câte ori este cazul 

 Comisia de monitorizare este coordonată de către preşedinte, persoană care deţine funcţie 

de conducere 

 Secretarul comisiei şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către preşedinte 

XXIII.7.3. Regulamnent de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare 

 modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea 

preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi 

activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei 

 Comisia de monitorizare se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, prin convocarea 

membrilor sai de catre presedinte. In vederea convocarii, presedintele Comisie de 

monitorizare va elabora Convocatorul, in care va specifica ordinea de zi a sedintelor. 

Convocatorul va fi inmanat membrilor Coimisiei de monitorizare, de catre secretarul 

comisiei, pe baza tabelului de luare la cunostinta 

 preşedintele Comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a şedinţelor, asigură conducerea 

şedinţelor şi elaborează minutele şedinţelor şi hotărârile comisiei 

 Comisia de monitorizare este statutar intrunita daca sunt prezenti cel putin doua treimi ai 

membrilor 

 Hotararile la nivelul Comisiei de monitorizare se iau cu majoritate simpla a membrilor 

participant 
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XXIII.7.4. Atributiile Comisiei de monitorizare 

 Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor 

la care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora 

 Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta 

atingerea obiectivelor generale ale funcţionării entităţii publice, prin stabilirea limitelor de 

toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii, care sunt obligatorii şi se 

transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare 

 Comisia de monitorizare analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite spre 

aprobare conducătorului entităţii publice 

 Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea 

performanţelor la nivelul entităţii, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza 

raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul 

compartimentelor 

 Comisia de monitorizare analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea 

procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza 

raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor 

 in vederea desfăşurării activităţii, Comisia de monitorizare elaborează Programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare 

 obiectivele, activităţile, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente 

ale măsurilor de control luate de către conducerea entităţii se cuprind în Programul de 

dezvoltare, care se actualizează, anual, la nivelul fiecărei entităţi publice 

 in Programul de dezvoltare se evidenţiază, în mod distinct, acţiunile de perfecţionare 

profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de 

execuţie prin cursuri organizate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau de 

alte organisme de interes public abilitate. 

XXIII.7.5. Atributiile presedintelui Comisiei de monitorizare 

 coordoneaza activitatea Comisiei de monitorizare 

 desemneaza secretarul comisiei si inlocuitorul acestuia 

 stabileste modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare 

 elaboreaza convocatorul in vederea convocarii membrilor pentru sedinte 

 stabileste ordinea de zi a sedintelor, asigură conducerea şedinţelor şi elaborează 

minutele şedinţelor şi hotărârile comisiei 

 participa la coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la 

care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora 

 participa la analizeazarea şi prioritizeazare riscurilor semnificative, care pot afecta 

atingerea obiectivelor generale ale funcţionării spitalului, prin stabilirea limitelor de 

toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea spitalului, care sunt obligatorii 

şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare 

 participa la analizarea şi avizarea procedurilor formalizate şi la transmiterea spre 

aprobare managerului 

 participa la analizarea, în vederea aprobării, a informarii privind monitorizarea 

performanţelor la nivelul spitalului, elaborată de secretarul Comisiei de 

monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor 

anuale, de la nivelul compartimentelor 
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 participa la analizarea, în vederea aprobării, a informarii privind desfăşurarea 

procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, 

pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor 

 participa la elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial, denumit Program de dezvoltare 

XXIII.7.6. Atributiile secretarului Comisiei de monitorizare 

o participa la intocmirea si redactarea convocatorului si distribuie, pe baza de 

semnatura de primire, convocatorul persoanelor in cauza 

o participa la coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la 

care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora 

o participa la analizeazarea şi prioritizeazare riscurilor semnificative, care pot afecta 

atingerea obiectivelor generale ale funcţionării spitalului, prin stabilirea limitelor de 

toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea spitalului, care sunt obligatorii 

şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare 

o participa la analizarea şi avizarea procedurilor formalizate şi la transmiterea spre 

aprobare managerului 

o participa la analizarea, în vederea aprobării, a informarii privind monitorizarea 

performanţelor la nivelul spitalului, elaborată de secretarul Comisiei de 

monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor 

anuale, de la nivelul compartimentelor 

o participa la analizarea, în vederea aprobării, a informarii privind desfăşurarea 

procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, 

pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor 

o participa la elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial, denumit Program de dezvoltare 

XXIII.7.7. Atributiile loctiitorului secretarului 

o inlocuieste secretarul in caz de lipsa a acestuia 

o participa la coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la 

care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora 

o participa la analizeazarea şi prioritizeazare riscurilor semnificative, care pot afecta 

atingerea obiectivelor generale ale funcţionării spitalului, prin stabilirea limitelor de 

toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea spitalului, care sunt obligatorii 

şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare 

o participa la analizarea şi avizarea procedurilor formalizate şi la transmiterea spre 

aprobare managerului 

o participa la analizarea, în vederea aprobării, a informarii privind monitorizarea 

performanţelor la nivelul spitalului, elaborată de secretarul Comisiei de 

monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor 

anuale, de la nivelul compartimentelor 

o participa la analizarea, în vederea aprobării, a informarii privind desfăşurarea 

procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, 

pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor 

o participa la elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial, denumit Program de dezvoltare 
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XXIII.7.8. Atributiile membrilor Comisiei de monitorizare 

o participa la coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la 

care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora 

o participa la analizeazarea şi prioritizeazare riscurilor semnificative, care pot afecta 

atingerea obiectivelor generale ale funcţionării spitalului, prin stabilirea limitelor de 

toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea spitalului, care sunt obligatorii 

şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare 

o participa la analizarea şi avizarea procedurilor formalizate şi la transmiterea spre 

aprobare managerului 

o participa la analizarea, în vederea aprobării, a informarii privind monitorizarea 

performanţelor la nivelul spitalului, elaborată de secretarul Comisiei de 

monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor 

anuale, de la nivelul compartimentelor 

o participa la analizarea, în vederea aprobării, a informarii privind desfăşurarea 

procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, 

pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor 

o participa la elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial, denumit Program de dezvoltare 

XXIII.8.  Comisia de aparare 

XXIII.8.1. Componenta Comisiei de aparare:  

 comisia pentru probleme de apărare are în componenta 5 membri 

 din comisie fac parte şefii compartimentelor cărora le revin sarcini pentru pregătirea de 

mobilizare a instituţiei respective, precum şi personal tehnico-economic de specialitate  

 comisia are în compunere, de regulă, un preşedinte, persoană cu funcţie de conducere, 4 

membri şi un secretar, numiţi prin decizie a conducătorului unităţii 

 persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfăşurarea activităţilor cu 

informaţii clasificate, conform legii 

XXIII.8.2. Atributiile Comisiei de aparare: 

 organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul spitalului, conform legii 

 stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru spital în caz de mobilizare şi 

responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale 

 elaborează şi actualizează documentele de mobilizare 

 controlează întreaga pregătire de mobilizare:  

o întocmirea documentelor 

o activităţile privind capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare 

o modul de desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de 

mobilizare 

o derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare 

o modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop 

 elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire 

 analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile 

şi acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia 
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 întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare 

realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare 

 întocmeşte anual planul de activitate 

 alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu  

XXIII.9. Comisiile de inventariere anuala a patrimoniului  

Comisiile de inventariere anuala a patrimoniului sunt: 

 comisia centrala de inventariere a patrimoniului 

 subcomisiile de inventariere (pe departamente si gestiuni) 

si se constituie la inceputul fiecarui an, prin dispozitie a managerului. 

Comisia centrala de inventariere a patrimoniului este constituita din conducatorul serviciului 

financiar contabil si doi membri (un secretar si un membru). 

Subcomisiile de inventariere anuala a patrimoniului sunt in numar variabil, in functie de numarul 

compartimentelor si gestiunilor. Numarul subcomisiilor de inventariere, se stabileste pe baza 

urmatoarei ecuatii : minim un cont (gestiune)= o comisie alcatuita din minim 2 membri. Din 

subcomisia de inventariere nu pot face parte urmatoarele persoane:  

 gestionarul gestiunii inventariate 

 responsabilul de bunuri 

 auditori interni sau statutari  

 ordonatorul de credite 

 conducatorul compartimentului financiar- contabil 

 conducatorul compartimentului juridic  

Presedintele Comisiei Centrale de inventariere raspunde de : 

 instruirea membrilor comisiei de inventariere 

 respectarea termenelor de executare a inventarierii 

 organizarea, indrumarea, supravegherea si controlul asupra modului cum se efectueaza 

operatiunea de inventariere 

Membrii comisiei centrale de inventariere raspund de : 

 cunoasterea si aplicarea bazei legale in domeniul inventarierii  

 cunoasterea modului de lucru al comisiei, a documentelor ce se intocmesc si a termenului 

acestora 

 cunoasterea modului de valorificare a rezultatelor inventarierii  

 stabilirea indeplinirii conditiilor legale pentru bunurile propuse pentru scoaterea din 

functiune, declasarea sau casare  

 executarea efectiva a inventarierii  

Subcomisiile de inventariere actioneaza in modul urmator:  

 inainte de inceperea operatiunii de inventariere iau de la gestionarul raspunzator de 

gestiunea bunurilor, o declaratie scrisa din care sa rezulte: 

o locurile de depozitare 

o daca are in gestiune si alte bunuri apartinind tertilor, primite cu sau fara documente 

o daca are cunostinta de plusuri sau minusuri in gestiune 

o daca are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate pentru care s-au intocmit 

documentele aferente 

o daca a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale 
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o daca detine numerar sau alte hirtii de valoare rezultate din vinzarea bunurilor aflate 

in gestiunea sa 

o daca are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii 

sau care nu au fost predate la contabilitate 

 declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor 

si de catre comisia de inventariere iar semnarea declaratiei se face in fata comisiei de 

inventariere 

 inventarierea se efectueaza cu participarea responsabililor din compartimentele functionale 

 subcomisiile de inventariere raspund de respectarea prevederilor OMFP 2816/2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

 dupa inventarierea propriu zisa pe teren prin numarare, cantariere, etc, subcomisia preda 

lista de inventar cu cantitatile faptice, comisiei centrale in vederea intocmirii procesului 

verbal de inventariere  

 totodata, subcomisia, in urma constarii de pe teren vine cu propunerea de casare, declasare, 

dezmembrare, etc, adresata comisiei centrale 

XXIII.10. Comisia de receptie (pentru materiale consumabile, obiecte de inventar si mijloace 

fixe) 

Se constituie prin dispozitie a managerului fiind alcatuita din minim doi membri (responsabilul cu 

achizitile publice si un referent contabil ). 

Comisia de receptie are urmatoarele atributii: 

 verifica daca bunurile achizitionate corespund criteriilor stabilite pentru clauzele 

contractuale din punct de vedere al cantitatii, specificatiilor tehnice, termenului de livrare, 

precum si cu factura fiscala sau avizul de insotire a marfii 

 intocmeste in doua exemplare: 

 NIR- nota de receptie si constatare de diferente- in cazul materialelor consumabile si a 

materialelor de natura obiectelor de inventar 

 procesul verbal de receptie si punere in functiune- in in cazul mijloacelor fixe  

 semneaza documentele de receptie 

 intocmeste in trei exemplare nota de receptie si constatare de diferente, in cazul in care se 

constata  diferente la receptia materialelor consumabile si a materialelor de natura 

obiectelor de inventar 

 in cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, intocmeste cate un formular al notei de 

receptie si constatare de diferente pentru fiecare transa, pe care il anexeaza la factura 

 transmite factura fiscala si un exemplar al documentului de receptie persoanei imputernicite 

prin act administrativ al conducatorului institutiei publice sa dea “bun de plata”  

 transmite gestionarului un exemplar al documentului de receptie  

XXIII.11. Comisia de casare, declasare si depreciere a mijloacelor fixe si a obiectelor de 

inventar cu valoare mica 

Se constituie prin dispozitie a managerului si este alcatuita din minim doi membri. 

Comisia are urmatoarele atributii: 

 verifica mijloacele fixe si a obiectele de inventar cu valoare mica, obiect cu obiect, in 

vederea stabilirii starii fizice de a fi/ a nu fi casate  
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 urmareste existenta detaliilor partilor componente si a altor elemente ale bunurilor 

respective 

 in cazul in care acestea au fost pierdute, instrainate sau lipsesc ca urmare a unor cauze 

imputabile unor persoane, bunurile respective se resping de la casare si se propune 

efectuarea cercetarii administrative in vederea stabilirii raspunderii patrimoniale 

 stabileste destinatia materialelor refolosibile, in conformitate cu dispozitiile legale in 

vigoare 

 asigura executarea operatiunii de casare potrivit prevederilor legale in vigoare si stabileste 

partile componente, piesele, detaliile si materialele refolosibile care trebuie sa fie recuperate 

 executa casarea bunurilor materiale numai in prezenta tuturor membrilor comisiei  

 intocmeste procesul verbal de casare a bunurilor materiale 

 organizeaza desfasurarea in bune conditii a operatiunii de casare  

 respinge de la casare activele fixe/bunurile materiale de natura obiectelor de inventar care 

mai pot fi distribuite si folosite in alte compartimente de activitate sau in alte unitati  

 intocmeste procesul verbal de distrugere, avizat de compartimentul financiar- contabil si 

aprobat de conducatorul institutiei publice  

 constituie dosarul casarii  

XXIII.12. Comisia pentru selecţionarea unitatilor arhivistice 

Este constituita prin decizia managerului, fiind compusă din:  

 preşedinte 

 secretar 

 un număr impar de membri numiţi din rândul specialiştilor/ angajatilor proprii 

Comisia se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate 

arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică; hotărârea luată se consemnează într-

un proces-verbal- Procesul verbal de selectionare 

Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind 

lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se înaintează 

spre aprobare Comisiei din cadrul serviciului judeţean Brasov ale Arhivelor Naţionale. 

Documentele se scot din evidenţele arhivei şi se pot elimina numai în baza procesului verbal al 

comisie de mai sus. 

XXIII.13. Comisia de arbitraj se constituie in cazul in care, atunci cand este nevoie de o 

interventie medicala de urgenta- interventie medicala in folosul pacientului- pentru un pacient care 

se adreseaza spitalului (care beneficiaza de servicii medicale in spital fie in regim de spitalizare 

continua/ de zi fie in regim de ambulator sau in structura de primire a urgentelor), acesta nu- si 

poate exprima personal consimtamantul si apartinatorii/ reprezentantii legali refuza sa- si dea 

consimatamantul. Scopul comisiei este de a stabili necesarul de interventii de urgenta si 

modalitatea de acordare a acestora in situatia descrisa mai sus.  

Comisia de arbitraj este alcatuita din medici de specialitate (din specialitati care sa aiba legatura cu 

patologia pentru care este necesara interventia medicala de urgenta) in numar de trei- pentru 

pacientii internati si in numar de doi- pentru pacientii din ambulator. 

Comisia este alcatuita prin dispozitie a managerului. Avand in vedere caracterul de urgenta si 

posibilitatea ca managerul sa nu fie in spital in momentul necesitatii constituirii comisiei, comisia 

se poate constitui si prin acordul de vointa al medicilor prezenti in spital in momentul respectiv, cu 
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conditia formalizarii acestui acord printr- un document scris si semnat de catre membrii comisiei, 

document care se inregistreaza la secretariatul spitalului indata ce este posibil.  

Constituirea comisiei, concluziile comisiei, precum si atitudinea de urmat sunt inregistrate in 

documentele care atesta acordarea serviciilor medicale pentru pacienti (FOCG/ FSZ/ scrisoare 

medicala). 

Avand in vedere caracterul de urgenta, constituirea comisiei si procedura de adoptare a atitudinii 

terapeutice nu trebuie sa intarzie acordarea serviciilor medicale pentru pacienti, astfel incat sa nu 

fie periclitata sanatatea si integritatea  acestora. 

XXIV. Personal pentru intretinerea cladirilor si instalatiilor de apa, lumina, incalzire, de 

deservire a posturilor fixe 

Este reprezentat de muncitori/ ingrijitori cu diverse calificari si spalatorese- persoane angajate ale 

spitalului care se afla in subordinea sefului serviciului administrativ. 

XXIV.1. Atributiile muncitorilor/ ingrijitorilor: 

 efectueaza curatenia si igienizarea spatiilor exterioare (gradini, alei, spatii de depozitare, 

boxe pentru deseuri): 

o indeparteaza resturi vegetale/ lemnoase 

o tund gazonul 

o indeparteaza sistematic evetuale deseuri menajere ajunse accidental in spatiile 

exterioare 

o matura/ indeparteaza zapada din curtea interioara, trotuare si cai de acces, 

periodic pe masura ce se depune, utilizand dispozitivele puse la dispozitie de 

catre spital 

o indeparteaza gheata formata pe trotuare, cai de acces, utilizand dispozitivele 

furnizate de catre spital 

o indeparteaza sistematic gheata si zapada depuse pe terasament/ acoperis pentru a 

preveni caderile de zapada si gheata de pe acoperis  

o imprastie material antiderapant in caz de necesitate, pe caile de acces 

o colecteaza si depoziteaza deseurile rezultate din igienizarea spatiilor exterioare 

conform procedurilor specifice 

o efectueaza curatenia in spatiul destinat depozitarii temporare a deseurilor  

 efectueaza reparatii ale instalatiilor sanitare (chiuvete, robineti de la instalatia de 

distributie a apei, vase WC, dusuri, in spital si dependinte) 

 efectueaza lucrari de lacatuserie  

 verifica starea iluminatului extern si intern si inlocuiesc becurile acolo unde este cazul 

 in caz de defectiuni pentru a caror remediere sunt necesare competente superioare, 

sesizeaza seful serviciului administrativ 

 efectueaza lucrari de igienizare ale cladirilor spitalului: 

o curatare si zugravire a peretilor 

o reparatii curente ale infrastructurii 

o reparatii tamplarie 

o intretinere infrastructura 

XXIV.2. Atributiile spalatoreselor: 

 receptioneaza, sorteaza, pregateste pentru spalare, spala, usuca si calca lenjeria adusa la 

spalatorie, respectand procedurile operationale aprobate la nivelul spitalului 
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 respecta circuitul functional al lenjeriei si spatiile destinate spalatoriei- zona curata si zona 

murdara- asa cum sunt  ele definite in normativele legislative si in procedurile operationale 

aprobate la nivelul spitalului 

 respecta procesul tehnologic  de spalare cu toate fazele si operatiile in succesiunea lor- 

prespalare, spalare, dezinfectie 

 raspunde de starea de curatenie din toate incaperile spalatoriei 

 efectueaza curatenia in spatiile in care isi desfasoara activitatea 

 exploateaza in conditii optime utilajele din spalatorie: circuitele de apa calda si rece, 

masinile de spalat/ uscat, instalatiile de iluminat, instalatiile de incalzire si uscare, calandrul 

 participa la instruirea specifica in legatura cu utilizarea utilajelor din dotarea spalatoriei 

 poarta echipamentul de protectie adecvat zonei de lucru: 

o pentru zona murdara: cizme de cauciuc, manusi, sort 

o pentru zona curata: halat, papuci de interior 

 raspunde de evidenta lenjeriei primite / predate catre infirmierele de pe sectii si 

compartimente 

 anunta imediat serviciul administrativ si asistenta coordonatoare pe spital in legatura cu 

orice defectiuni aparute la utilajele tehnologice si instalatiile din cadrul spalatoriei, care pot 

periclita activitatea sau care conduc la pierderi nejustificate de apa, energie electrica, 

energie termica 

 raspunde de integritatea mijloacelor fixe din dotarea spalatoriei precum si a obiectelor de 

inventar (masini de spalat, fier de calcat, calandru, masa de calcat etc.) 

 rasunde de depozitarea si pastrarea in bune conditii a materialelor folosite in procesul de 

spalare, albire, dezinfectie, precum si de integritatea   acestora 

 isi insuseste si respecta toate instructiunile de utilizare ale utilajelor, echipamentelor din 

spalatoria spitalului, precum si ale substantelor utilizate la spalare/ dezinfectie (detergent/ 

dezinfectanti) 

 nu va accepta spre spalare/ dezinfectie lenjerie sau materiale textile altele decat cele care 

sunt provenite din activitatea spitalului 

 atributii conform Ordinului 1226/ 2012, privind colectarea si gestionarea deseurilor: 

 colecteaza deseurile rezultate din activitatea medicala conform procedurilor operationale in 

vigoare in spital 

 solicita completarea stocurilor de detergenti/ dezinfectanti, la nevoie, de la magazia 

spitalului 

 participa la examinarile medicale periodice, permitand sa i se recolteze produse biologice si 

sa i se efectueze examinari medicale specifice, in functie de locul de munca si patologia 

prezentata 

 se va prezenta la expertize de medicina muncii, la solicitarea spitalului 

 participa la pregatirea profesionala organizata la nivelul spitalului, prin cursuri, aplicatii 

specifice si la activitate de pregatire profesionala continua 

 foloseste rational resursele materiale, evitand risipa acestora 

 la schimbarea turei de serviciu, preda personal, in mod verbal si la fata locului situatia 

fluxurilor tehnologice aflate in derulare, precum si modificari ale activitatii survenite pe 

parcursul turei de serviciu 
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 respecta procedurile operationale si de sistem aprobate de catre conducerea spitalului, din 

domeniul sau de activitate 

XXV. Serviciul de protectie si paza 

Protectia si paza cladirii si bunurilor spitalului precum si a persoanelor (personal angjat si 

pacienti sau apartinatori), se efectueaza cu personal propriu, calificat prin participare la cursuri 

specifice, organizate de catre o institutie acreditata. Personalul din paza proprie este dotat cu 

uniforme inscriptionate, ecusoane de identificare, echipament de protecţie şi însemne 

distinctive, pe care le poartă pe timpul executării serviciului. Personalul care efectueaza paza si 

protectia cladirii si bunurilor spitalului se afla sub coordonarea sefului serviciului administrativ. 

Serviciul de protectie si paza se realizeaza pe baza Planului de protectie si paza a cladirii, 

bunurilor si persoanelor, elaborat la nivelul spitalului. La solicitarea personalului de protectie si 

paza propriu al spitalului, se realizeaza interventia echipei speciale de interventie in caz de 

evenimente. 

Serviciul de protectie  si paza este coordonat de catre seful serviciului administrativ iar pentru 

interventia echipei speciale la evenimente spitalul stabileste relatie contractuala cu furnizori de 

servicii specializate de protectie si paza. 

XXV.1. Atributiile sefului serviciului administrativ in domeniul pazei si protectiei cladirii, 

bunurilor spitalului si persoanelor sunt urmatoarele: 

 planifica si organizeaza expertiza de securitate la nivelul spitalului 

 organizeaza, conduce si controleaza  sistemul de paza si protectie respectand 

recomandarile expertizei de securitate 

 fundamenteaza propuneri de achizitii pentru respectarea normelor de securitate si paza  

 propune conducerii spitalului măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază 

 organizeaza programul persoanelor responsabile cu paza si protectia 

 instruieste persoanele responsabile cu protectia si paza in vederea respectarii normelor si 

procedurilor de lucru 

 executa programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din 

subordine 

 verifica persoanele responsabile cu protectia si paza in legatura cu modul de respectare a 

normelor si procedurilor de lucru 

 informeaza de îndată conducerea spitalului şi poliţia despre evenimentele produse pe 

timpul activităţii de pază şi ţine evidenţa acestora 

 ţine evidenţa dispozitivelor din dotarea personalului de pază, asigura păstrarea, 

întreţinerea, depozitarea şi folosirea acestora, potrivit legii 

XXV.2. Atributiile persoanelor responsabile cu paza si protectia cladirii si bunurilor spitalului 

sunt urmatoarele: 

 personalul de pază cunoaste şi respecta îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător 

pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate 

 să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 

producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii spitalului 

 să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure 

integritatea acestora 

 să permită accesul în spital numai în conformitate cu reglementările legale şi cu 

dispoziţiile interne 
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 să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit 

infracţiuni ori alte fapte ilicite în spital, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin 

regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei 

pe făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac obiectul 

infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, 

întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel 

întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală. 

 să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea spitalului despre producerea 

oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate 

 în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, la reţelele electrice 

sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă 

de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru 

limitarea consecinţelor evenimentului 

 în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a 

bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea spitalului şi poliţia 

 să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor 

în caz de dezastre 

 să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul spitalului 

şi să-şi dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală 

sau de organele de poliţie 

 să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la 

asemenea date şi informaţii 

 să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul 

cu care este dotat 

 să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia 

locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută 

 să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume 

astfel de băuturi în timpul serviciului 

 să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea spitalului 

despre aceasta 

 să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie 

respectuos în raporturile de serviciu 

 să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi 

orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază 

 să respecte consemnul general şi particular al postului. 

XXVI. Alte atributii specifice 

XXVI.1. Atributiile persoanei responsabile cu asistenta sociala 

 In domeniul asistentei sociale a adultului: 

o identifica acele cazuri care necesita asistenta sociala din spital: in mod activ in 

fiecare zi, solicita telefonic raportarea cazurilor sau primeste solicitarile de pe sectii 

o identifica pacientii internati in spital prin urgenta si care nu au documente de 

identitate, card de sanatate, inclusiv copiii internati in compartimentul de pediatrie 

care nu au intocmite documentele de identitate- certificat de nastere. Intreprinde 
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demersurile necesare in vederea recuperarii documentelor amintite de la domiciliul 

pacientilor 

o initiaza procedurile si colaboreaza cu autoritatile in vederea obtinerii actelor de 

identitate pentru persoanele cu probleme sociale sau pentru copiii interanti care nu 

au certificat de nastere 

o identifica nevoile de asistenta sociala la pacientii raportati 

o reprezinta pacientii asistati in raporturile cu autoritatile publice locale, alte institutii, 

organizatii nonguvernamentale 

o stabileste legatura cu serviciul de asistenta sociala al Primariei Rupea si al 

primariilor din zona in cazurile identificate in vederea solutionarii problemelor de 

asistenta sociala 

o respecta si apara drepturile pacientilor 

o stabileste raporturile de comunicare cu familia/ apartinatorii persoanelor cu 

probleme sociale 

 Atributii specifice asistentei sociale a copilului/ prevenirea abandonului in spital: 

o analizeaza, la începutul programului, de lucru foile de observaţie din ziua 

precedentă sau, după caz, registrul de internare şi cel de evidenţă naşteri în vederea 

preluării în evidenţa sa a tuturor gravidelor/mamelor aflate în situaţie de risc social 

o informeaza imediat gravida/mama internată fără act de identitate cu privire la 

obligaţia prezentării actului de identitate şi, după caz, a certificatului de naştere al 

copilului în termen de 24 de ore de la internare 

o informeaza gravida/mama cu privire la faptul că nu poate părăsi unitatea sanitară 

fără bilet de învoire semnat de medicul curant al copilului şi, după caz, medicul 

curant al mamei sau fără biletul de externari 

o informeaza gravida/mama într-un limbaj clar şi accesibil cu privire la consecinţele 

legale ce derivă din declararea unei identităţi false, în conformitate cu prevederile 

art. 326 şi 327 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi 

completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii şi la falsul privind 

identitatea 

o informeaza gravida/mama cu privire la: 

o obligaţia declarării naşterii copilului în termen de 15 zile de la naştere 

o documentele necesare pentru declararea naşterii copilului: certificatul medical 

constatator al naşterii, actul de identitate al mamei, actul de identitate al 

declarantului, certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ sau 

certificatul de divorţ şi certificatele de naştere ale părinţilor 

o datele de contact ale serviciului de stare civilă căruia trebuie să i se adreseze pentru 

înregistrarea naşterii copilului 

o consecinţele nedeclarării naşterii copilului, conform prevederilor art. 63 din Legea 

nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

o tipurile de beneficii/servicii de care pot beneficia pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului 

o solicita în scris serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor la care este 

arondată unitatea sanitară confirmarea veridicităţii datelor privind identitatea 
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înscrise în Formularul-declaraţie, în situaţia în care gravida/mama nu prezintă actul 

de identitate în termenul prevăzut la prezentare in spital/ internare 

o solicita în scris serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul declarat sau, 

după caz, de la locuinţa declarată al/a gravidei/mamei care se află în situaţie de risc, 

o informare cu privire la situaţia familială a acesteia, inclusiv detalii cu privire la 

familia extinsă 

o informeaza în scris serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul/locuinţa 

gravidei/mamei înregistrată ca fiind în risc social în cel mult 24 de ore de la 

externarea copilului în familie 

o sesizeaza imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu 

privire la internarea unui copil ce prezintă semne de abuz/neglijare/exploatare, în 

vederea iniţierii procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri 

o transmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului situaţia 

centralizatoare a copiilor internaţi fără acte de identitate, a celor pentru care a fost 

întocmit proces-verbal de constatare a părăsirii copilului în primele 5 zile ale 

fiecărei luni, în vederea identificării unei soluţii pentru preluarea acestora în cadrul 

sistemului de protecţie special 

o monitorizeaza menţinerea relaţiei mamei sau a membrilor familiei acesteia cu 

copilul, în situaţia spitalizării prelungite a acestuia, prin păstrarea unei evidenţe a 

vizitelor acestora. În acest sens întocmeşte un tabel de vizite în care consemnează 

toate vizitele mamei sau ale membrilor familiei 

o solicita serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul declarat sau, după caz, 

de la locuinţa declarată a mamei sprijin pentru facilitarea menţinerii relaţiilor 

personale cu copilul care necesită spitalizare prelungită, dacă în urma analizării 

tabelului de vizite constată că nu a menţinut legătura cel mult 7 zile 

o urmăreste situaţia copilului internat în unitatea sanitară sau, după caz, a celui 

transferat de la o altă unitate sanitară fără a fi însoţit de mamă, în vederea prevenirii 

apariţiei situaţiei de risc de părăsire a acestuia 

o redacteaza procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului în spital şi procesul-

verbal de constatare a revenirii părintelui 

o participa si reprezinta spitalul la intalnirile/ sedintele organizate de Directia 

Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului 

XXVI.2. Atributiile persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal sunt 

urmatoarele: 

 responsabilul cu protecţia datelor este implicat în mod corespunzător şi în timp util în toate 

aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal 

 responsabilul cu protecţia datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte 

îndeplinirea acestor sarcini, el raspunzand doar in fata managerului 

 responsabilul cu protecţia datelor are obligaţia de a respecta secretul sau confidenţialitatea 

în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 

dreptul intern 

 responsabilul cu protecţia datelor poate îndeplini şi alte sarcini şi atribuţii fara a se genera 

incompatibilitati sau conflicte de interese intre atributiile pe care le exercita. 
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 informeaza şi consiliaza angajaţii care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le 

revin în temeiul prezentului Regulamentului 679/ 2016 şi al altor dispoziţii de drept al 

Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor 

 monitorizeaza respectarea Regulamentului 679/ 2016, a altor dispoziţii de drept al Uniunii 

sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor spitalului în ceea ce 

priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi 

acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, 

precum şi auditurile aferente 

 furnizeaza consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei 

datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 al 

Regulamentului 679/ 2018. 

 coopereaza cu autoritatea de supraveghere 

 detine rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele 

legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 a 

Regulamentului 679/ 2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă 

chestiune 

 in îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în mod 

corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, 

domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării 

XXVI.3. Atributiile casierului 

 primeste si preda valori 

 incaseaza sume de bani reprezentand coplata pentru servicii spitalicesti sau servicii 

medicale la cerere/ contra cost, conform listei de preturi actualizata 

 tine evidenta numerarului in casa 

 da socoteala si raspunde la exercitarea numerarului din casa sub sanctiunea raspunderii 

disciplinare, contractuale, materiale si penale 

 depune sumele incasate in numerar la trezorerie-banca si ridica numerar pentru 

efectuarea de plati pe baza de chitante sau alte documente in functie de suma 

 efectueaza incasari si plati in numerar, adica ridicari de sume de bani care se fac pe baza 

de O.P. sau numerar, emise de serviciul financiar-contabil  

 verifica exacticitatea semnaturilor legale, existenta anexelor la documentele de plata 

 totalizeaza operatiunile efectuate in fiecare zi si stabileste soldul casei care se raporteaza 

pe fila din ziua urmatoare 

 gestioneaza, verifica si controleaza formularele cu regim special 

 tine evidenta chitantierelor utilizate si le preda pe baza de proces verbal la magazia de 

materiale a unitatii 

 ajuta la incasarea si urmarirea debitorilor inregistrati la serviciul financiar contabil 

XXVI.4. Atributiile gestionarului de la depozitul central de materiale sunt urmatoarele: 

 pastreaza incuiat si supravegheaza permanent depozitul central de materiale 

 întocmeste si completeaza documente specifice: 

o fise de magazie 

o registre de intrare-iesire 

o procese-verbale de predare-primire 

o bonuri de consum, raportari comerciale 
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o documente statistice sau economice  

o alte documente specifice 

 opereaza în programul de gestiune datele referitoare la stocuri 

 primeste doar pe baza de borderou si semnatura documentele privind miscarile de valori 

materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însotire, facturi fiscale 

etc.) prezentate la contabilitate pentru înregistrare 

 primeste si elibereaza bunuri 

 organizeaza sistemul de primire a materiilor prime, materialelor, de la furnizori 

 participa la descarcarea bunurilor 

 realizeaza receptia bunurilor daca acestea corespund calitativ si cantitativ cu datele 

înscrise în documentele de însotire 

 întocmeste documentele necesare la constatarea diferentelor si/sau deficientelor 

calitative de orice provenienta (ambalare, manipulare, transport) în prezenta persoanei de 

la care primeste marfa 

 manipuleaza si aranjeaza bunurile în depozit (cu ajutor) astfel încât sa previna 

sustragerile si degradarile, pe categorii, loturi de marfa etc 

 raspunde de marfurile stocate 

 elibereaza bunurile din depozit doar pe baza bonurilor de consum 

 descarca gestiunea înregistrând iesirile în registrele specifice 

 efectueaza inventarieri ale bunurilor 

 tine evidenta la zi a registrelor de stocuri anuntând plusurile si minusurile obtinute 

 verifica distribuirea bunurilor în cadrul spitalului 

 evalueaza necesarul pentru reînnoirea stocului minim si comunica în scris propunerile de 

aprovizionare 

 pregateste depozitul pentru inventar 

 efectueaza inventarieri periodice si participa la inventarierea anuala a bunurilor din 

depozit alaturi de comisia de inventariere 

 respecta prevederile Regulamentului intern, a legislatiei în domeniu, procedurile de 

lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente în spital, dispozitii, decizii, 

circulare si hotarâri ale conducerii 

XXVI.5. Obligația personalului medical de obținere a consimțământului informat 

 Legea 95/2006 Titlul XVI Capitolul III Acordul pacientului informat Articolul 660 alin. (2) 

și (3) reglementează modalitatea de transmiterea a informațiilor medicale: „în obţinerea 

acordului scris al pacientului, medicul (cii), … sunt datori să prezinte pacientului informaţii 

la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a acestuia.” Pacientului analfabet 

sau care nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului; pacientul va fi întrebat dacă 

aceasta reprezintă voința sa, medicul urmând să facă o mențiune în acest sens pe acordul 

scris. 

Consimțământul informat poate fi obtinut si de la apartinatori sau reprezentanti legali in 

cazul minorilor si a persoanelor fara discernamint sau inconstiente. 

Consimțământul informat reprezintă acordul în cunoștință de cauză al pacientului în 

legătură cu intervențiile medicale ce pot avea consecințe imprevizibile. Obținerea 

consimțământului se face de catre medic asistat de asistenta de salon, după ce pacientul este 

informat în funcție de capacitatea acestuia de înțelegere, clar și cu referire directă la actul 

medical care urmează a fi efectuat comunicându-se orice orice informație utilă pentru a lua 
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o decizie în deplină cunoștință de cauză. El trebuie să conțină diagnosticul și tratamentul 

propus cu riscurile acestuia ca și perspectivele și pericolele unui tratament medical 

alternativ, faptul că tratamentul poate consta într-o metodă nou aplicată. Obținerea 

consimțământului informat are implicații și consecințe de natură etică, juridică și, nu în 

ultimul rând, aspecte practice care ar trebui cunoscute atât de medici cât și de pacienți 

pentru o bună aplicare a lor.  

Vârsta legală pentru exprimarea consimțământului informat este de 18 ani. Minorii își pot 

exprima consimțământul în absența părinților sau reprezentantului legal, în următoarele 

cazuri:a) situații de urgență, când părinții sau reprezentantul legal nu pot fi contactați, iar 

minorul are discernământul necesar pentru a înțelege situația medicală în care se află; 

b) situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și 

reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani. 

Medicul curant, asistentul medical răspund atunci când nu obțin consimțământul informat al 

pacientului sau al reprezentanților legali ai acestuia, cu excepția cazurilor în care pacientul 

este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi 

contactat, datorită situației de urgență.Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai 

apropiată nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical pot solicita autorizarea efectuării 

actului medical autorității tutelare sau pot acționa fără acordul acesteia în situații de urgență, 

când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, 

sănătatea și viața pacientului. 

 Conform Ordinului Nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

titlului XVI "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi 

servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 CAPITOLUL II Acordul 

pacientului informat: 

 Pentru prejudiciile cauzate în mod direct sau indirect pacienţilor, generate de 

nerespectarea reglementărilor interne ale unităţii sanitare, răspund civil unităţile 

sanitare publice sau private. 

 Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină în mod 

obligatoriu cel puţin următoarele elemente: 

a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului; 

b) actul medical la care urmează a fi supus; 

c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul 

dentist, asistentul medical/moaşă; 

d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical; 

e) semnătura şi data exprimării acordului. 

 Acordul scris constituie anexă la documentaţia de evidenţă primară. 

În cazul pacientului minor, acordul scris se va obţine de la părinte ori de la 

reprezentantul legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea 

mai apropiată în sensul prezentului alineat se înţelege rudele majore care însoţesc 

pacientul minor, până la al patrulea grad inclusiv. 

În cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de 

expertiză medico - legală psihiatrică), acordul scris se va obţine de la reprezentantul 

legal desemnat. 

În cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical nu poate 

comunica în mod eficient, din pricina condiţiei medicale a pacientului la momentul la 

care este necesară exprimarea consimţământului, acordul scris se poate obţine de la 

soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată a pacientului. Prin ruda cea mai apropiată 

se înţelege, în ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterală până la al 

patrulea grad inclusiv. 
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 Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmităţi i se va solicita 

exprimarea verbală a consimţământului pentru actul medical, medicul, medicul 

dentist, asistentul medical urmând să facă o menţiune în acest sens pe 

formularul de consimţământ informat. Pacientului care nu ştie carte sau nu vede 

i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă 

voinţa sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o menţiune în acest sens 

pe formularul de consimţământ informat. 

 Acordul pacientului informat se exprimă în scris, prin completarea formularului 

prevăzut în Ordinul M.S. nr. 1411/2016, în vigoare de la 21 decembrie 2016. 

 În cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, asistentul 

medical nu pot contacta reprezentantul legal, soţul/soţia sau ruda majoră cea 

mai apropiată, datorită situaţiei de urgenţă, şi nu se poate solicita nici 

autorizarea autorităţii tutelare, deoarece intervalul de timp până la exprimarea 

acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului, 

persoana care a acordat îngrijirea va întocmi un raport scris ce va fi păstrat la 

foaia de observaţie a pacientului, prin completarea formularului Raport privind 

asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă, prevăzut în Ordinul M.S. nr. 

1411/2016, în vigoare de la 21 decembrie 2016 

 Conform Legeii 46/2003 privind drepturile pacientului 

Capitolul II Dreptul pacientului la informația medicală: 

 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie 

să le respecte pe durata spitalizării, 

 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale 

propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la 

procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării 

recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic, 

 Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care 

informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință, 

 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană 

care să fie informată în locul său. 

Capitolul III Consimțământul pacientului privind intervenția medicală si Ordinului M.S. nr. 

1410/2016: 

 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, 

răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie 

explicate pacientului. 

 Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de 

urgență, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare 

anterioară a voinței acestuia. 

 În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul 

reprezentantului legal nu mai este necesar 

 În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie 

implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere. 

 În cazul în care medicul curant consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar 

reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de 

arbitraj de de arbitraj este constituită din 3 medici.  

 Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor 

produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a 

tratamentului cu care acesta este de acord. 
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 Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul 

medical clinic și la cercetarea științifică, prevăzut în Ordinul M.S. nr. 1410/2016 

 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în 

care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei 

culpe medicale, modelul de consimtamint fiind prezentat în Ordinul M.S. nr. 1410/2016 

XXVI.6. Prevederi privind acordarea nediscriminatorie a asistenței medicale 

 Conform Legii 46/2003 privind drepturile pacientului Capitolul I Dispoziții generale 

Articolul 1 pct b): prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoane 

aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii 

naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale. 

 Conform Legii 95/2006 Titlul XVI Capitolul IV Obligativitatea asigurării asistenței 

medicale Art 663: Medicul, asistentul medical au obligația de a acorda asistență 

medicală/îngrijiri de sănătate unei persoane doar dacă au acceptat-o în prealabil ca 

pacient, criteriile de acceptare urmând a fi stabilite prin normele metodologice de 

aplicare a prezentei legi. Medicul, asistentul medical nu pot refuza să acorde asistență 

medicală/îngrijiri de sănătate pe criterii etnice, religioase și orientare sexuală sau pe alte 

criterii de discriminare interzise prin lege. Medicul asistentul medical au obligația de a 

accepta pacientul în situații de urgență, când lipsa asistenței medicale poate pune în 

pericol, în mod grav și ireversibil, sănătatea sau viața pacientului. 

 Conform Ordinului MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003 Anexa ART. 2 (1): Unitătea trebuie să asigure 

accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 

vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie 

personală. 

 Conform Ordinului Nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a titlului XVI "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de 

produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 Capitolul 

I Răspunderea civilă a personalului medical Articolul 1: Eroarea profesională săvârșită 

în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, care a produs prejudicii asupra 

pacientului, atrage răspunderea civilă a personalului medical și/sau a unitatii. 

XXVI.7.Atributiile structurilor medicale in monitorizarea bunelor practice in utilizarea 

antibioticelor 

Este responsabilitatea Consiliului medical, Comisiei medicamentului si de farmacovigilenta, 

Comitetului de prevenire a infectiilor asociate activitatii medicale de a evalua esantionat foile de 

observatie, in scopul monitorizarii bunelor practice in utilizarea antibioticelor si de a analiza 

tendinta de utilizare a acestora.  

XXVI.8. Atributii privind intocmirea si implementarea planului de tratament 

In functie de recomandarile medicului curant / medicului de garda, asistenta medicala intocmeste 

planul de tratament si realizeaza implementarea acestuia alaturi de infirmiere. 

In functie de recomandarile medicului curant / medicului de garda, asistenta medicala modifica 

planul de tratament si implementeaza planul modificat alaturi de infirmiere. 

XXVII. Temeiul legal al intocmirii Regulamentului de Organizare si Functionare a 

Spitalului Orasenesc Rupea 

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost elaborat in temeiul urmatoarelor norme 

legislative: 

1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii 

2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139#id_ttlA5714_ttl
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3. Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope 

4. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 privind Arhivelor Naţionale 

5. Legea nr. 104/ 27.03.2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si 

tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului 

6. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*) 

7. Legea nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare*) 

8. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

şi protecţia persoanelor*) 

9. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor) 

10. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

11. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice 

12. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii 

13. Legea nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) farmaciei 

14. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

15. Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care 

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

16. Ordinul nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din 

cadrul spitalului public 

17. Ordinul nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului 

de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului 

public 

18. Ordinul nr. 1.628 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de 

administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice 

19. Ordinul nr. 1.374 din 5 decembrie 2016 pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar 

al spitalului public 

20. Ordin nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului 

medical al spitalelor 
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21. Ordinul nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor 

Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice 

22. Ordin nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi 

interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, 

procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, 

metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie 

tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 

23. Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare 

24. Ordinul nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea 

unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare.  

25. Ordin nr. 1.228 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului 

privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse 

severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane 

26. Ordin nr. 1.224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea 

unităţilor de transfuzie sanguină din spitale 

27. Ordin nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a 

datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

28. Ordin nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al 

spitalului 

29. Ordin nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi 

compartimentelor de primire a urgenţelor 

30. Ordin nr. 75 din 3 februarie 2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică 

31. Ordinul 1312/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii 

serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în 

procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi 

siguranţei pacientului ( Ordinul nr. 975 din 1 octombrie 2012 care era menționat a ieșit din 

vigoare la data de 03.08.2020, fiind înlocuit cu Ordinul 1312/2020) 

32. Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităţilor public 

33. Ordinul nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile 
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