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CAPITOL VI – FINANŢAREA SPITALULUI 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE 

 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament a fost intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii modificata si completata, OUG nr. 48 /02.06.2010 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii, OMSP nr. 921/27.07.2006 pentru stabilirea 

atributiilor comitetului director din cadrul clinicilor public, OMS nr. 1502/29.12.2016 pentru aprobarea 

componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul clinicii, Ordinul nr. 1096/2016 

privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor 

privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de 

funcţionare, OMSP nr. 1101/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

Art. 2. Spitalul Medinvest Maracineni este unitate sanitară private cu paturi, care asigură asistenţă medicală-

spitalizare continua, funcționând în baza O.G. 124/1998, Legii nr.31/1990, specific Legii 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, avand sediul in Sat Maracineni,Comuna Maracineni, Judetul Buzau, sediul 

social fiind in judetul Buzau, Municipiul Buzau, Strada Spiru Haret, Bloc 19B, Ap. 1-3. 

Art. 3. Spitalul Medinvest Maracineni organizează, îndrumă, controlează şi evaluează activitatea sanitară, 

militând pentru organizarea dezvoltării economice și sociale în favoarea sănătăţii şi creşterii calităţii vieţii. 

În acest scop: 

a) Acţionează şi răspunde pentru implementarea reformei în domeniul serviciilor medicale în funcţie de 

obiectivele prioritare ale acesteia. 

b) Identifică şi ierarhizează problemele de sănătate în funcţie de importanţă, frecvenţă, gravitate, consumul 

medical şi impactul social al problemelor de sănătate şi de asistenţă medicală din Municipiul Buzau si nu 

numai. 

c) Asigură şi răspunde de realizarea execuţiei bugetare potrivit fondurilor alocate de către Casa de Asigurări 

de Sănătate Buzau. 

d) Asigură monitorizarea şi evaluarea acţiunilor şi serviciilor de sănătate prin raportări către DSP, conform 

legii. 
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Art. 4. Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile personalului încadrat precum şi regulile de disciplină şi 

răspundere disciplinară care se aplică acestuia indiferent de durata contractului de muncă/contracte de prestari 

servicii medicale celor care lucrează în cadrul spitalului. 

Art. 5. Relaţiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 privind Codul 

muncii cu modificările ulterioare. 

Art.6. Spitalul Medinvest Maracineni este unitate sanitară privata. Veniturile proprii ale acesteia provin din 

sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe bază de contracte încheiate cu Casa de Asigurări de 

Sănătate Buzau, alte prestări efectuate pe baza de contract, din servicii medicale efectuate la cerere, donatii, 

sponsorizari precum și din alte surse, conform legii. 

Art. 7. Valorile pe care se bazează spitalul: 

Calitate: Practicăm medicina la cele mai înalte standarde ale calitătii, punem mare pret pe profesionalismul si 

pregătirea medicilor si al tuturor angajatilor nostri si pe dotarea corespunzătoare a institutiei. 

Atasament: Suntem sensibili fată de starea emotională atât a pacientilor cât si a salariatilor nostri. Promovăm 

o atmosferă familială atât prin comportamentul personalului cât si prin confortul asigurat pacientilor sau 

conditiilor de muncă asigurate angajatilor. 

Echipa: Ne respectăm si pretuim colegii si muncim împreună pentru a ne dezvolta si pentru a oferi servicii de 

calitate pacientilor nostri. 

Valoare: Maximizăm importanta calitătii serviciilor oferite în strictă concordantă cu gradul de satisfactie al 

pacientilor nostri. 

Încredere:  Promovăm comunicarea deschisă ca fiind cea mai bună cale către servicii medicale de calitate si 

încurajăm pacientii să ne comunice nevoile lor astfel încât să le putem îndeplini asteptările. Rezultatele obtinute 

depind si de încrederea pacientului că va fi ascultat si că interesele sale vor deveni prioritătile noastre. 

Încrederea reprezintă componenta de bază a relatiei cu pacientii. 

Educatie: Educatia și informarea eficientă a pacientilor constituie modul prin care contribuim direct la 

cresterea calitătii si performantei actului medical. 

Art. 8. Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de durata contractului 

de muncă sau de modalităţile în care este prestată munca (contract de colaborare sau prestari servicii in baza 

unor conventii civile), având caracter obligatoriu. 
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CAPITOLUL II – ORGANIZARE 

 

 În funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii structura organizatorică a spitalului pe baza 

aprobărilor DSP și Ministerului Sănătății, conform legii, desfășoară activitati de asistenta spitaliceasca, cu 

urmatoarea structura organizatorica, conform Autorizatiei Sanitara de Functionare nr.1607/10.02.2021: 

Compartiment Ingrijiri Paliative – Amplasament parter – 25 paturi, astfel: 

- Rezerva 1 = 2 paturi 

- Rezerva 2 = 2 paturi 

- Rezerva 3 = 2 paturi 

- Salon 4 = 3 paturi 

- Salon 5 = 4 paturi 

- Salon 6 = 4 paturi 

- Rezerva 7 = 2 paturi 

- Rezerva 8 = 2 paturi 

- Rezerva 9 = 2 paturi 

- Rezerva 10 = 2 paturi 

- Holuri acces 

- Receptie/Sala de asteptare 

- Serviciu internari/externari 

- Cabinet pentru asistenti 

- Sterilizare  

- Garderoba 

- Depozit farmacie 

- Oficiu portionat mancare 

- Grupuri sanitare pentru personal 

- Grupuri sanitare apartinatori 

- Ploscar 

- Boxe curatenie 

- Depozit lenjerie 

Compartiment Boli Cronice – Amplasament etaj – 32 paturi, astfel: 

- Rezerva 11 = 2 paturi 

- Rezerva 12 = 2 paturi 

- Rezerva 13 = 2 paturi 

- Rezerva 14 = 2 paturi 
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- Rezerva 15 = 2 paturi 

- Salon 16 - subzona septica = 4 paturi 

- Rezerva 17 = 2 paturi 

- Rezerva 18 = 2 paturi 

- Rezerva 19 = 2 paturi 

- Rezerva 20 = 2 paturi 

- Rezerva 21 = 2 paturi 

- Rezerva 22 = 2 paturi 

- Rezerva 23 = 2 paturi 

- Rezerva 24 = 2 paturi 

- Rezerva 25 = 2 paturi 

- Holuri acces 

- Zona de zi 

- Sala asistenti 

- Oficiu de curatenie 

Compartiment explorari functionale 

Sala de tratamene cu punct de recoltare produse biologice 

Cabinet de consultatii  

Aparat functional – Demisol 

- Vestiar personal 

- Depozite materiale sanitare 

- Depozite consumabile 

- Depozit lenjerie 

- Depozitare intermediara reziduuri speciale 

- Camera mortuara 

 

 Pentru o funcționare optimă a spitalului, sunt externalizate următoarele servicii necesare desfășurării 

activității conform prevederilor legale:  

- RUNOS 

- Financiar-Contabilitate 

- Compartiment de prevenire si limitare a IAAM-urilor 

- Compartiment pentru situatii de urgenta, SMM si protective civila 

- Juridic 

- Serviciul de Spalatorie 

- Serviciul de Catering 

- Transport, eliminare si valorificare deșeuri biologice, deșeuri menajere, deșeuri din carton și plastic 

- Mentenanță aparatură medicală 
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- Servicii de DDD 

- Contracte prestări servicii privind aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare 

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care a fost înființată și pentru a se asigura funcționalitatea 

spitalului ce revin cu privire la activitatea economică, administrativă, sau de orice alt domeniu, spitalul va 

contracta serviciile unor furnizori specializați. 
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CAPITOLUL III - ATRIBUŢII SPITAL MEDINVEST MARACINENI 

 

 În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, 

următoarele servicii medicale: 

a) efectuarea tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor pacienților internați; 

b) susținerea efectivă pentru recuperarea medicală a pacienților și încurajarea, în acest scop, a implicării 

aparținătorilor / reprezentanților legali pentru a spijini recuperarea; 

c) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor, controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor 

administrate pacienților, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a 

fenomenelor adverse; 

d) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor 

produse tehnico-medicale se face potrivit normelor în vigoare; 

e) crearea condiţiilor pentru asigurarea unor condiții moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice 

afecţiunilor, servirea mesei în condiţii de igienă; 

f) informarea completă și continuă a pacientului asupra actului medical asigurat, despre starea sănătății și 

evoluția ei pe timpul spitalizării precum educaţia sanitară a pacienților internaţi; 

g) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra 

incendiilor, corespunzător normelor legale; 

h) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare în siguranță a documentelor primite, generate şi deţinute 

de spital, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului 

de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare. 

 Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor 

asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 

 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, stabilite de către organele competente. 

 Spitalul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor având legătură cu serviciile 

medicale acordate asiguraţilor faţă de terţi. Spitalul are implementata procedura pentru protectia datelor cu 

caracter personal respectand legistatia in vigoare (GDPR). 
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 Spitalul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu, precum 

şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.  

 Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile din dosarul 

medical al pacienților săi, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii. 

 Raportările statistice se fac Casa de Asigurari de Sanatate Buzau. 

 Personalul medical are obligaţia de a respecta clauzele contractuale Casa de Asigurari de Sanatate 

Buzau şi este sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze. 

 Spitalul are obligaţia de a completa prescripţiile medicale conexe actului medical atunci când este cazul 

pentru afecţiuni acute, subacute, cronice. 

 Spitalul este obligat, în principiu, să asigure: 

a) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia şi să se poată realiza 

combaterea infecţiilor asociate asistentei medicale; 

b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale pacienților internați; 

c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii internați; 

d) gestionarea datelor şi informaţiilor medicale, prin centralizarea, administrarea, protejarea şi asigurarea 

feedback-ului datelor cu caracter general cât şi cele cu caracter confidential;  

e) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 

f) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie; 

g) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ, cât 

şi din punct de vedere cantitativ, conform legislaţiei în vigoare; 

h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor 

conform normelor în vigoare; 

i) limitarea accesului vizitatorilor în spital în perioada de carantină, dacă se impune, chiar interzicerea vizitării; 

 Atribuţiile personalului din cadrul spitalului sunt stabilite prin fişele de post pentru salariați și prin 

clauzele contractuale pentru personalul contractant. 

 

A. În domeniul reformei sanitare: 

a) Răspunde cerințelor programelor de reformă a Guvernului în domeniul serviciilor de sănătate, în teritoriu; 

B. În domeniul promovării sănătăţii şi prevenirii bolilor la nivelul colectivităţilor: 

a) Organizează şi răspunde de aplicarea măsurilor privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi a 

bolilor profesionale, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţia sanitară a populaţiei; 
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b) Asigură aplicarea prevederilor programelor elaborate de Ministerul Sănătăţii în domeniul prevenirii şi 

combaterii infecţiilor asociate asistenței medicale; 

c) Asigură activitatea de educatie medicală pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, costurile acestor 

activităţi sunt suportate de personalul beneficiar/unitate; 

d) Răspunde în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, 

alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale; 

e) Acordă primul ajutor şi atunci când este nevoie, asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se 

prezintă la unitate si ia masuri privind direcționarea pacientului respectiv într-o unitate medicala specializată, 

apelând 112. 

C. În activitatea de asistenţă medicală preventivă, curativă şi recuperatorie: 

a) Organizează, dezvoltă, îndrumă și controlează asistenţa medicală în cadrul spitalului; 

b) Stabileşte programul de lucru al punctului de lucru/personalului din structura sa; 

c) Dezvoltă servicii corespunzătoare necesare îngrijirii pacienților; 

d) Păstrează confindențialitatea tuturor informațiilor ce decurg din serviciile medicale acordate pacienților; 

e) Respecta dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi 

interdisciplinare; 

f) Ia măsuri pentru asigurarea unei ambianţe plăcute în condiţii de igienă în cadrul spitalului. 

 

D. În activitatea de asistenţă cu medicamente şi produse tehnico-materiale şi pentru utilizarea eficientă a 

bazei materiale a asistenţei medicale: 

a) Controlează respectarea normelor privind prescrierea, eliberarea şi administrarea medicamentelor în spital; 

b) Întocmeşte necesarul de produse tehnico-medicale, materiale sanitare şi alte bunuri în funcţie de fondurile 

alocate, de priorităţile şi urgenţele de procurare şi face demersurile necesare în vederea achiziţiei acestora; 

c) Organizează şi răspunde de efectuarea înregistrării şi evidenţei aparatelor medicale din dotare; 

d) Nu utilizeaza materiale sau instrumente a căror condiție de sterilizare nu este sigură; 

e) Organizează şi controlează activitatea de întreţinere şi reparare a aparatelor şi produselor tehnico-medicale 

din dotare. 

 

E. În activitatea de îndrumare a administrării şi funcţionării unităţilor sanitare: 

a) Urmăreşte aplicarea criteriilor generale şi a măsurilor specifice privind organizarea activităţii, încadrarea şi 

utilizarea timpului de lucru al personalului încadrat. 
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F. În domeniul resurselor umane: 

a) Angajează, transferă şi desface contractul individuale de muncă a salariaţilor potrivit prevederilor legale; 

b) Ia măsuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale şi a deontologiei medicale;  

c) Organizează şi răspunde de formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului medico-sanitar 

precum şi de celelalte categorii de personal din subordine; 

d) Completeaza necesarul de personal medical prin încheierea de contracte de prestări servicii cu medici 

organizati ca Persoane fizice autorizate pentru desfășurarea de servicii medicale, în condițiile legale impuse. 

 

G. În domeniul economic şi financiar: 

a) Execută indicatorii cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului; 

b) Întocmeşte dările de seamă periodice potrivit normelor legale, asigurând realitatea şi exactitatea datelor 

cuprinse în acestea şi le prezintă la C.A.S.; 

c) Organizează efectuarea inventarierilor la subunităţi (secţie, compartimente) şi urmăreşte modul de asigurare 

a integrităţii patrimoniului; 

d) Organizează şi răspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenirea 

incendiilor; 

e) Asigură controlul gestionar şi financiar de fond. 
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CAPITOLUL IV - CONDUCEREA SPITALULUI MEDINVEST MARACINENI 

este asigurată de: 

 

Angajatorii, ca ADMINISTRATORI ai spitalului, având autoritate ierarhică funcțională, de 

reprezentare și control a întregii activități.  

Spitalul este condus de către 2 administratori care sunt numiti prin act constitutiv inregistrati la Oficiul 

National al Registrului Comertului. 

 

Administatorii au, în principal următoarele atribuţii: 

(1) În domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele: 

1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă pe baza propunerilor şefilor de 

secţii şi de servicii; 

2. numeşte şi eliberează din funcţie personalul; 

3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 

4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine; 

5. numeşte în funcţie personalul din subordine; 

6. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 

7. înfiinţează comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice al 

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

8. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în direct 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; 

9. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

10. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către 

personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

11. efectuează modificări de structura organizatorică și reorganizarea de personal, în condiţiile legii; 

12. în situaţia în care unitatea 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; 

13. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor comisiilor și comitetelor funcționale şi dispune măsurile 

necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului; 
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15. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continua (EMC) pentru medici, 

asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii; 

16. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern, conform legii. 

 

(2) În domeniul managementului serviciilor medicale următoarele: 

1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a 

spitalului; 

2. aprobă planul anual de servicii medicale; 

3. aprobă măsurile propuse pentru dezvoltarea activităţii unității sanitare, în concordanţă cu nevoile de servicii 

medicale ale populaţiei; 

4. atunci când situația o impune, desemnează coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate 

derulate la nivelul spitalului; 

5. atunci când situația o impune, răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor 

programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul unității sanitare, în conformitate cu 

prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii; 

6. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către 

personalul medico-sanitar din spitalului; 

7. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, cu sprijinul 

personalului medical; 

8. negociază şi încheie protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea 

continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale; 

9. răspunde de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, şi de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sănătăţii; 

10. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în 

condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate; 

11. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; 

12. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene, în vederea derulării programelor naţionale 

de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora; 

13. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune 

măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 
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14. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, 

igienă, şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, precum şi de acoperirea, de către unitatea 

sanitară, a prejudiciilor cauzate pacienţilor. 

 

(3) În domeniul managementului economico-financiar următoarele: 

1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, în condiţiile 

legii; 

2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi 

obiectivele din anul financiar; 

3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţiile şi compartimentele din structura 

acestuia, în condiţiile legii; 

4. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii; 

5. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un 

exerciţiu financiar, în condiţiile legii; 

6.identifică surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 

9. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. 

 

(4) În domeniul managementului administrativ următoarele: 

1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare. 

2. reprezintă 

Spitalul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

3. încheie acte juridice, conform legii; 

4. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea 

spitalului; 

5. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin 

ordin al ministrului sănătăţii; 

6. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii 

privind activitatea spitalului; 

7. răspunde de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic; 
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8. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor 

referitoare la activitatea spitalului; 

9. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

10. 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; 

11. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea reacreditării spitalului, în condiţiile legii; 

12. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii 

acreditării; 

13. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către angajații spitalului a prevederilor actelor normative 

care reglementează activitatea acestuia 

 

(5) În activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale urmatoarele: 

1. răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

în conformitate cu prevederile Ordinului 1101/2016; 

2. participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru 

supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

3. 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; 

4. răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

al spitalului; 

5. 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; 

6. răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de responsabilul cu activitatea de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale al spitalului; 

7. controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale al spitalului sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare; 

8. 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; 
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9. 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 unitate; 

10. 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. 

 

DIRECTORUL MEDICAL are în principal următoarele atributii: 

1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii medicale și de îngrijiri asigurate de spital, 

în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare; 

2. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind strategia de asigurare a calității 

actului medical, a planului anual de servicii medicale; 

3. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei 

pacienţilor şi elaborează, împreună cu personalul implicat, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale și 

de îngrijiri medicale; 

4. aprobă protocoale de practică medicală și de îngrijiri medicale la nivelul spitalului şi monitorizează procesul 

de implementare a acestora la nivelul spitalului; 

5. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului; 

6.răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul compartimentelor spitalului 

pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienţilor internaţi; 

7. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical și de îngrijiri medicale, la propunerea 

personalului medical și sanitar; 

8. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile 

legii; 

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

10. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de epidemii sau situații similare; 

11.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; 

12.supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, 

asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei fizice și electronice a spitalului; 
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13. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor activității medicale asumați de spitalul; 

14. îndeplineşte toate sarcinile ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de 

supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare; 

15. participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor 

activității medicale; 

16. sprijină managerul în demersul de creştere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donaţii, fonduri 

ale comunităţii locale şi din orice sursă legală; 

17. participă la elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare şi a Regulementului Intern ale 

spitalului.  

18. raspunde de solutionarea sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor în legătură cu activitatea medicală asigurată 

de spital;  

19. prezintă Comitetului Director informări trimestriale cu privire la activitatea medicală desfășurată de spital; 

20. duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele managementului de varf sau 

pe cele trasate de manager; 

21. preia, exercită şi îndeplineşte toate prerogativele şi sarcinile funcţiei de manager al spitalului în intervalele 

de timp în care acesta lipseşte din activitate. 

 

In conformitate cu prevederile OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale DIRECTORULUI MEDICAL al spitalului 

ii revin urmatoarele sarcini: 

 1. asigurã si rãspunde de aplicarea în activitatea curentã a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare 

a infectiilor asociate asistentei medicale, a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si antisepsie, 

respectiv a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de igienã oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 

2. pentru spitalele care nu îndeplinesc conditiile legale de a avea director de îngrijiri, functia acestuia este 

preluatã de directorul medical, care va avea si responsabilitãtile acestuia; 

3. rãspunde de raportarea la timp a infectiilor asociate asistentei medicale si implementarea mãsurilor de 

limitare a acestora; 

4. rãspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitarã; 

5.implementeazã activitatea de screening al pacientilor în sectii cu risc pentru depistarea 

colonizãrilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti în conformitate cu prevederile programului national de 

supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale; 
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6. controleazã si rãspunde pentru derularea activitãtilor proprii ale compartimentului de prevenire a infectiilor 

asociate asistentei medicale; 

7. controleazã respectarea procedurilor si protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea si 

limitarea infectiilor asociate asistentei medicale de la nivelul sectiilor si serviciilor din unitate; 

8. organizeazã si controleazã evaluarea imunizãrii personalului împotriva HBV si efectuarea vaccinãrilor 

recomandate personalului din unitatea medicalã respectivã (gripal, HBV, altele); 

9. controleazã si rãspunde de organizarea registrelor de expunere accidentalã la produse biologice pe 

sectii/compartimente si aplicarea corectã a mãsurilor.  

10. prelucreazã procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale elaborate de 

compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu asistenta sea si rãspunde de aplicarea 

acestora; 

11. rãspunde de implementarea si respectarea precautiunilor standard si specifice la nivelul unitãtii sanitare; 

12. rãspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnicã 

asepticã de cãtre acesta; 

13. controleazã respectarea circuitelor functionale din spital/sectie; 

14. verificã starea de curãtenie din sectii, respectarea normelor de igienã si controleazã respectarea mãsurilor 

de asepsie si antisepsie; 

15. propune managerului planificarea aprovizionãrii cu materiale necesare prevenirii infectiilor asociate 

asistentei medicale, elaboratã de sectiile spitalului, cu aprobarea coordonatorului compartimentului de 

prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale; 

16. supravegheazã si controleazã activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea si 

distribuirea alimentelor; 

17. supravegheazã si controleazã calitatea prestatiilor efectuate la spãlãtorie; 

18. constatã si raporteazã compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si 

managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apã, instalatii sanitare, încãlzire) si ia mãsuri pentru 

remedierea acestora; 

19.verificã efectuarea corespunzãtoare a operatiunilor de curãtenie si dezinfectie în sectii; 

20. coordoneazã si verificã aplicarea mãsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a mãsurilor pentru 

supravegherea contactilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de coordonatorul compartimentului de 

prevenire a infectiilor asociate îngrijirilor medicale; 
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21. instruieste personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnãvirilor si urmãreste realizarea acestei 

proceduri; 

22. semnaleazã medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observã în rândul personalului; 

23. instruieste asistentele - sefe asupra mãsurilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale care 

trebuie implementate si respectate de vizitatori si personalul spitalului; 

24. coordoneazã si verificã respectarea circuitului lenjeriei si al deseurilor infectioase si neinfectioase, 

depozitarea lor la nivelul depozitului central si respectarea modului de eliminare a acestora; 

25. instruieste personalul din subordine asupra echipamentului de protectie si comportamentului igienic, 

precum si asupra respectãrii normelor de tehnicã asepticã si propune mãsuri disciplinare în cazurile de abateri; 

26. organizeazã si coordoneazã procesul de elaborare a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a 

infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii, în functie de manevrele si procedurile medicale identificate cu 

risc pentru pacienti, si se asigurã de implementarea acestora; 

27. organizeazã si rãspunde de igienizarea tinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea 

pacientilor, în mod gratuit si obligatoriu. 

 

COMITETUL DIRECTOR 

În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi ord. MSP nr. 921/2006 funcţionează în următoarea componenţă: 

● Manager 

● Director Medical 

● Director Financiar Contabil (serviciu externalizat) 

Atribuţiile Comitetului Director: 

1. Elaborează planul de dezvoltare al spitalului; 

2. Elaborează planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 

3. Propune managerului, în vederea aprobării numărului de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie 

de reglementările în vigoare; 

4. Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului conform 

legii; 

5. Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 

îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă, precum şi de măsuri de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 
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6. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe baza centralizării de către compartimentul 

economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura 

spitalului pe care il supune aprobării managerului; 

7. Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 

compartimente, asigurând sprijin secţiile şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat; 

8.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; 

9. Analizează, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de 

servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică 

medicală; 

10. Negociază, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

11. Se întruneşte de câte ori este nevoie, la solicitarea managerului; 

12. Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, activitatea medicala a spitalului; 

13.Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

14.Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de 

activitate al spitalului. 

 

Atributii ce revin Comitetului director in conformitate cu prevederile OMS nr. 1101/07.10.2016  

1. tine legatura strans cu medicul epidemiolog – contract externalizat; 

2. se asigurã de organizarea contractelor de furnizare de prestãri servicii in domeniul IAAM; 

3. aprobã planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei 

medicale; 

4.  efectueazã analiza anualã a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 

5. verificã si aprobã alocarea bugetului aferent derulãrii activitãtilor din planul anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale; 

6. se asigurã de îmbunãtãtirea continuã a conditiilor de desfãsurare a activitãtilor de prevenire a infectiilor 

asociate asistentei medicale si a dotãrii tehnico - materiale necesare evitãrii sau diminuãrii riscurilor; 

7 se asigurã de derularea legalã a achizitiilor si aprovizionarea tehnico - materialã, prevãzute în planul de 

activitate sau impuse de situatia epidemiologicã din unitate, în vederea diminuãrii ori evitãrii situatiilor de risc 

sau limitãrii infectiilor asociate asistentei medicale; 
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8. asigurã dotarea necesarã organizãrii si functionãrii sistemului informational pentru înregistrarea, stocarea, 

prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile asociate asistentei medicale în registrul de 

monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale al spitalului; 

9. asigurã conditiile de îngrijire la pacieniii cu infectii/colonizãri cu germeni multiplurezistenti. 
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SERVICII ŞI COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE 

 

Compartimentele funcţionale se constituie pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la 

activitatea economico-financiară, administrativă şi activitatea medicală. 

Biroul de management al calitatii serviciilor medicale – reprezentat de doamna Manager Gabriela 

Costache cu urmatoarele atributii: 

1. pregătește și analizează Planul anual al managementului calității; 

2. coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității: manualul 

calității si procedurile; 

3. coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul spitalului, pe 

baza procedurilor operaționale specifice secției etc. și a standardelor de calitate; 

4. coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor; 

5. colaborează cu toate structurile spitalului în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al 

calității; 

6. implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite; 

7. asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de manager; 

8. asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele 

specifice; 

9. coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de 

îmbunătățire sau corective ce se impun; 

10. coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității; 

11. asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării 

sănătății pacienților; 

12. asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității; 

13. coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de 

imbunatatire sau corective ce se impun; 

14. coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii; 

15. asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii 

sanatatii pacientilor; 

16. asigura si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii 

17. respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare; 
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18. se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie 

continua si conform cerintelor postului; 

19. asigura indeplinirea deciziilor privind activitatea medicala luate in cadrul spitalului de catre manager; 

20. respecta drepturile pacientilor conform prevederilor legale in vigoare; 

21. raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura 

acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfasurarea contractului de munca, transfer, detasare sau 

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

22. respecta protocoalele, procedurile, codurile de conduita si etica profesionala, note, decizii si alte documente 

interne si a legislatiei in vigoare; 

23. colaboreaza cu toti factorii de decizie in vederea imbunatatirii permanente a sistemului de management al 

calitatii, in conformitate cu strategia sanitara si politica de calitate a unitatii; 

24. participa la sesiuni de formare si perfectionare profesionala. 

 

Serviciul De Evaluare și Statistică Medicală are în principal următoarele atribuţii: 

1. întocmeşte rapoartele, dările de seamă şi situaţiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi 

anuale; 

2. execută, în termenele stabilite, toate lucrările de statistică medicală, precum şi pe cele necesare pentru 

activitatea medicală a spitalului; 

3. asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent; 

4. introduce zilnic, verifică şi transmite datele privitoare la pacienţi din foaia de observaţie clinică generală; 

5. prelucrează şi transmite datele prin sistemul de transmitere criptat SIUI punând în aplicare toate 

reglementările interne adoptate pentru asigurarea și păstrarea anonimatului pacientului și a confidențialității 

actului medical; 

6. clasifică foile de observaţie ale pacienților externaţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an; 

7. pune la dispoziţie datele statistice şi documentaţia medicală necesare pentru activitatea curentă, asigură 

prelucrarea datelor statistice și ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii; 

8. ţine la zi evidenţa informatizată a pacienţilor externaţi şi răspunde de corectitudinea datelor introduse în 

calculator; 

9. asigură controlul zilnic al foilor de mişcare şi compararea cu baza de date; 

10. asigură înregistrarea mişcării zilnice a pacienților în centralizatorul electronic; 

11. efectuează controlul periodic al listei pacienților externaţi şi întocmeşte situaţia numerică a acestora; 
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12. asigură centralizarea concediilor medicale ale spitalului, tipărirea şi expedierea prin e-mail la Casa de 

Asigurari de Sanatate Buzau; 

13. urmăreşte înregistrarea corectă a datelor pacienților și asigură respectarea regulilor specifice adoptate de 

spitalului pentru gestionarea dosarului pacientului conform prevederilor cadrului legislativ în vigoare. 

 

Compartiment Receptie/Birou Internari responsabil cu urmatoarele atributii: 

1.oferă informaţii aparţinătorului despre evidenţa pacienţilor; 

2.înregistrează intrările şi ieşirile bolnavilor din spital; 

3.încasează taxele sanitare conform legislatiei in vigoare; 

4.verifică actele de identitate pacientilor; 

5. opereaza in sistem datele personale ale pacientilor; 

6. colecteaza chestionarele de satisfactie ale pacientilor spitalului; 

7. se ocupa de programarile telefonice; 

8. respecta programul de lucru; 

9. respecta regulamentul intern al spitalului; 

10. anunta asistenta sefa momentul in care a ajuns pacientul in cadrul spitalului la receptie. 

 

 

Compartiment Tehnic Administrativ cu urmatoarele atributii: 

1. să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se 

ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt 

dispuse de şefi ierarhici; 

2. să cureţe interiorul clădirii şi împrejurimile acesteia; 

3. să utilizeze corect sculele şi utilajele din dotare cu acţiune manuală şi electro-manuală; 

4. să pregătească operaţiile de curăţare; 

5. să se asigure ca spitalul este curatat si dezinfectat conform cerintelor; 

6. să verifice incintele de folosinţă comuna a spitalului; 

7. să anunţe administratorul în cazul sesizării unei defecţiuni; 

8. să întreţină echipamentele din dotare; 

9. să respecte regulamentul de ordine interioară; 

10. să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă; 

11. să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei; 



 

25 
 

12. să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă 

de toate persoanele cu care vine în contact;  

13. să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul; 

14. să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de pericol sau 

oricarui pacient care solicita ajutor; 

16. să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a 

acestora;  

17. să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de propria persoană sau 

de alţi angajaţi;  

18. să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp 

cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru 

prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;  

19. să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi colegi; 

20. să informeze de îndată managerul despre orice deficienţă constatată sau eveniment petrecut; 

21. să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au 

acest drept; 

22. nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât daca ea vine de la persoanele 

autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale; 

23. să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul spaţiului de lucru; 

24. este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe timpul 

serviciului. 
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COMISII/CONSILII FUNCTIONALE 

 

Consiliul etic reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalului, în vederea garantării 

punerii în valoare a principiilor morale și deontologice în cadrul sistemului de sănătate. Consiliul etic 

promovează integritatea la nivelul spitalului și emite avize și hotărâri privind etica medicală și organizațională. 

În conformitate cu Ordinul 1502/2016 și Legea nr. 95/2006 atributiile Consiliului Etic sunt urmatoarele: 

1. Promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și 

administrativ al spitalului;  

2. Identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune reprezentantului legal adoptarea și implementarea 

măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului; 

3. Analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele 

ce privesc: 

- cazurile de incălcare a principiilor morale sau deontologice in relația pacient - cadru medico-sanitar și auxiliar 

din cadrul unității sanitare, prevăzute in legislația specifică;    

- incălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute in legislația in 

vigoare; 

- abuzuri săvârșite de către pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, 

prevăzute in legislația specifică; 

-  nerespectarea demnității umane; 

4. Emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de punctul 3; 

5. Sesizeazi organele abilitate ale statului ori de câte ori considerdă că aspectele unei spete pot face obiectul 

unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent; 

6. Sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră ca aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații 

de malpraxis;  

7. Intocmește continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizările acestora; 

8.  Emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul; 

9. Aprobă continutul rapoartelor întocmite semestrial și anual; 

10. Analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului; 

11. Analizează regulamentul de ordine interioara al spitalului și face propuneri pentru îmbunătatirea acestuia; 

12. Analizează.din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor 

pacientilor; 
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13. Oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar. 

14. Informeaza reprezentantul legal cu privire la sesizarile primite privind etica si conduita personalului; 

15. Consiliul etic se întruneşte de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui 

cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul 

acordării asistenţei medicale; 

16. Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele 

sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către reprezentantul legal; 

17. Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea 

părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra 

cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea; 

18. Procesul-verbal va fi înaintat reprezentantului legal al spitalului, în vederea luării măsurilor ce se impun în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

În conformitate cu Legea nr.53/2003 funcţionează Comisia de Disciplină care-şi exercită atribuţii 

conform legislaţiei în vigoare, pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, 

obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportare, având urmatoarele atributii: 

1. Stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită; 

2. Analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 

3. Verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 

4. Efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

Comisia de Disciplina are atasat deciziei de numire si un Regulament de Organizare si Functionare.  

 

Comisia Medicamentului cu urmatoarele atributii: 

1. Stabileste liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanență accesibile în incinta spitalului; 

2. Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar în mod facultativ, la cazuri bine 

selecționate și documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza 

cărora se face recomandarea, susținute cu buletine de analiză și recomandări ale experților; 

3. Analiza referatelor de necesitate trimise conducerii în vederea aprobării și avizarea lor de către 

corespunzător profilului de acțiune al medicamentului solicitat; 

4. Verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncțiile în asistența 

medicală; 
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5. verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente și analiza lor cu raportarea lunară a situației 

financiare; 

6. elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie națională și 

internațională și pe condițiile locale; 

7. Dispunerea, dacă e cazul, a întreruperii administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel 

tratament se consideră inutil. 

 

Comisia de decese cu urmatoarele atributii: 

1. Analizează și cercetează cauzele de deces în spital, precum și calitatea serviciilor și îngrijirilor medicale 

acordate până la deces, în funcție de circumstanțele în care a survenit decesul, sesizând organele abilitate; 

2. Încheie procese-verbale pentru fiecare caz de deces analizat în spital; 

3. Întocmește rapoarte periodice privind activitatea desfășurată, pe care le prezintă/managerului spitalului. 

 

Comisia privind coordonarea implementarii managementul calitatii serviciilor medicale si si sigurantei 

pacientului si de pregatire pentru evaluarea ANMCS – ciclul al II-lea cu urmatoarele atributii: 

1. Stabilesc misiunea si viziunea spitalului, in concordanta cu nevoia de servicii de sanitate a comunitatii 

deservite  si resursele existente sau potentiale; 

2. Sustin SMC in atingerea obiectivelor -Reacreditarea spitalului; 

3. Monitorizarea post acreditare; 

4. Implementarea si dezvoltarea continua a “conceptului de calitate” 

5. Analizeaza continutul standardelor, criteriilor, cerintelor, indicatorilor prevazuti in Ordinul presedintelui 

ANMCS nr. 35/20.02.2018 si stabileste activitatile, resursele si termenele de realizare, in vederea atingerii 

acestora; 

6. Coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei aferente procesului de evaluare si acreditare, impreuna 

cu SMC. 

 

Comisia de Supraveghere şi Control a Infecţiilor Asociate Asistentei Medicale are următoarele atribuţii: 

1. elaborează și propune spre adoptare de către conducerea spitalului a Planului anual de control și 

supraveghere a infecțiilor asociate asistentei medicale ; 

2. urmăreşte respectarea prevederilor cuprinse în Planul anual de activitate pentru controlul și supravegherea 

infecţiilor asociate asistentei medicale  la nivelul compartimentelor, în colaborare cu medicii curanți; 
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3. monitorizează condiţiile de implementare a prevederilor Planului anual de activitate pentru supravegherea 

infecţiilor asociate asistentei medicale ; 

4. urmăreşte asigurarea condiţiilor de igienă, privind cazarea si alimentaţia pacienţilor; 

5. urmăreşte organizarea si funcţionarea sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi 

transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistentei medicale ; 

6. urmăreşte asigurarea aplicării procedurilor de izolare specială a pacienților la nivel de secţie; 

7. evaluează şi monitorizează respectarea comportamentului igienic al personalului din spital, a respectării 

regulilor de tehnică aseptică de către aceştia; 

8. monitorizează respectarea circuitelor funcţionale, în funcţie de specificul compartimentelor; 

9. monitorizează aplicarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

10. urmăreşte frecvenţa infecţiilor asociate asistentei medicale din spital şi evaluează factorii de risc. 

 

Comitetul de sănătate şi securitate în muncă are următoarele atribuţii: 

1. urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii; 

2. analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă din spital; 

3. promovează iniţiativele proprii sau ale angajaţilor vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 

4. efectuează cercetări în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei de îmbolnăviri profesionale; 

5. efectuează verificări la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor 

profesionale; 

6. asigură cadrul de participare a salariaţilor / colaboratorilor la luarea unor decizii care vizează măsuri cu 

implicaţii în domeniul protecţiei muncii; 

7. Respecta prevederile Legii 319/2006. 
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CAPITOL V. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI MEDICAL 

 

Atribuţiile generale ale MEDICULUI SPECIALIST sunt: 

1. Examinează bolnavii imediat după momentul internării şi completează  foaia de observaţie în primele 24 de 

ore; 

2. Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de laborator, 

alimentaţia şi tratamentul corespunzător; 

3. Asigură completarea corectă, completă și la timp a foii de observație a pacientului, inclusiv cu datele 

referitoare la investigații paraclinice, evoluția stării de sănătate, a complicațiilor, reacțiilor adverse, etc. Se 

asigură (verifică) introducerea în baza de date a pacienților a datelor din foaia de observație; 

4. Prezintă medicului şef de compartiment situaţia pacienților pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul 

acestuia ori de câte ori este necesar; 

5. Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; supraveghează 

tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal; 

6. Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al pacienților, controlează şi răspunde de întreaga activitate 

de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul sanitar și auxiliar cu care lucrează; 

7. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 

8. Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; 

9. Răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al bolnavilor pe care îi are 

în îngrijire; 

10. Asigură contravizita bolnavilor potrivit graficului stabilit de către manager sau în situaţii deosebite, din 

dispoziţia acestuia; 

11. Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de conducerea 

spitalului în legătură cu pacienții pe care îi are sau i-a avut în îngrijire; 

12. Se asigură de existența datelor de contact ale aparținătorilor (rudelor apropiate) sau a reprezentanților legali 

și asigură, în caz de deces, anunțarea acestora; 

13. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile interdisciplinare şi colaborează cu toţi 

medicii din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a pacienților; 

14. indruma si realizeaza activitatea de acordare a ingrijirilor medicale in cadrul compartimentului si raspunde 

de calitatea actului medical;  
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15. Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează pacienților aflaţi sub 

îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului prestabilit; 

16. Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie 

a pacientului; 

17. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de compartiment şi conducerea spitalului, în limita 

competențelor sale profesionale și a cadrului normativ în vigoare. 

18. organizeaza si coordoneaza activitatea medicala din cadrul compartimentului, inclusiv realizarea 

consultațiilor intra și extraspitalicești, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici activității medicale 

a compartimentului; 

19. raspunde de crearea conditiilor necesare acordarii unei asistentei medicale și de îngrijiri de calitate de catre 

personalul din compartiment; 

20. supervizeaza conduita terapeutica, avizeaza tratamentul, prescrierea investigatiilor paraclinice pentru 

pacientii internati in cadrul spitalului;  

21. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale si urmărește realizarea planului 

aprobat;  

22. raspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de catre personalul medico-sanitar, inclusiv prin 

îndeplinirea obiectivelor propuse pentru îmbunătățirea practicilor medicale din secție;  

23. angajeaza cheltuieli in limita bugetului repartizat, asigurand utilizarea eficienta a resurselor de orice fel la 

dispozitie si controlul permanent al cheltuielilor;  

24. inainteaza managerului propuneri de crestere a veniturilor proprii ale spitalului prin donatii (dacă sunt 

oferte și posibilități);  

25. intreprinde masurile necesare si urmareste realizarea indicatorilor activității medicale, prevazuti in 

contractul de asigurare a serviciilor medicale;  

26. raspunde de respectarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare şi a Regulementului Intern ale 

spitalului; 

27. stabileste atributiile care vor fi prevazute in fisa postului pentru personalul din subordine, inclusiv pentru 

personalul colaborator, pe care le inainteaza spre aprobare managerului, in conformitate cu reglementarile 

legale in vigoare;  

28. face propuneri consiliului director privind necesarul de personal, pe categorii si locuri de munca, propune 

programul de lucru al personalului, in vederea aprobarii de catre manager;  
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29. propune aplicarea de sanctiuni administrative pentru personalul aflat in subordine care se face vinovat de 

nerespectarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a Regulamentului; 

30. aproba internarea pacientilor in compartiment, pe baza criteriilor de internare si decide transferul 

intraspitalicesc al pacientilor;  

31. avizeaza si raspunde de modul de completare si de intocmirea documentelor medicale eliberate in cadrul 

compartimentului;  

32. evalueaza performantele profesionale ale personalului aflat in subordinea directa, pe baza indicatorilor de 

performanta stabiliti si conform structurii organizatorice si fisei postului;  

33.coordoneaza activitatile de control al calitatii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul 

compartimentului;  

34. propune masuri pentru  asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igiena, alimentatie si conform OMS 

1101/07.10.2016 si se va preocupa de raportarea corecta a infectiilor associate asistentei medicale participand 

la analizele specifice la nivelul spitalului, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii si 

raspunde de punerea lor in practica;  

35. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale precum si a altor date privind 

activitatea de supraveghere, prevenire si control din cadrul compartimentului, in conformitate cu 

reglementarile legale in vigoare;  

36. raspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de catre personalul medical din 

subordine si ia masuri imediate cand se constata incalcarea acestora, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;  

37. asigura respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea 

confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea sectiei;  

38. urmareste incheierea contractelor de asigurare de malpraxis de catre personalul medical din subordine;  

39. propune protocoale specifice de practica medicala, care urmeaza sa fie implementate la nivelul 

compartimentului, cu aprobarea directorului medical;  

40. raspunde de solutionarea sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea asigurată de 

compartiment;  

41. propune managerului un inlocuitor pentru perioada cand lipseste din spital. 

42. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea 

satisfacţiei pacienţilor şi elaborează împreună cu ceilalți medici, propuneri de îmbunătăţire a activităţii 

medicale; 
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43. Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a 

protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul spitalului; 

44. Răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiei pentru asigurarea 

tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 

45. Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 

46. Întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical; 

47. Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând 

cu Colegiul Medicilor din România; 

48. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

49. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, 

asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

50. Sustine SMC in atingerea obiectivelor -Reacreditarea spitalului; 

51. Monitorizarea post acreditare; 

52. Implementarea si dezvoltarea continua a “conceptului de calitate” 

53. Analizeaza continutul standardelor, criteriilor, cerintelor, indicatorilor prevazuti in Ordinul presedintelui 

ANMCS nr. 35/20.02.2018 si stabileste activitatile, resursele si termenele de realizare, in vederea atingerii 

acestora;  

54. Raspunde de confidentialitatea datelor si de respectarea drepturilor pacientilor 

 

Atribuţiile generale ale ASISTENTULUI MEDICAL SEF sunt: 

1. să se prezinte la locul de muncă la orele stabilite pentru începerea activităţii; programul de lucru este de 8 

ore la cabinet precum şi pe teren, dacă şi când consideră medicul necesar;   

2. să aibă o ţinută îngrijită, comportament şi limbaj civilizat faţã de medic şi pacienţi; 

3. să manifeste solicitudine şi amabilitate faţă de medic şi pacienţi;  

4. să respecte intimitatea pacienţilor; 

5. însoţeşte medicul în activităţile curative şi profilactice desfăşurate la domiciliul pacienţilor la solicitarea 

acestuia; 

6. să asigure întreţinerea şi sterilizarea instrumentarului; 

7. să solicite pacientului actul de identitate şi carnetul de asigurat; 

8. să identifice şi să aducă medicului fişa de consultaţie a pacientului; 
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9.  să completeze în fişa de consultaţie: datele de identificare, CNP, numărul fişei, seria carnetului de asigurat, 

măsoară şi notează în fişă parametrii: tensiunea arterială, talia, greutatea, perimetre, temperatura ; 

10. să actualizeze lista de pacienţi ; 

11. să întocmească şi să depună situaţiile statistice solicitate referitoare la activitatea cabinetului conform legii 

la instituţiile respective;  

12. să ţină evidenţa medicamentelor şi materialelor sanitare de la aparatul de urgenţă ; 

13. să actualizeze permanent registrele cabinetului;  

14. să completeze corespondenţa la indicaţiile medicului; 

15. să completeze documentele medicale la indicaţia medicului şi sub supravegerea acestuia ;  

16. să nu permita accesul în cabinet în absenţa medicului;  

17. să promoveze imaginea cabinetului;  

18. să efectueze tratamente injectabile, testări şi vaccinãri, pansamente şi alte manevre medicale  la indicaţiile 

medicului ;  

19. să asigure primul ajutor în urgenţe în absenţa medicului;  

20. să acorde îngrijiri la domiciliu la indicaţia medicului; 

21. Efectuează următoarele tehnici: 

- tratamente parenterale (i.m., i.v., intradermică, perfuzii, punctii etc.);  

- pansamente şi bandaje;  

- măsurarea funcţiilor vitale;  

- recoltarea de produse biologice;  

- resuscitare cardiorespiratorie;  

- măsurari antropometrice;  

- calmarea şi tratarea durerii. 

22. răspunde de corecta înregistrare a datelor în evidenţele primare;  

23. răspunde de actele pe care le întreprinde şi de deciziile luate, conform pregătirii şi în limitele competenţei 

profesionale ; 

 24. să respecte reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale ;  

25. îşi actualizează asigurarea de malpraxis;  

26. răspunde de calitatea serviciilor oferite;  

27. respectă confidenţialitatea informaţiilor de la locul de muncă în ceea ce priveşte: pacienţii, salariile  etc ; 

28. reactualizarea permanentă a cunoştinţelor profesionale prin studiu individual şi educaţie medicală continuă;  
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29. respectă codul de etică al asistentului medical;  

30. respectă şi apără drepturile pacientului;  

31. respectă regulamentul de ordine interioară;  

32. utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi echipamentul din dotare, supraveghează colectarea 

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

distrugerii. 

 

 

Atributiile generale ale ASISTENTULUI MEDICAL sunt: 

1. preia pacientul nou internat, verifica toaleta personala, tinuta de spital, si il repartizeaza în salon. 

2. supravegheaza preluarea de catre persoana desemnata în secţie a obiectelor personale ale pacientului, pe 

baza de inventar, iar obiectele de valoare vor fi depuse la solicitarea pacientului la locul stabilit de conducerea 

spitalului.  

3. instruieste bolnavii si apartinatorii cu privire la regulamentul de ordine interioara afişat în unitate. 

 4. la internare observa simptomele si starea pacientului, masoara si înregistreaza functiile vitale, iar daca starea 

pacientului o impune anunta imediat medicul.  

5. prezinta medicului de salon bolnavul pentru examinare si-l informeaza despre starea observata în functie de 

nevoile acestuia. 

 6. îngrijeste pacientul conform planului de îngrijire, terapeutic, explorari functionale si informeaza medicul în 

mod sistematic privind evolutia lui. 

7. noteaza recomandarile facute de medic la vizita în caietul destinat acestui scop, caiet care ramane în 

permanenta în sectia respectiva.  

8. identifica problemele de îngrijire a pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de 

îngrijire si evalueaza rezultatele obtinute pe tot parcursul internarii. 

9. îngrijeste bolnavul conform planului de tratamente, explorari si îngrijiri, si informeaza medicul în mod 

sistematic privind evolutia lui. 

10. pregateste bolnavul, prin tehnici specifice pentru examinarile necesare, organizeaza transportul lui si la 

nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului.  

11.pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatie si tratament.  

12. efectueaza urmatoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale orala, injectabila 

(intramusculara, intravenoasă, subcutanata) cutanata, prin sondaje, efectuarea de perfuzii (cu sau fara montare 

de branule), efectuarea de pansamente, resuscitare cardio-respiratorie în caz de nevoie, efectuarea de sondaj 
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gastric, duodenal; efectuarea de clisme; masurarea constantelor biologice de tip TA, temperatura, diureza, puls, 

respiratie si înregistrarea lor în foaia de temperatura a pacientului, efectuarea de analize curente si de urgenta 

(biochimie, hematologie, bacteriologie, micologice, serologice, biochimia urinii, imunologice, coagulare, etc) 

si înregistrarea valorilor în FO a pacientului. Efectueaza procedurile terapeutice, tratamente si investigatiile la 

indicatia medicului. 

 13. acorda primul ajutor în situatii de urgenta si cheama medicul.  

 14. observa simptomele si starea bolnavului si le înregistreaza în fişa asistentei medicale. 

 15. răspunde de fixarea biletelor în foaie si de pastrarea în bune conditii a acestora. 

16. asigura pastrarea si consemnarea rezultatelor, investigatiilor în Foaia de observatie a bolnavului si 

evidentele specifice.  

17. participa la vizita medicului de salon  

18. noteaza recomandarile medicului consemnate în foaia de observatie, privind rolul delegat, le executa 

autonom în limita competentei si le preda turelor urmatoare prin raportul scris al serviciului.  

19. desfasoara o activitate intensă de educatie pentru sănatate în functie de problemele si starea bolnavului 

internat. 

20. observa apetitul pacientilor, supravegheaza distribuirea mesei conform dietei consemnate în Foaia de 

observatie, desemneaza persoana care alimenteaza pacientii dependenti. 

21. asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale. 

22. respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; 

23. răspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condica, de distribuirea lor corecta si completa. 

24. participa la raportul de garda a asistentelor, anunta problemele existente; 

25. răspunde de utilizarea rationala a materialelor consumabile, le decontreaza în registrul de decontari 

materiale si în fişa de decontari din foaia de observatie; 

26. răspunde de decontarea medicamentelor si a materialelor sanitare de la aparatul de urgenţă. 

27. preia medicamentele rămase de la bolnavi şi anunta asistenta şefa şi medicul de salon în vederea 

redistribuirii lor. 

28. asigura pastrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare şi a inventarului moale existent. 

29. efectueaza verbal şi în scris preluarea/ predarea fiecarui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tura 

privind continuarea tratamentului şi masurarea constantelor biologice.  

30. codifica în Foile de observatie clinica generala procedurile efectuate pacientilor (conform clasificarii 

australiene a interventiilor din domeniul sănatatii) 
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31. respecta programul de munca, graficul de ture stabilit de asistenta şefa; 

32. respecta codul de etica al Ordinului Asistentilor Medicali 

33. respecta regulamentul de ordine interioara 

34. poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de 

cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei şi a aspectului estetic personal 

35. supravegheaza modul de desfasurare a vizitei apartinatorilor în vederea respectarii regulamentului de 

ordine interioara. 

36. se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie 

continua şi conform cerintelor postului. 

37. participa la activitati de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănatate.  

38. la începutul şi sfarşitul programului de lucru fiecare persoana este obligata să semneze condica de prezenta 

39. respecta ordinea şi disciplina la locul de munca, foloseste integral şi cu maxima eficienta timpul de munca 

40. işi desfasoara activitatea în mod responsabil, conform reglementarilor profesionale şi cerintelor postului 

41. prezentarea la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate 

impuşi de secţie 

42. participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali 

43. organizeaza şi desfasoara programe de educatie pentru sănatate, activitati de consiliere educative şi 

demonstratii practice pentru pacienti, apartinatori, şi diferite categorii profesionale aflate în formare 

44. răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneaza în documentele specifice de îngrijire. 

45. confectioneaza materialul moale (tampoane, comprese, ata) şi pregateste pentru sterilizare materialul 

moale. 

46. pregateste echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar interventiilor 

47. semnaleaza medicului orice modificari depistate 

48. pregateste pacientul pentru externare 

49. respecta drepturile şi confidentialitatea datelor pacientilor 

50. în caz de deces constatat de medic, supravegheaza (dupa 2 ore de la constatare), inventariaza obiectele 

personale, identifica cadavrul şi organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului  

51. răspunde de îngrijirea bolnavilor în salon şi supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, 

schimbarii lenjeriei de corp şi de pat, crearea conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea 

pozitiei bolnavilor 

52. îndruma şi supravegheaza activitatea personalului auxiliar. 
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53. se va supune masurilor administrative în ceea ce priveste neîndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor 

prevazute în fişa postului. 

54. respectarea şi aplicarea normelor prevazute în Ordinul MSF nr 261/ 2007 privind asigurarea curateniei, 

dezinfectiei, efectuarea sterlizarii şi pastrarea obiectelor şi materialelor sanitare, precum şi a normelor 

prevazute în Ordinul MS nr 916/ 2006 şi Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse 

biologice privind prevenirea şi combaterea infectiilor nozocomiale şi, avand urmatoarele atributii 

55. anunta imediat asistenta şefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, încalzire, 

etc)  

56. respecta permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igiena în special de spalarea şi dezinfectia 

mainilor, cat şi a regulilor de tehnica aseptica în efectuarea tratamentelor prescrise.  

57. răspunde de curatenia saloanelor, controleaza igiena însotitorilor  

58. decontamineaza şi pregateste materialul pentru interventii.  

59. Pregateste materiale pentru sterilizare şi efectueaza sterilizarea respectand conditiile de pastrarea a 

materialelor sterile şi utilizarea lor în limita termenului de valabilitate. 

60. ajuta la pastrarea igienei personale a pacientilor internati  

61. supravegheaza efectuarea dezinfectiilor periodice (ciclice) 

62. respecta masurile de izolare stabilite 

63. declara imediat asistentei şefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum şi bolile transmisibile 

aparute la membrii familiei sale 

64. supravegheaza şi ia masuri de respectare a normelor de igiena de catre vizitatori (portul echipamentului, 

evitarea aglomerarii în saloane)  

65. supravegheaza mentinerea conditiilor de igiena şi a toaletei bolnavilor imobilizati  

66. supravegheaza curatenia şi dezinfectia mainilor ca şi portul echipamentului de protectie de catre infirmiere, 

în cazul în care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea alimentelor 

67. conform Ordinului MS nr 1226/ 2012 privind depozitarea şi gestionarea deseurilor rezultate din activitatile 

medicale, aplica procedurile stipulate de Codul de procedura şi metodologia de investigatiesondaj, pentru 

determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri în vederea completarii bazei de date nationale şi a 

evidentei gestiunii deseurilor 

68. utilizeaza şi pastreaza, în bune conditii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supravegheaza 

colectarea materialelor şi instrumentarului de unica folosinta utilizat şi se asigura de depozitarea acestora în 

vederea distrugerii. 
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69. la trecerea într-un alt loc de munca, va prelua sarcinile noului loc de munca.  

70. propunerea de solutii noi, motivarea acestora şi evaluarea lor. 

71. se conformeaza regulamentului intern şi regulamentului de organizare şi functionare al spitalului  

72. efectueaza miscarea bolnavilor sambata şi duminica şi în orice alte sărbatori, ori de cate ori se impune bon 

suplimentar. 

 

Atributiile generale ale INFIRMIEREI sunt: 

1. isi desfasoara activitatea in echipa, respectand raporturile ierarhice si functionale, in mod responsabil, 

conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului 

2. se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca, pentru a efectua servicii la parametriide calitate 

impusi de sectie. 

3. respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate, 

pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze 

respiratorii, infectii cutanate, diaree, tuberculoza, etc.). 

4. Declara imediat asistentei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta ,precum si bolile transmisibile 

aparute la membrii familiei sale. 

5. Respecta Regulamentul de ordine interioara. 

6. Respecta programul de lucru, programul turelor de serviciu si programarea concediului de odihna. 

7. La inceputul si sfarsitul programului de lucru,semneaza condica de prezenta. 

8. Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca. 

9. Poarta in permanenta,in timpul programului de lucru, echipamentul de protectie stabilit, pe care il schimba 

ori de cate ori este necesar in vederea pastrarii igienei si a aspectului estetic personal, precum si ecusonul 

standard pentru identificare. 

10. Respecta Precautiunile Universale. 

11. Estimeaza perioada de timp necesara derularii activitatilor,in functie de starea si evolutia persoanei 

ingrijite 

12. Stabileste corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta. 

13. Efectueaza zilnic si ori de cate ori este nevoie curatenia in conditii corespunzatoare si intretinerea 

gospodareasca a spatiului repartizat si raspunde de starea de igiena a saloanelor, coridoarelor, scarilor, 

mobilierului, ferestrelor,etc. 
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14. Curata si dezinfecteaza zilnic si ori de cate ori este nevoie baile si grupurile sanitare cu materiale si 

ustensile folosite numai in aceste locuri. 

15. Efectueaza cu avizul personalului mediu aerisirea periodica a saloanelor. 

16. Pregateste, la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectie, ori de cate ori este necesar. 

17. Executa, la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnica a mobilierului din salon. 

18. Efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi,a targilor si a celorlalte obiecte care 

ajuta bolnavul la deplasare. 

19. Asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire. 

20. Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie,,si a substantelor dezinfectante pe 

care le are personal in grija,precum si a celor ce le folosesc in comun si le depoziteaza in conditii de 

siguranta. 

21. Cunoaste si respecta utilizarea produselor biocide pentru dezinfectia mainilor (prin spalare, frecare-tip 

I) si dezinfectia suprafetelor,dispozitivelor prin imersie, (tip II). 

22. Cunoaste si respecta criteriile de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante. 

23. Graficul de curatare(decontaminare) si dezinfectie aflat pentru fiecare incapere va fi completat si 

semnat zilnic de persoana care efectueaza dezinfectia. 

24. Trebuie sa cunoasca ,in fiecare moment,denumirea dezinfectantului utilizat,data prepararii solutiei de 

lucru si timpul de actiune,precum si concentratia de lucru 

25. Colecteaza materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta utilizate in recipiente speciale si 

asigura transportul lor la spatiile amenajate de depozitare in vederea neutalizarii. 

26. Transporta materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta utilizate, in spatiile amenajate de 

depozitare, in vederea neutralizarii. 

27. Respecta reglementarile in vigoare privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale 

(art.65-Ordin M.S. nr.1.226/03.12.2012): 

a) aplica procedurile stipulate de codul de procedura; 

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din 

activitati medicale; 

c)  asigura transportul deseurilor pe circuitul stabilit de codul de procedura .(atributie comuna cu 

ingrijitoarea). Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si materialele din dotare. 

28. Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de 

igiena. 
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29. Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice. 

30. Efectueaza ingrijiri de igiena corporala a persoanei ingrijite : 

Ingrijirile corporale sunt efectuate cu indemanare conform 

tehnicilor specifice ; Baia totala sau partiala este efectuata 

periodic sau ori de carte ori este necesar 

Ingrijirile corporale suntacordate cu constiinciozitate pentru 

prevenirea infectiilor si escarelor. 

Imbracarea /dezbracarea persoanei ingrijite este efectuata cu 

operativitate,conform tehnicilor specifice. 

31. Mentine igiena lenjeriei pacientului: 

Lenjeria bolnavului este schimbata la un interval de maxim 3 zile sau ori de cate ori este necesar, 

conform tehnicilor specifice. 

Efectueaza schimbarea lenjeriei patului ocupat/neocupat ori de cate ori este nevoie. 

Schimbarea lenjeriei este efectuata cu indemanare pentru asigurarea confortului persoanei asistate. 

32.  Colecteaza si transporta lenjeria si rufele murdare : 

Respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de gradul de risc, conform 

codului de procedura. Respecta Precautinile Universale. 

Respecta codul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare 

-ambalaj dublu pentru lenjeria contaminata=sac 

albastru+container galben -ambalaj simplu pentru lenjeria 

necontaminata :container galben. 

Lenjeria murdara se colecteaza si se ambaleaza la locul de producere,astfel incat sa fie cat mai putin 

manipulata si scuturata. 

33. Controleaza ca lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte intepatoare-taietoare si deseuri de 

acest tip Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole. 

Depozitarea lenjeriei murdare se face intr-un spatiu in care pacientii si vizitatorii nu au acces. Nu se 

permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport, pana la spalatorie. 

34. Asigura transportul lenjeriei. 

35. Preia rufele curate de la spalatorie : 

 Lenjeria curata este transportata de la spalatorie la sectie in saci noi. 
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 Depozitarea lenjeriei curate pe sectie se face in spatii special destinate si amenajate, ferite de praf, 

umezeala si vectori. 

Depoziteaza si manipuleaza corect, pe sectie, lenjeria curata, respectand codul de procedura privind 

igiena personala si poarta echipamentul de protectie adecvat. 

36. Tine evidenta lenjeriei la nivelul sectiei, a celei predate si a celei ridicate de la spalatoria unitatii. 

37. Transporta alimentele de la blocul alimentar la oficiul din sectie cu respectarea normelor igienice in 

vigoare. Acorda o atentie deosebita igienei personale pe tot parcursul serviciului ( spalarea mainilor cu 

apa si sapun, dezinfectia mainilor, dus). 

38. Transporta alimentele de la oficiul din sectie la masa/patul pacientului, cu respectarea normelor 

igienice in vigoare. 

39. Pentru bolnavii imobilizati, transporta hrana de la oficiu la salon pe carucioare mobile. 

40. Serveste alimentele pacientelor potrivit prescriptiilor indicate de medic, urmarindu-se a se evita 

schimbarea dietelor, lista regimurilor alimentare se va afisa in oficiu. Hrana va fi servita la 

aproximativ 30 minute de la preparare. In caz contrar, alimentele trebuie mentinute la o temperatura 

mai mare de 60 grade celsius sau la maxim 8 grade celsius. 

41. Transportarea si manipularea alimentelor se face folosind echipamentul pentru servirea mesei, special 

destinat acestui scop. 

42. Pentru distribuirea hranei la bolnavi, se foloseste vesela existenta in oficiile sectiei in numar suficient 

pentru pacientii existenti. 

43. Pregateste pacientul dependent pentru alimentare si hidratare: Se face sub supravegherea asistentului 

medical. Asezarea pacientului in pozitie confortabila, corespunzator recomandarilor si indicatiilor 

asistentului medical. Masa este aranjata tinand cont de criteriile estetice si de particularitatile 

pacientului. 

44. Ajuta pacientul la activitatea de hranire si hidratare : 

Sprijinul necesar hranirii pacientului se acorda pe baza evaluarii autonomiei personale de hranire si a 

starii de sanatate a pacientului, corespunzator recomandarilor si indicatiilor asistentului 

medical/medicului.Sprijinul necesar hidratarii pacientului se realizeaza cu grija prin administrarea cu 

consecventa a lichidelor, conform indicatiilor asistentului medical/medicului. 

Sprijinul necesar alimentarii pacientului se realizeaza cu operativitate si indemanare pe tot parcursul 

hranirii. 
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Acordarea de ajutor pentru alimentarea si hidratarea pacientului tine seama atat de indicatiile 

medicului, de starea pacientului cat si de preferintele, obiceiurile, traditiile alimentare ale acestuia. 

45. Dupa servirea mesei, vesela si tacamurile murdare se aduna in oficiul sectiei, unde respecta timpii de 

curatire a acestora. 

46. Resturile alimentare se colecteaza in recipiente cu capac, prevazute cu sac menajer de culoare neagra. 

47. Vesela si tacamurile  se spala cu apa calda si detergent de vase, se clatesc cu apa fierbinte. 

48. Vesela si tacamurile clatite se dezinfecteaza prin imersie in cuva special destinata, folosind 

substantele indicate si respectand timpul necesar dezinfectiei. 

49. Vesela si tacamurile se clatesc cu apa rece si se aseaza in cuva pentru scurs si uscat prin evaporare, 

NU prin stergere. 

50. Recipientele acoperite cu reziduurile solide si resturile alimentare le transporta si le goleste in 

recipiente amplasate la tancul de gunoi. 

51. Raspunde de depunerea corecta a resturilor alimentare in recipiente, curata si dezinfecteaza vasele in 

care se pastreaza si transporta resturile alimentare. 

Goleste recipientul de resturi alimentarela tancul de gunoi menajer. Spala recipientul cu apa calda si 

detergent, il clateste.Dezinfecteaza recipientul cu solutie clorigena. Il usuca prin evaporare. 

52. Dupa servirea cinei,efectueaza curatenia in oficiu si sala de mese in conditii corespunzatoare. 

53. Pastreaza ordinea si curatenia exemplara la locul de munca. 

54. Raspunde de respectarea graficului de dezinfectie si dezinsectie a oficiului si salii de mese. 

55. Ajuta persoana ingrijita la satisfacerea nevoilor fiziologice: 

 Insoteste pacientul la toaleta. 

Deserveste pacientul imobilizat cu urinar, plosca, tavita renala, etc., conform tehnicilor specifice. 

Pacientul este ajutat/asistat cu calm la satisfacerea nevoilor fiziologice. 

56. Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza urina sau alte produse 

biologice, excremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si a fost inregistrat in 

documentatia pacientului. 

57. Asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate in locurile si conditiile stabilite. 

58. Curata si dezinfecteaza urinarele, plostile, tavitele renale, conform indicatiilor primite: 

 Se imerseaza in detergent dezinfectant, se spala se clatesc. 

Se imerseaza in solutie dezinfectanta, respectand timpul recomandat de producator. Dezinfectia se 

face de doua ori daca recipientele murdarite provin de la pacienti infectati, contagiosi. 
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 Se clatesc, se usuca prin evaporare, se aranjeaza in rastel, cu fata in jos. 

59. Efectueaza mobilizarea pacientului, conform tipului si timpului stabilit de echipa medicala. 

Efectueaza mobilizarea pacientului prin acordarea sprijinului la mobilizare. 

Efectueaza mobilizarea pacientului prin utilizarea corecta a accesoriilor specifice. 

60. Comunica cu pacientul, folosind forma de comunicare adecvata si utilizand un limbaj specific in 

concordanta cu abilitatile de comunicare. Limbajul utilizat respecta spacificul mediului din care 

provine pacientul. Limbajul utilizat este adecvat dezvoltarii fizice, sociale si educationale ale 

acestuia. 

61. Respecta  comportamentul  etic  fata  de  pacienti, apartinatori  si  celelalte  persoane  cu  care  vine  

in  contact  sau colaboreaza, avand obligatia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite 

civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfasurarii intregii activitati in cadrul 

sectiei/compartimentului. 

62. Ajuta la transportul pacientului. 

63. Utilizeaza accesoriile necesare transportului ori de cate ori este nevoie. 

64. Pune la dispozitia pacientului accesoriile necesare conform tipului de imobilizare.  

65. Insoteste pacientul in vederea efectuarii unor investigatii. 

66. Pregateste pacientul in vederea transportului (imbracaminte corespunzatoare) 

67. Preia FOCG de la asistentul medical, fisa ce va insoti pacientul si pe care o va preda la cabinetul de 

consultatie interclinica, iar la finalizarea consultatiei se va asigura de returnarea acesteia. 

68. Transportul pacientului se face cu grija, adecvat specificului acestuia. 

69. Asteptarea finalizarii investigatiilor pacientului se face cu rabdare si corectitudine. 

70. Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru a 

se deplasa. 

71. Ajuta la trasportul persoanelor decedate. 

72. Asigura izolarea decedatului de restul pacientilor. Dupa declararea decesului, sub supravegherea 

asistentului medical, indeparteaza lenjeria decedatului si il pregateste pentru transport (invelit sau in 

husa special destinata). Ajuta la transportul decedatului la camera frigorifica , destinata depozitarii 

cadavrelor. Participa la inventarierea bunurilor personale ale decedatului. Dezinfectia spatiului in 

care a survenit decesul se efectueaza prompt. 

73. Transporta gunoiul in conditii corespunzatoare la tancul de gunoi, raspunde de depunerea lui corecta, 

in recipiente, curate si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul 
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74. La terminarea programului de lucru va preda, in scris si verbal, pacientii, infirmierei din urmatorul 

schimb, pentru a se asigura de continuitate ingrijirilor. 

75. Respecta circuitele functionale ale spitalului: personal sanitar/bolnavi/apartinatori/lenjerie/materiale 

sanitare/deseuri/hrana. 

76. Respecta procedura de management al expunerii accidentale la produse biologice. 

77. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor asociate 

asistentei medicale. 

78. Respecta secretul profesional; nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului. 

79. Respecta si apara drepturile pacientului. 

80. Respecta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la pacienti, a intimitatii si 

demnitatii acestora. 

81. Se preocupa permanent de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educatie continua si conform cerintelor postului. 

82. Participa la instruirile periodice privind normele de igiena si protectia muncii. 

83. Executa si alte sarcini de serviciu corespunzatoare postului si in limita competentelor profesionale 

certificate, la solicitarea asistentului medical si a medicului. 

84. Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a 

sarcinilor prevazute in fisa postului. 

85. Raspunde de modul de indeplinire al sarcinilor de serviciu. 

 

Atributiile generale ale PSIHOLOGULUI sunt: 

1. are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios 

îndatoririle de serviciu ce îi revin 

2. Se va abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii spitalului 

3. Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și al 

informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor 

de serviciu 

4. Răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă și completă a datelor de contact și a 

informațiilor furnizate solicitanților 

5. Sesizează șefului ierarhic asupra oricăror probleme pe parcursul derulării activității 

6. Respectă normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său 
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7. Respectă prevederile Regulamenului Intern al unității sanitare 

8. Participă la instruiri, își însușește și respectă procedurile, normele, instrucțiunile specifice sistemului 

de management al calității, sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale aplicabile 

postului 

9. Utilizează corect dotările postului fără să își pună în pericol propria existență sau a celorlalți angajați, 

aduce la cunoștința șefului locului de muncă orice defecțiune și își întrerupe activitatea până la 

remedierea acestora 

10. Execută dispoziții date de manager în limita competențelor sau pregătirii sale profesionale 

11. Respectă normele de protecția muncii și PSI conform Legii 319/2006 și Ordinului 916/2006 

12. Respectă codul de Edită și Deontologie al Psihologului. 

13. Atributii specifice privind diagnosticul, evaluarea clinică și psihometrică 

14. Investigarea și diagnosticul tulburărilor psihice și altor condiții de patologie care implică în 

etiopatogeneză mecanisme psihologice 

15. Evaluare cognitivă și neuropsihologică 

16. Evaluare comportamentală 

17. Evaluare subiectiv – emoțională 

18. Evaluare a personalității și mecanismelor de coping/adaptare/defensive 

19. Evaluare a unor aspecte psihologice specifice ale familiei sau altor grupuri 

20. Evaluare a contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă probleme 

psihologice 

21. evaluarea dezvoltării psihologice 

22. alte evaluări în situații care implică componente psihologice ( ex. chestionare de interes în consiliera 

vocațională, etc) 

23. educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață sănătos (prin prevenție primară și 

secundară) 

24. Consiliere și terapie suportivă 

25. Consiliere în situații de criza 

26. Optimizare și dezvoltare personală și autocunoaștere 

27. Terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenție terțiară, recuperare și 

reeducare (individuale, de grup, familie) 

28. Terapii standard de relaxare și sugestive 
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29. Consiliere prin tehnici comportamentale. 

 

Atributiile generale ale ASISTENTULUI MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPEUT SI 

RECUPERARE sunt: 

1. are obligaţii ce decurg din normele si reglementările legale (legea asistentului medical, legea drepturilor 

pacientului, codul de etica si deontologie al asistentului medical etc.), din prevederile contractului 

colectiv de muncă, din prevederile contractului individual de muncă şi din regulamentul de ordine 

interioară al instituţiei 

2. în exercitarea profesiunii, asistentul medical de balneofioterapie, recuperare medicala şi masaj are 

obligaţia fundamentală de a îndeplini, conform competentelor, responsabilităţilor sale şi deciziilor 

medicului, orice activitate necesară pentru a evita punerea în pericol a vieţii pacientului 

3. este obligat să păstreze secretul profesional, iar informaţiile referitoare la pacienţi, obţinute în urma sau 

în legătură cu exercitarea profesiunii sale nu pot fi împărtăşite altei persoane din afara echipei medicale, 

cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de lege 

4. litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, după caz, de către şeful echipei medicale, de 

către conducerea unităţii şi de comisia de etică şi jurisprudenţă a OAMGMAMR, potrivit codului de etică 

şi deontologie profesională al asistentului medical 

5. execută aplicaţii specifice cu rol preventiv, curativ şi recuperator asupra persoanelor, familiei şi 

comunitarii, în limita competenţelor sale: 

- aplică proceduri de prim ajutor  în urgenţele medico–chirurgicale apărute în cadrul bazei de tratament 

sau în orice alte situaţii, în limita competenţelor profesionale şi solicită medicul; 

- participă la crearea unui climat optim fizic şi psihic în cabinete; 

- preia pacientul nou internat şi consultat, cu foaie de tratament de fizioterapie – masaj, verifică 

identitatea, toaleta, ţinuta pacientului, şi îl informează pe acesta privind structura bazei de tratament, 

drepturile şi obligaţiile ce le revin ca pacienţi în aceasta baza; 

- stabileşte priorităţile privind procedurile şi întocmeşte planul de aplicare a acestora ( daca nu se 

ocupa de aceasta asistenta şefă sau cea coordonatoare); 

-pregăteşte psihic pacientul pentru procedurile de aplicat ( inclusiv efectele terapeutice şi cele negative 

posibile); 

- pregăteşte fizic pacientul pentru procedura de aplicat; 

-regăteşte aparatura necesară pentru aplicarea procedurii; 
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-cere consimţământul informat al pacientului cu privire la procedura ce–i va fi aplicată; 

-aplică procedurile prescrise conform indicaţiilor privind zona de tratat şi parametrii de aplicaţie 

- efectuează următoarele proceduri: 

- aplicare de curenţi electrici de frecvenţă joasă, medie şi înaltă, 

- aplicare de câmpuri electromagnetice de frecvenţă joasă şi înaltă, 

- aplicare de ultrasunete, aplicare de radiaţii luminoase din spectrul vizibil, infraroşu şi ultraviolet, din 

surse naturale şi artificiale, de lumină nepolarizată şi polarizată; 

-aplicaţii de kinetoterapie, 

- aplicaţii de balneoterapie, crenoterapie, etc. 

-supraveghează pacientul în timpul aplicării procedurilor specifice şi anunţă medical de schimbările 

survenite; 

-reorganizează locul de muncă pentru următorul pacient; 

6. însoţeşte pacienţii gravi până când aceştia sunt în condiţii de siguranţă; 

7. efectuează verbal şi în scris rapoarte privind activitatea desfăşurată în fiecare zi,  a pacienţilor trataţi 

8. participă, sub îndrumarea medicului de specialitate, la activităţi de cercetare şi învăţământ, participa la 

formarea profesionala a viitorilor asistenţi de balneofizioterapie, recuperare medicala – masaj şi la 

instruirea practică a  asistenţilor BFT – masaj debutanţi precum şi a personalului din subordine, se 

preocupă de actualizarea cunoştinţelor sale profesionale prin studiu individual sau alte forme de 

educaţie medicală continuă (EMC). 

9. respecta normele de securitate privind lucrul cu aparatura de fizioterapie, lucrul cu agenţi fizici 

naturali şi artificiali, în mediu cu radiaţii neionizante, precum şi normele de prevenire şi stingere a 

incendiilor, şi normele privind prevenirea infecţiilor nozocomiale, respectă regulile de asepsie şi 

antisepsie; 

10. supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine; 

11. utilizează şi păstrează în bune condiţii aparatura, verifică şi sesizează funcţionarea defectuoasă a 

acesteia, anunţă asistenta şefă şi solicită intervenţia serviciului tehnic în vederea remedierii. Nu 

foloseşte improvizaţii 

12. răspunde de bunurile aflate în gestiune, răspunde de folosirea raţională a materialelor sanitare 

13. supraveghează colectarea materialului şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de 

depozitarea lui corespunzătoare 

14. supraveghează curăţarea mecanică şi dezinfecţia secţiei şi anexelor; 
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15. are obligaţia de a aduce la cunoştinţa asistentei şefe orice anomalie, neregulă, defecţiune sau altă 

situaţie de natură a constitui pericol şi orice inculcare a normelor de protecţie a muncii, a normelor de 

prevenire a incendiilor şi a infecţiilor asociate asistentei medicale 

16. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora 

17. anunţă cazurile de indisciplina a pacienţilor, în conformitate cu legislaţia 

18. părăsirea locului de muncă se poate face numai cu avizul medicului, asistentei şefe, medicului şef de 

secţie, interdicţie valabilă şi la terminarea programului de lucru atunci când schimbul întârzie sau nu 

se prezintă. 

19. manifestă permanent o atitudine profesională, plină de solicitudine şi compasiune faţă de pacienţi şi 

una de bună înţelegere, de colaborare şi solidaritate cu ceilalţi membri ai echipei medicale. 

20. poartă echipament de protecţie, schimbat de oricâte ori este nevoie 

21. se îngrijeşte de aspectul estetic personal, atât în cadrul bazei de tratament, cât şi în afara instituţiei, 

reprezentând în orice situaţie cu cinste profesiunea pe care o practică 

22. se îngrijeşte permanent de starea sa psihoemoţional şi se străduieşte să aibă un tonus psihic pozitiv; 

23. are obligaţia de a se prezenta în serviciu în deplină capacitate de muncă şi în stare de sănătate; orice 

stare infecto–contagioasă este adusă la cunoştinţă asistentei şefe şi se iau masuri de siguranţă necesare 

24. participă la controlul medical periodic şi la campanile de vaccinări 

25. este interzisă venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, introducerea şi consumul acestora 

sau a drogurilor de orice fel în spital 

 

Atributiile generale ale CONSILIERULUI SPIRITUAL sunt: 

1. savarseste serviciile religioase conform programului aprobat de eparhia respectiva cu acordul 

conducerii spitalului; 

2. întretine convorbiri duhovnicesti cu pacienţii, cu membrii familiei sau apartinatorii lor; 

3. asigura servicii religioase in cazuri de urgenta si administreaza Sfintele Taine; 

4. savarseste slujbe speciale: inmormantarea decedatilor abandonati sau fara familie, 

5. cultiva o atmosfera spiritual echilibrata în cadrul unităţii sanitare pentru a se evita prozelitismul de 

orice fel si sprijina la cererea lor pe cei de alta confesiune, pentru a primi asistenta religioasa din 

partea cultului de care apartin; 

6. colaboreaza cu personalul medical pentru a cunoaste starea pacienţilor si apartenenta religioasa 

declarata de catre aceştia; 
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7. îsi adapteaza atitudinea si activitatea de duhovnic in functie de starea pacientului si de programul 

terapeutic elaborat de personalul medical; 

8. îndeplineste orice alte sarcini incredintate de conducerea spitalului legate de activitatea pastoral 

misionara si administrativ –gospodareasca; 

9. poate fi invitat la sedintele Comitetului Director al unitatii, contribuind la aplicarea normelor de 

deontologie, disciplina si morala crestina; 

10. acorda asistenta religioasa salariatilor unitatii, la solicitarea acestora; 

11. participa si sprijina solutionarea in spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar promovate 

de unitatea sanitara; 

12. este obligat sa duca la indeplinire in mod responsabil, in limita competentei profesionale si in 

conformitate cu prevederile codului muncii, orice alte sarcini propuse de conducerea unitatii; 

13. se ocupa permanent de imbunatatirea serviciilor oferite de spital prin propunerea de solutii noi, 

motivarea acestora si evaluarea lor; 

14. păstrează o transparenta / confidenţialitate echilibrată a rezultatelor obţinute şi a informaţiilor pe 

care le deţine privitor la problematica organizaţiei pe care o reprezintă; 

15. asigura confidenţialitatea şi anonimatul pacienţilor cu care poartă discuţii; 

16. dă dovadă de conştiinciozitate vis-a-vis de atribuţiile pe care le are de îndeplinit; 

17. respecta orarul de lucru stabilit; Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si 

Functionare; 

18. respectă normele de securitate impuse de către lege sau conducerea Spitalului; 

19. menţine o atitudine echilibrată şi ia în considerare ideile şi opiniile altora; 

20. ocupantul postului respectă metodologia necesar a fi parcursă pentru îndeplinirea corecta a 

sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin; 

21. discută cu conducerea Spitalului orice nepotrivire metodologica identificată; 

22. se preocupă continuu în vederea creşterii profesionalismului prin perfecţionare; 

23. foloseşte metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea calităţii activităţii sale. 
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CAPITOL VI FINANŢAREA SPITALULUI  

 

 (1) Spitalul Medinvest Maracineni este finanțat din venituri proprii care provin din sumele încasate 

pentru serviciile medicale prestate în baza contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa de 

Asigurări de Sănătate a Județului Buzau, alte prestări efectuate pe baza de contract, din servicii medicale 

efectuate la cerere, donatii, sponsorizari precum și din alte surse, conform legii.  

           Managementul financiar ca si componenta a managementului spitalului, se refera la atragerea, alocarea, 

adaptarea si utilizarea eficienta a resurselor, si tinerea evidentelor financiare specifice, in conformitate cu 

principiile contabile si eu legislatia in vigoare. 

 Spitalul este instituţie sanitară cu paturi, de drept privat, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii 

medicale, finanţată integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care 

presupune: 

a) organizarea activităţii pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea societății; 

b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar 

şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate membrilor consiliului director. 

 (2) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din: 

a) plata directă a serviciilor medicale oferite; 

b) donaţii şi sponsorizări; 

d) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; 

e) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii 

medicale, în condiţiile legii; 

f) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii 

economici; 

g) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; 

h) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; 

i) alte surse, conform legii. 

 (3) Spitalul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu 

acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform legislației aplicabile persoanelor 

de drept privat. 

 (4) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza 

contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, subvenţii provenite din donaţii și sponsorizări, prestări 

de servicii şi alte surse. 
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 (5) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa de Asigurari de Sanatate a judetului 

Buzau se negociază de către managerul cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de 

indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. 
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CAPITOLUL VII  DISPOZIȚII FINALE 

 

(1) Toate categoriile de personal ale spitalului au obligaţia respectării prezentului regulament de 

organizare şi funcţionare. 

(2) Toate compartimentele și personalul acestora au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor și 

protocoalelor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului, în scopul asigurării 

desfășurării unui act medical medical în siguranță și condiții de eficiență, conform cerințelor standardelor de 

calitate impuse de actualele cerințe ale asigurării serviciilor medicale. 

(3) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor 

salariaţilor și colaboratorilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia de către Comitetul Director. 

(4) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al spitalului se completează cu prevederile 

cadrului legislativ în vigoare. 

(5) Toate prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare anterior își încetează aplicabilitatea. 

(6) Prezentul regulament intră în vigoare odata cu înregistrarea acestuia și anume…………………… 

 

 

 

 

 

Aprob, 

Administrator 

Gabriela Costache 

Paul Costache 

 

Data 


