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ANEXA 2 
 
Atributiile Managerului 
A.In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul are, in principal, 
urmatoarele atributii: 
    1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie 
de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii; 
    2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din 
funcţie personalul spitalului; 
    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. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director; 
    6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director; 
    7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat 
postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în 
cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 
    8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul 
neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea; 
    10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă 
funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă 
suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate 
medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii; 
    11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au 
promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în 
termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o 
durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 
    12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile 
legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen 
de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate; 
    13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu 
medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în 
condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul 
legal; 
    14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru 
ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în 
condiţiile prevăzute la pct. 13; 
    15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul 
angajat; 
    16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, 
necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, 
nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi 
funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului; 
    17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă 
subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile 
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formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte 
persoane, în conformitate cu prevederile legale; 
    18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
    19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din 
subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică 
reglementările specifice în domeniu; 
    20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât 
pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, 
precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune; 
    21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de 
interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
    22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, 
reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către 
Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de 
către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii; 
    23. în situaţia în care spitalul public 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; 
    24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, 
cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele 
decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din 
bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie; 
    25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai 
consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii 
activităţii spitalului; 
    26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă 
(EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii; 
    27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform 
legii. 
    B. Atributiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt 
următoarele: 
    1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, 
planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor 
consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului; 
    2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor 
comitetului director, cu respectarea prevederilor legale; 
    3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 
propunerea consiliului medical; 
    4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, 
în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; 
    5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea 
spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului 
Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de 
dezvoltare în domeniul medical; 
    6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale; 
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    7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a 
activităţii asumaţi prin prezentul contract; 
    8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor 
naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului; 
    9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor 
naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale 
elaborate de Ministerul Sănătăţii; 
    10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte 
medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital; 
    11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, 
pe baza recomandărilor consiliului medical; 
    12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de 
spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific; 
    13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare 
şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii 
serviciilor medicale; 
    14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii 
medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, 
conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 
    15. 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; 
    16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 
sănătate private; 
    17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării 
unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora; 
    18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar 
la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi 
desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a 
cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor 
cabinete; 
    19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile 
pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 
    20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri 
teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate 
resursele la înlăturarea efectelor acestora; 
    21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă 
oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, 
precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate 
medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia; 
    22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării 
condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum 
şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor. 
    C. Atribuţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt 
următoarele: 
    1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli 
propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale 
conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune 
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aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către 
consiliul de administraţie, în condiţiile legii; 
    2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport 
cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei 
bugetare; 
    3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi 
compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în 
contractele de administrare încheiate în condiţiile legii; 
    4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din 
structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, 
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 
    5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, 
respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, 
precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile 
subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi 
instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii; 
    6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din 
bugetele locale; 
    7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice; 
    8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să 
se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director; 
    9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei 
economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului; 
    10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru 
creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 
    11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, 
conform legii; 
    12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. 
    D. Atribuţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele: 
    1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după 
avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană ori Ministerul Sănătăţii, 
după caz; 
    2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
    3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 
    4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; 
    5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, 
respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de 
Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea 
activităţilor de învăţământ; 
    6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru 
desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile 
legale; 
    7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea 
secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 
documentelor referitoare la activitatea spitalului; 
    8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit 
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 
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    9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în 
condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului; 
    10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene sau Ministerului Sănătăţii, după caz, 
informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea 
indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 
    11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor 
prevăzute de lege, în format scris şi electronic; 
    12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate 
de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 
    13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 
medicală, în condiţiile legii; 
    14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, 
sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului; 
    15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
    16. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu 
reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru 
perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii; 
    17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea 
sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de 
maximum 24 de ore de la apariţia acesteia; 
    18. 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; 
    19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea 
sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al 
municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se 
constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public; 
    20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile 
legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi 
metodologiei de acreditare; 
    21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de 
încetarea valabilităţii acreditării; 
    22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a 
Guvernului; 
    23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale 
şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 
sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
    24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor 
normative care reglementează activitatea acestuia; 
    25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel 
încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii 
şi deontologiei medicale; 
    26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a 
şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice 
şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei 
publice locale. 
    E. Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese 
sunt următoarele: 
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    1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile 
prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la 
Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie; 
    2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de 
situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi 
a încetării funcţiilor sau activităţilor; 
    3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului; 
    4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2. 
    F. Referitor la prevenirea infectiilor nosocomiale:  
   - răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al 
infecţiilor nosocomiale în conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferenţiat în 
funcţie de încadrarea unităţii în conformitate cu legea; 
    - participă la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al 
unităţii pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 
    - răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat 
pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 
    - controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale 
compartimentului/serviciului sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale, ca structură de activitate în directă 
subordine şi coordonare; 
    - controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din 
unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi 
de secţie; 
    - analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru 
sesizările compartimentului/ serviciului/responsabilului de activitate specifică în situaţii de 
risc sau focar de infecţie nosocomială; 
    - verifică şi aprobă evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, 
conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, 
diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de control al focarului de infecţie 
nosocomială din unitate; 
    - solicită, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie 
iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi 
intervenţie în focarele de infecţie nosocomială; 
    - angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 
    - reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte 
infecţiile nosocomiale, respectiv acţionează în instanţă persoanele fizice, în cazul stabilirii 
responsabilităţii individuale pentru infecţie nosocomială. 
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ANEXA 3 
 
                            LISTA 
             indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 
 
    A. Indicatori de management al resurselor umane 
    1. numărul mediu de bolnavi externaţi pe un medic; 
    2. numărul mediu de consultaţii pe un medic în ambulatoriu; 
    3. numărul mediu de consultaţii pe un medic în camera de gardă/UPU/CPU; 
    4. proporţia medicilor din totalul personalului; 
    5. proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului; 
    6. proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical. 
    B. Indicatori de utilizare a serviciilor 
    1. numărul de bolnavi externaţi total şi pe secţii; 
    2. durata medie de spitalizare, pe spital şi pe fiecare secţie; 
    3. rata de utilizare a paturilor, pe spital şi pe fiecare secţie; 
    4. indicele de complexitate a cazurilor, pe spital şi pe fiecare secţie; 
    5. procentul bolnavilor cu intervenţii chirurgicale din totalul bolnavilor externaţi din 
secţiile chirurgicale; 
    6. proporţia bolnavilor internaţi cu programare din totalul bolnavilor internaţi, pe spital şi 
pe fiecare secţie; 
    7. proporţia urgenţelor din totalul bolnavilor internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie; 
    8. proporţia bolnavilor internaţi cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internaţi, pe 
spital şi pe fiecare secţie; 
    9. numărul consultaţiilor acordate în ambulatoriu; 
    10. proporţia serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi din totalul 
serviciilor medicale spitaliceşti acordate, pe spital şi pe fiecare secţie. 
    C. Indicatori economico-financiari 
    1. execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat; 
    2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului; 
    3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de 
asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 
serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului 
Sănătăţii cu această destinaţie; 
    4. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului; 
    5. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie; 
    6. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" 
înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele 
obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate). 
    D. Indicatori de calitate 
    1. rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie; 
    2. rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie; 
    3. rata bolnavilor reinternaţi în intervalul de 30 de zile de la externare; 
    4. indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare; 
    5. procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi; 
    6. numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate. 
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ANEXA 4  
 
Atribuţiile Directorului Medical sunt următoarele:  
1. În calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea 
la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii 
medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;  
2. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin 
evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează împreună cu şefii de secţii, propuneri de 
îmbunătăţire a activităţii medicale;  
3. Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 
implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;  
4. Răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul 
secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;  
5. Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;  
6. Întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea 
şefilor de secţii şi laboratoare;  
7. Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare 
medicală, în condiţiile legii;  
8. Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 
spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;  
9. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 
medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
10. Analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de ex. 
cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite, 
etc.);  
11. Participă alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 
epidemii şi în alte situaţii speciale;  
12. Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale 
sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, 
prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;  
13. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală 
a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei 
spitalului.  
14. Se asigura de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor 
medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor 
prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi 
antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite 
pe perioada îngrijirilor acordate;  
Referitor la prevenirea infectiilor nosocomiale - utilizarea în activitatea curentă, la toate 
componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a 
procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi 
sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi 
condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijiriilor acordate; 
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ANEXA 5 
 
Atribuţiile Directorului Financiar-Contabil sunt:  
1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, 
în conformitate cu dispoziţiile legale;  
2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi 
asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;  
3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de 
verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;  
4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri 
şi cheltuieli;  
5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 
indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;  
6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de 
asigurări de sănătate;  
7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile 
patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin 
dispoziţiilor legale;  
8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale 
prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;  
9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai 
eficientă a datelor contabilităţii;  
10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;  
11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către 
bugetul statului, trezorerie şi terţi;  
12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în 
spital;  
13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate;  
14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin 
spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la 
timp a acestora;  
15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;  
16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia 
măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;  
17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire 
la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;  
18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;  
19. împreună cu biroul administrativ, bir. aprovizionare si comp. tehnic întocmeşte şi 
prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi 
băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu 
eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de 
furnizare servicii medicale;  
20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor 
financiar-contabile din subordine;  
21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea 
mijloacelor materiale în unitate. 
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22. referitor la prevenirea infectiilor nosocomiale - planificarea bugetului în conformitate cu 
planul de activitate aprobat; evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor 
specifici. 
23. are in subordine biroul financiar contabil, biroul administrativ, biroul aprovizionare si 
compartimentul tehnic. 
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ANEXA 6  
 
Atribuţiile Sefului de Secţie Clinica sunt următoarele:  
Coordoneaza si presteaza activitatea de furnizare de servicii medicale spitalicesti in sectia 
pe care o conduce, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate: 
Este membru al consiliului medical, format din sefii de sectii, al carui presedinte este 
Directorul Medical, avand in principal urmatoarele atributii: 
-imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii 
medicale de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie al pacientilor; 
- monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii 
performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate; 
- elaborarea proiectului de plan de achizitii al spitalului in limita bugetului estimat; 
- intarirea disciplinei economico-financiare 
Organizeaza si raspunde de intreaga activitate in sectia pe care o conduce,astfel incat sa 
fie realizati indicatorii de performanta prevazuti si stabiliti de comitetul director, care sa 
contribuie la indeplinirea contractului individual de administrare incheiat intre Managerul 
spitalului si Seful sectiei. 
In acest scop : 
-raspunde de coordonarea intregii activitati profesionale si administrative a sectiilor de 
instruirea intregului personal din subordine cu privire la cunoasterea si respectarea 
normelor de aplicare a contractului-cadru privind acordarea asistentei medicale in sistemul 
asigurarilor sociale de sanatate si a altor legi specifice domeniului de referinta 
- nu refuza acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cate ori se solicit unitatii 
acest serviciu. 
-verifica aplicarea corecta de catre colectivul sectiei a prevederilor contractului cadru 
privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu respectarea pachetului de 
servicii de baza pentru asigurati si a pachetului minimal in cazul persoanelor cu asigurare 
facultative. 
- ia masuri de informare a asiguratilor despre serviciile de baza, pachetul minimal de 
servicii medicale si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultative, obligatiile 
furnizorului de servicii medicale in relatie contractuala cu CNAS precum si obligatiile 
asiguratului referitor la pacientii cu situatii speciale. 
Asigurarea calitatii serviciilor din pachetul de baza pentru asigurati prin respectarea 
masurilor conform criteriilor elaborate de MS si CNAS cum sunt: 
-utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de 
produse medicamentoase de uz uman. 
-utilizarea materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale autorizate,conform legii 
-organizeaza la inceputul programului de lucru, raportul de garda, in cadrul caruia se 
analizeaza evenimentele petrecute in sectie in ultimele 24 de ore sau dupa caz in cursul 
zilelor liberei,stabilindu-se masurile necesare in acest sens; 
-programeaza si raspunde de activitatea medicala din sectie inclusiv in activitatea 
operatorie (unde este cazul), verifica si semneaza la 24 ore diagnosticul din foaia de 
observatie, oportunitatea continuarii spitalizarii si tratamentului pentru fiecare bolnav in 
parte si consemneaza foile de observatie la bolnavi care continua internarea. 
-controleaza si raspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de observatie clinica, 
asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a tratamentului 
medicamentos administrat si a indicatiilor terapeutice, controleaza efectuarea 
investigatiilor prescrise, stabileste momentul externarii bolnavilor, conform prevederilor 
Normelor metodologice de aplicare a contractului cadru privind conditiile acordarii 
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asistentei medicale spitalicesti si in concordanta cu principiile economice ale bunei 
administrari a sectiei; 
-in situatia in care pacientul nu poate demonstra calitatea de asigurat, acorda serviciile 
medicale de urgenta, avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa 
externeze pacientul daca starea de sanatate nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea 
pacientului, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor 
medicale de acatre acesta. In acest caz are obligatia de a anunta CAS despre internarea 
acestor pacienti print-un centralizator lunar separat, cu justificarea medicala a internarii de 
urgenta. 
-participa la elaborarea, la nivelul sectiei, a planului anual de achizitii publice cu privire la 
achizitia de aparatura si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare si 
raspunde de incadrarea cheltuielilor la nivelul sectiei in bugetul alocat. 
-participa la elaborarea ROI si ROF ale spitalului 
-organizeaza si raspunde de activitatea de contravizita si garda in sectie, conform 
reglementarilor legale in domeniu; 
- in cazul in care este coordonator pe spital, pe perioada garzii, raspunde de activitatea 
medicala de urgenta a intregului Institut si solutioneaza toate problemele ivite.Informeaza 
conducerea unitatii despre orice eveniment din garda si consemneaza in condica de garda 
evenimentele deosebite aparute. 
In situatii deosebite, raspunde solicitarilor echipei de interventii medico-chirurgicale prin 
chemari de la domiciliu. 
Raspunde de inscrierea protocolului operator in condica de interventii chirurgicale si in foia 
de observatie a bolnavului, pentru verificare, unde este cazul 
-organizeaza consulturile medicale de specialitate, colaboreaza cu medicii sefi ai altor 
sectii/compartimente, laboratoare in scopul stabilirii diagnosticului, aplicarii tratamentului 
corespunzator; 
-acorda servicii medicale asiguratilor fara nicio discriminare, folosind cele mai eficiente 
metode de tratament. 
-raspunde de raportarea in termen la CAS, DSP si MS a datelor necesare pentru 
urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala potrivit formularelor de raportare 
stabilite conform reglementarilor in vigoare. 
-raspunde de completarea la zi a tuturor documentelor privind evidentele obligatorii din 
sistemul asigurarilor sociale cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate. 
-raspunde de raportarea datelor lunare privind decontarile pe baza de tarif pe caz rezolvat 
(DRG) in functie de numarul de cazuri externate,raportate si validatre in limita valorii din 
contract CAS. 
Raspunde de intocmirea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului si de 
raportarea lunara a datelor in baza carora Casa de Asigurari efectueaza decontarea 
serviciilor medicale, stabilite prin normele de aplicarea ale Contractului –cadru. 
-organizeaza, controleaza si raspunde pentru derularea activitatilor proprii sectiei, conform 
planului anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale din unitatea sanitara 
conform ORD.M.S. nr.916/2006 si se va preocupa de raportarea corecta a infectiilor 
nosocomiale participand la analizele specifice la nivelul spitalului 
-raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si intregului inventar al 
sectiei, si face propuneri de dotare conform necesitatilor si normelor cu incadrarea in 
bugetul alocat sectiei; 
-coordoneaza si controleaza modul in care asiguratii internati sunt informati asupra 
serviciilor medicale oferite; 
Raspunde de respectarea drepturilor pacientilor cu privire la consimtamantul scris al 
pacientului informat, pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice, 
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prelevate de corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului, cu care 
acesta este de accord. 
Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul 
medical clinic si la cercetarea stiintifica. 
-raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor informtiilor, in special a drepturilor 
pacientilor cu privire la garantarea confidentialitatii datelor privind diagnosticul si 
tratamentul 
- asigura dreptul pacientului la informatie in cazul tratamentelor medicale, la intimitate si 
demnitate, dreptul la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile 
legii 
-organizeaza, controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna, servirea 
mesei, primirea vizitelor de catre bolnavi, in concordanta cu programul de vizite stabilit de 
conducerea spitalului; 
-controleaza si raspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor 
medicale intocmite in sectie, controleaza modul de pastrare pe sectie, in timpul spitalizarii, 
a documentelor de spitalizare; 
-raspunde de raportarile lunare cu privire la certificatele medicale eliberate conform 
normelor stabilite de casele de asigurari de sanatate, date care sunt inaintate atat pe 
suport de hartie cat si electronic in formatul solicitat de CNAS. 
-controleaza modul de intocmire, la iesirea din spital, a epicrizei si a recomandarilor de 
tratament dupa externare, controleaza intocmitrea corecta a scrisorilor medicale catre 
medicul de familie sau, dupa caz, catre medicul de specialitate din amblatoriul de 
specialitate despre diagnosticul stabilit, investigatiile , tratamentele efectuate sau orice alte 
informatii referitoare la starea de sanatate a pacientului externat; 
-coordoneaza , controleaza si raspunde de evidenta distincta a pacientilor internati in urma 
unor accidente de munca, aparute in cursul exercitarii profesiei, a imbolnavirilor 
profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sanatatii de alte persoane,  
-informeaza conducerea spitalului asupra activitatii sectiei, punand la dispozitie actele 
necesare in acest scop; 
-angajeaza cheltuieli in limita bugetului repatizat 
-inainteaza comitetului director propuneri de crestere a veniturilor proprii ale sectiei 
conform reglementarilor legale, inclusiv din donatii, fonduri ale comunitatii locale ori alte 
surse 
- elaboreaza fisa postului, stabileste atributiile care vor fi prevazute in fisa postului pentru 
personalul din subordine, pe care le inainteaza spre aprobare managerului, in conformitate 
cu reglementarile legale in vigoare 
-face propuneri Managerului/Comitetului director privin necesarul de personal, pe categorii 
si locuri de munca, in functie de volumul de activitati conform reglementarilor legale in 
vigoare 
-propune programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru 
personalul aflat in subordine, in vederea aprobarii de catre manager 
-raspunde/participa de/la solutionarea sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la 
activitatea sectiei 
-propune managerului un inlocuitor pentru perioada cand lipseste din spital 
 
2.ATRIBUTII, RESPONSABILITATI IN RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCA 
-organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al sectiei a ROI si 
ROF, a tuturor masurilor (Decizii, Note interne) conducerii spitalului care au implicatii 
asupra personalului din sectie, a raporturilor de munca ale acestora; 
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-verifica respectarea de catre intregul personal al sectiei, a sarcinilor de serviciu si 
normelor de comportare in unitate stabilite prin ROI si ROF al spitalului; controleaza 
 permanent comportamentul personalului sectiei si tinuta de lucru al acestuia 
-controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie a muncii in 
sectie; 
-intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului angajat in 
sectie si le comunica conducerii spitalului; 
-verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul sectiei pe care o 
conduce; 
-propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru 
personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;  
-propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se 
face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a 
regulamentului intern al spitalului;  
-coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul 
medicosanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;  
-este membru al Comisiei de analiza a deceselor intraspitalicesti 
-este membru al Comisiei de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei castigatoare 
pentru achizitii de aparatura medicala  
-este responsabil cu efectuarea investigatiilor de inalta performanta pacientilor internati, 
platite din fondurile alocate spitalului 
-are calitatea de membru al Consiliului Medical al Institutului Inimii, colaborand cu 
responsabilul/responsabilii DRG si cu Nucleul de Calitate al spitalului in vederea realizarii 
indicatorilor de performanta asumati prin contractul dintre Instit si CAS Cluj cat si prin 
subcontractul de administrare al sectiei semnat cu Managerul unitatii, a perfectionarii 
activitatii de codificare si raportare pentru intrunirea conditiilor unor finantari optime a 
sectiei si a spitalului 
-organizeaza si supravegheaza eliberarea decontului la nivel de pacient, conform 
legislatiei in vigoare; 
-participa in calitate de membru la sedintele Consiliului medical, face propuneri cu privire 
la activitatea de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor medicale 
desfasurate in spital: 
-urmareste evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiaza de servicii in cadrul sectiei 
-monitorizeaza principalii indicatori de performanta in activitatea medicala si urmareste 
inbunatatirea permanenta a acestora 
-supravegheaza, indruma si raspunde de activitatea clinica a personalului didactic din 
subordine; 
-desfasoara activitate integrata in baza unui contract individual de munca, coordoneaza si 
indruma activitatea medicilor rezidenti si activitatea de cercetare stiintifica conform 
legislatiei in vigoare 
-colaboreaza cu compartimentul IT asigurand buna functionare si securitate a dotarii 
informatice a sectiei(hardware si software) 
-furnizeaza managementului unitatii toate datele solicitate necesare functionarii normale a 
sistemului informatic unitar,clinico-administrativ, precum si datele necesare actualizarii 
permanente a site-ului de Internet al Institutului 
-asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul 
sectiei 
-raspunde de acreditarea personalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate 
in conformitate cu legislatiei in vigoare 
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-face propuneri si monitorizeaza activitatea de educatie si cercetare medicala desfasurate 
la nivelul sectiei in colaborare cu institutiile acreditate. 
-participa alaturi de manager la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, 
 epidemii si in situatii speciale 
-efectueaza periodic activitate de consult, intraclinic/intraspitalicesc in vederea corelarii 
activitatii medicale desfasurate la nivelul sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat 
pacientilor internati 
-analizeaza si ia decizii la nivelul sectiei in situatia existentei unor cazuri medicale 
deosebite de exemplu (cazuri foarte complicate care necesita o spitalizare prelungita , 
morti subite etc) 
-verifica si supravegheaza activitatea consemnata in registrul de programari existent la 
nivelul fiecarei sectii. 
-tine evidenta si semneaza condica de medicamente, stabileste dieta bolnavilor si 
raspunde la eventualele solicitari ale medicului de garda in cazuri deosebite 
-evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri managerului cu privire la structura 
si numarul acestora 
-face propuneri in vederea intocmirii planului anual de formare profesionala a personalului 
-instruieste personalul cu privire la cunoasterea regulamentului pentru situatii de urgenta si 
a deciziilor comitetului de urgenta, masurile de protectie a muncii si a prevederilor ROI si 
ROF 
-indeplineste orice alte sarcini la nivel decizional, la solicitarea Managerului unitatii si 
Directorului Medical, cu privire la situatii fortuite aparute la nivelul spitalului. 
-raspunde de executarea atributiilor si sarcinilor in termenele stabilite 
-răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea 
secţiei/laboratorului sau serviciului medical;  
-propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital. 
-propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la 
nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea consiliului medical; 
 
3.ACTIVITATEA UNIVERSITARA 
-coordoneaza elaborarea la nivelul sectiei a responsabilitatilor specifice ce decurg din 
planul de dezvoltare a catedrei universitare 
-organizeaza si sustine cursuri universitare si postuniversitare integrate in planurile de 
invatamant, sub egide UMF Cluj si Colegiul Medicilor Cluj 
-participa, atrage si coordoneaza proiecte de cercetare si proiecte didactice 
 
4.ACTIVITATE PRIVIND ADMINISTRAREA DE SÂNGE SAU PRODUSE DIN SÂNGE:  

o stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul 
şi cantitatea necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi 
transfuzate, precum şi gradul de urgenţă al administrării lor, consemnând toate 
aceste informaţii sub semnătură şi pe propria răspundere în foaia de observaţie a 
pacientului;  

o comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care 
le implică terapia transfuzională şi îi solicită consimţământul în vederea administrării 
transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observaţie;  

o semnează şi parafează formularul-tip "cerere de sânge";  
o supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi 

desfăşurarea procedurii de administrare a transfuziei;  
o urmăreşte evoluţia posttransfuzională a pacienţilor în următoarele 48 de ore;  
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o administrarea repetată de sânge şi componente sanguine la pacienţii care necesită 
terapie transfuzională în şedinţe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul 
aceleiaşi spitalizări se va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai 
pacientului;  

o în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului 
coordonator al unităţii de transfuzie sanguină sau al centrului de transfuzie sanguină 
teritorial;  

o promovează importanţa donării de sânge voluntare şi neremunerate în rândul 
pacienţilor şi aparţinătorilor;  

o în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din 
secţia de spital respectivă;  

o înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind administrarea 
terapiei transfuzionale.  
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ANEXA  7 
 
Atribuţiile Asistentei Şefe a secţiei sunt urmatoarele:  
-organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; controlează 
medicamentele de la 'aparat' şi asigură justificarea la zi şi completarea acestora;  
-se îngrijeste de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentului curent şi de 
urgenţă;  
-controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de 
asepsie şi antiseptice, necesare prevenirii transmiterii infecţiilor interioare;  
-organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din 
subordine, întocmirea graficului de lucru al acestora, controlează predarea serviciului pe 
ture şi asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii; în lipsa ei 
delegă un cadru mediu sau auxiliar corespunzator care sa raspundă de sarcinile asistentei 
şefe;  
-controlează şi raspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor 
internaţi;  
-participă la întocmirea fiselor anuale de apreciere a activităţii personalului mediu şi 
auxiliar sanitar din secţie;  
-se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine;  
-supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători;  
-organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinatorilor 
de către personalul din subordine.  
-răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii şi de respectarea 
normelor PSI în secţie;  
-cu aprobarea conducerii spitalului şi la propunerea medicului şef de secţie, poate 
desemna un cadru medical mediu care să o ajute la îndeplinirea unora din sarcinile sale;  
-respectă şi supravegheză aplicarea normelor de prevenire, control şi combatere a 
infecţiilor nosocomiale conform OMSP 916/2006  
-instruieşte, reinstruieşte, aplică, răspunde şi participă la procedurile privind colectarea, 
depozitarea, transportul şi incinerarea deşeurilor periculoase, conform Ord.219/2002 cu 
modificările si completările ulterioare  
-îndeplineşte orice alte sarcini trasate de medicul şef de sectie;  
 Referitor la prevenirea infectiilor nosocomiale: 
    - răspunde de aplicarea Precauţiunilor universale şi izolare specială a bolnavilor; 
    - răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 
regulilor de tehnică aseptică de către acesta; 
    - urmăreşte circulaţia germenilor în sectie/spital, menţine legătura cu laboratorul de 
microbiologie şi sesizează orice modificare; 
    - urmăreşte respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de specific; 
    - răspunde de starea de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi 
antiepidemice; 
    - propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare 
prevenirii infecţiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igienă in sectie; 
    - controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 
    - controlează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora; 
    - urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 
însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la 
cunoştinţă medicului şef de secţie şi managerului spitalului; 
    - constată şi raportează managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, 
instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora; 
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    - organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţii periodice şi ori 
de câte ori este nevoie; 
    - participă la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării 
împreună cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor 
nosocomiale; 
    - urmăreşte în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de 
izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare; 
    - anunţă, daca este cazul, la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte 
internarea corectă a bolnavilor în funcţie de grupe de vârstă, infecţiozitate sau 
receptivitate; 
    - urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a 
măsurilor pentru supravegherea contacţilor; 
    - instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte 
aplicarea acestor măsuri; 
    - semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în 
rândul personalului; 
    - instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care 
trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului care nu lucrează la paturi (portul 
echipamentului, evitarea aglomerării în saloane); 
    - instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 
păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul 
lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate; 
    - urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării 
lor, a modului de transport şi neutralizare a acestora; 
    - controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului 
igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune medicului şef 
de secţie măsuri disciplinare în cazurile de abateri. 
 



 
 
 

 

Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare ’’Niculae Stancioiu’’ Cluj Napoca 
Str. Moţilor nr.19-21, 400001 Cluj-Napoca, Romania; Web: www.institutulinimii.ro; 

  Tel: +40-264-591941; Fax: +40-264-599503; e-mail: office@institutulinimii.ro 

68 

ANEXA 8  
 
Atribuţiile medicului sunt următoarele:  
-să aplice şi să folosească procedeele şi mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute în programele de sănătate şi prevenirea îmbolnavirilor;  
-să controleze aplicarea strictă a normelor de igienă, să vegheze la mentinerea şi 
promovarea sănătaţii fiecărui cetatean, să desfăşoare o activitate susţinută de educaţie 
sanitară;  
-să asigure asistenţa medicală permanentă a bolnavilor pe care îi are în ingrijire, să aplice 
tratamentul medical corespunzător şi să promoveze măsuri profilactice pentru prevenirea 
complicaţiilor şi cronicizarea bolilor  
-să prescrie si să folosească numai medicamentele şi produsele biologice de uz uman 
necesare pentru efectuarea tratamentului, cuprins în nomenclatorul de medicamente şi 
produse biologice de uz uman, să prevină şi să combată abuzul de medicamente, să 
semnaleze organelor competente reacţiile neprevăzute ale acestora;  
-să folosească gimnastica medicală pentru tratarea şi recuperarea bolnavilor, corectarea 
deficienţelor fizice şi functionale şi să recomande practicarea exerciţiilor pentru intărirea 
organismului şi menţinerea sănătăţii.  
-să întocmească corect şi cu simţ de răspundere documentele medicale, potrivit normelor 
legale;  
-să participe, în caz de producere a unor calamitati naturale, epidemii sau accidentări, la 
acţiunile de prim-ajutor şi de asistenţă medicală;  
-să manifeste deplină înţelegere faţă de bolnavi, să evite orice atitudine care poate 
influenţa negativ evoluţia bolii; să nu primească, sau să nu condiţioneze, în orice fel, 
acordarea ingrijirilor medicale ori îndeplinirea celorlalte obligaţii ce-i revin, de obţinerea 
unor sume de bani ori alte avantaje materiale;  
-sa completeze corect, complet si la timp documentele medicale 
-sa semneze si sa parafeze documentele medicale pe care le completeaza 
-sa respecte reglementarile legale privind relatia cu CAS Cluj. 
 
În timpul cât este de gardă:  

o răspunde de buna functionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în 
regulamentul de ordine interioară precum şi de îndeplinirea sarcinilor trasate de 
directorul medical al spitalului , pe care îl reprezintă în orele în care acesta nu este 
prezent în spital;  

o controlează la intrarea în gardă prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar , 
existenţa mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă , 
precum şi predarea serviciului de personalul mediu care lucrează în ture;  

o supraveghează tratamentele medicale executate de personalul mediu, iar la nevoie, 
le efectuează personal;  

o supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii, 
menţionate în registrul special al medicului de gardă;  

o inregistrează orice bolnav prezentat la camera de gardă (CPUS), completează toate 
rubricile, semnează şi parafează în registru pentru fiecare bolnav;  

o internează bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere precum şi cazurile de urgenţă care 
se adresează spitalului, raspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului 
acestor cazuri , putând apela la ajutorul oricarui specialist din cadrul spitalului , 
chemandu-l la nevoie de la domiciliu;  

o răspunde de luarea primelor măsuri terapeutice şi supraveghează aplicarea 
tratamentului până la predarea bolnavului medicului din secţia de specialitate;  
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o în cazul în care este necesară transferarea de urgenta în alt spital a bolnavului , 
medicul de gardă este obligat să ia legatura telefonic cu medicul de gardă al 
spitalului unde urmează a se face transferul bolnavului şi să dea lămuririle necesare 
,ocupindu-se totodata de modul în care se face transportul cazului şi de îngrijirile 
indispensabile pentru ca bolnavul sa suporte transportul  

o în eventualitatea în care bolnavul nu suportă transportul, medicul de gardă solicită 
telefonic consultul cu medicii de specialitate atât din unitatea respectivă cât şi din 
alte unităţi;  

o medicul solicitat pentru consult este obligat să se prezinte de urgenţă la spital pentru 
rezolvarea cazului;  

o intocmeşte foaia de observatie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în 
foaia de observaţie evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a 
administrat-o;  

o medicul efectueaza, pe timpul garzii, controlul calitatii hranei bolnavilor internati: 
organoleptic, cantitatv, calitativ;  

 
Referitor la administrarea de sânge sau produse din sânge:  

o stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul 
şi cantitatea necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi 
transfuzate, precum şi gradul de urgenţă al administrării lor, consemnând toate 
aceste informaţii sub semnătură şi pe propria răspundere în foaia de observaţie a 
pacientului;  

o comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care 
le implică terapia transfuzională şi îi solicită consimţământul în vederea administrării 
transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observaţie;  

o semnează şi parafează formularul-tip "cerere de sânge";  
o supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi 

desfăşurarea procedurii de administrare a transfuziei;  
o urmăreşte evoluţia posttransfuzională a pacienţilor în următoarele 48 de ore;  
o administrarea repetată de sânge şi componente sanguine la pacienţii care necesită 

terapie transfuzională în şedinţe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul 
aceleiaşi spitalizări se va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai 
pacientului;  

o în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului 
coordonator al unităţii de transfuzie sanguină sau al centrului de transfuzie sanguină 
teritorial;  

o promovează importanţa donării de sânge voluntare şi neremunerate în rândul 
pacienţilor şi aparţinătorilor;  

o în timpul programului de gardă, toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din 
secţia de spital respectivă;  

o înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind administrarea 
terapiei transfuzionale.  

 
Referitor la prevenira infectiilor nosocomiale: 

    - protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate 
fi infectat; 

    - aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al 
infecţiilor nosocomiale; 

    - obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă 
sau suspectă; 



 
 
 

 

Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare ’’Niculae Stancioiu’’ Cluj Napoca 
Str. Moţilor nr.19-21, 400001 Cluj-Napoca, Romania; Web: www.institutulinimii.ro; 

  Tel: +40-264-591941; Fax: +40-264-599503; e-mail: office@institutulinimii.ro 

70 

    - raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor 
infectaţi; 

    - consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de 
prevenire a transmiterii infecţiilor; 

    - instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de 
măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special 
pacienţilor. 
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ANEXA 9 
 
Asistenta medicală are, în principal, următoarele sarcini:  
-primeşte bolnavii internaţi şi ajută la acomodarea acestora, la condiţiile de cazare şi de 
respectare a prevederilor regulamentului de ordine interioară;  
-participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea 
explorărilor diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar şi igiena bolnavilor;  
-administrează personal, conform indicaţiilor medicale, medicamentele prescrise 
bolnavilor, inclusiv indicaţia per os;  
-supraveghează în permanenţă starea bolnavilor, înscriind zilnic în foaia de observaţie 
functiile vitale (respiratie, tensiune arteriala, puls, temperatura), dieta (unde este cazul) şi 
orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra oricărei modificări în 
evoluţia bolnavilor; in Foaia electronica completeaza si materialele decontate pe bolnav si 
introduce procedurile medicale administrate bolnavului; 
-programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate în celelalte secţii sau 
laboratoare şi îi însoţeşte la cabinetele de specialitate;  
-pregăteşte bolnavii pentru investigaţiile chirurgicale;  
-răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor;  
-prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în 
foaia de observaţie rezultatele investigaţiilor efectuate;  
-ajută bolnavii la păstrarea igienei personale;  
-asigură integral recoltarea produselor biologice, la indicaţia medicului; asigură transportul 
sau păstrarea acestora;  
-asigură pastrarea şi folosirea în bune condiţii a întregului inventar pe care îl are în primire  
-prestează activitate zilnică conform graficului de muncă stabilit, pe ture şi predă în scris, 
la ieşirea din tură, situaţia şi planul de investigaţii şi tratament al bolnavilor, asistentei 
medicale care intră în tura urmatoare sau asistentei şefe, după caz, menţionând cazurile 
care necesită o ingrijire deosebită.  
-respectă măsurile de protecţie a muncii şi normele PSI;  
-poate ajuta pe asistenta şefă ,la îndeplinirea unora din sarcinile sale, la solicitarea 
acesteia şi cu aprobarea medicului şef de secţie;  
-îndeplineşte orice alte sarcini trasate de medicul şef de secţie, medicul cu care lucrează 
sau de asistenta şefă;  
 
Referitor la administrarea de sânge sau produse din sănge:  

o  iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor;  
o recoltează eşantioanele pretransfuzionale, completează şi semnează formularul 

"cerere de sânge" pentru unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea 
efectuării probelor pretransfuzionale;  

o efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului;  
o efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării şi în următoarele ore;  
o înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi 

toate informaţiile relevante privind procedura efectuată;  
o în caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgenţă şi 

solicită medicul prescriptor sau de gardă;  
o returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total 

sau componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate.  
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Referitor la prevenira infectiilor nosocomiale:  

o implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;  
o se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;  
o menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon;  
o monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;  
o informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de 

infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;  
o iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii 

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

o limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 
spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;  

o menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, 
medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;  

o identifică infecţiile nosocomiale;  
o investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;  
o participă la pregătirea personalului;  
o participă la investigarea epidemiilor;  
o asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde 

este cazul.  
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ANEXA 10  
 
Infirmiera are, în principal, urmatoarele sarcini:  

-efectuează şi se îngrijeşte de igiena individuală a bolnavilor nedeplasabili ;  
-întreţine igiena paturilor şi noptierelor din saloane  
-înlocuieşte şi transportă, în condiţiile stabilite, rufăria murdară;  
-efectuează dezinfecţia lenjeriei bolnavilor cu potenţial infecţios;  
-pregăteşte salonul pentru dezinfecţia ciclică şi ajută echipa de dezinfecţie la 

efectuarea acesteia;  
-respectă regulile de igienă personală în ingrijirea bolnavilor;  
-ajută personalul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat;  
-ajuta personalul mediu la distribuirea hranei bolnavilor;  
-transportă în condiţii igienice alimentele de la bucătărie la oficiu;  
-distribuie hrana bolnavilor, ajută bolnavii gravi să se alimenteze şi asigură deplasarea 

în condiţii corespunzătoare şi în limitele stabilite de medic, a pacientilor internaţi;  
-asigură spălarea veselei şi tacâmurilor, curaţenia şi ordinea în oficiile de alimente;  
-răspunde de buna funcţionare şi întreţinere a aparaturii de dezinfecţie; dupa decesul 

unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregăteste cadavrul si ajută la 
transportul acestuia la locul stabilit de conducerea unităţii;  

-nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului, nu completeaza 
nimic in foaia de observatie a bolnavului;  

-va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico sanitar.  
-poartă echipamentul de protectie prevăzut de regulamentul de ordine interioară , care 

va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului 
estetic personal;  

-asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;  
-respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 

infecţiilor nosocomiale  
-participă la instruirile periodice efectuate de asistentul de igienă privind normele de 

igienă şi protecţia muncii;  
-execută orice alte sarcini de serviciu primite de la personalul superior sau mediu.  
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ANEXA 11  
 
Atribuţiile şef Birou aprovizionare si ale Compartiment Achizitii sunt următoarele:  
1. Participa la derularea procedurilor de achiziţii publice în cadrul spitalului alaturi de 
Compartimentul Achizitii; Răspunde pentru achizitiile directe 
2. Răspunde de asigurarea ritmică cu materiale, alimente, aparatură, instrumentar, utilaje, 
inventar moale, potrivit planului de aprovizionare preintampinarea de stocuri 
supranormative, respectarea disciplinei contractuale, corelarea necesarului si a stocurilor 
normate cu necesitatile spitalului;  
3. Coordoneaza intreaga activitate a personalului din subordine privind aprovizionarea 
spitalului cu materiale si produsele necesare, asigura intocmirea comenzilor/contractelor si 
urmareste efectuarea corecta a licitatiilor;  
4. Primeste si analizeaza referatele de necesitate de la toate structurile din spital;  
5. Organizeaza proceduri de achizitie publica pentru produsele si materialele necesare 
pentru desfasurarea in bune conditiuni a activitaii spitalului, prin Compartimentul achizitii;  
6. Intocmeste contracte intre spital si furnizorii care au cistigat licitatiile;  
7. Raspunde de incheierea in termenul legal a contractelor, primirea proiectelor de 
contract de la furnizori, a confirmarilor si restituirea completate si semnate de catre 
reprezentantii legali ai spitalului;  
8. Asigura aprovizionarea cu materiale, alimente, aparatura, instrumentar, inventar moale 
si gospodaresc, utilaje, piese de schimb, in care scop face analize si propuneri proprii de 
fundamentare a necesarului de aprovizionat, pe baza normelor/coeficientilor de consum 
intern, a baremurilor din dotare, luand masuri pentru corelarea acestora cu necesitatile 
stricte ale unitatii;  
9. Raspunde de intocmirea proiectului planului de aprovizionare cu materiale si celelalte 
valori materiale;  
10. Analizeaza, imbunatateste si coreleaza necesarul de aprovizionat in colaborare cu 
compartimentul financiar si cu nevoile clinicilor, laboratoarelor, compartimentelor , etc.  
11. Propune norme de stoc pentru materialele de intretinere, curatenie, impreuna cu Biroul 
administrativ si Compartimentul tehnic al unitatii, pe care le supune spre aprobare 
managerului si Comitetului Director si raspunde de respectarea lor;  
12. Adapteaza planul de aprovizionare in functie de modificarile intervenite in indicatorii de 
plan, in functie de evolutia stocurilor si nevoile nou aparute;  
13. Organizeaza si participa la receptia cantitativa si calitativa a materialelor si tuturor 
valorilor materiale aprovizionate, impreuna cu comisia de receptie a unitatii;  
14. Ia masuri pentru preintampinarea stocurilor supranormative si disponibile;  
15. Raspunde de respectarea stricta a disciplinei contractuale, intocmeste documentatiile 
necesare actionarii furnizorilor in cazurile de nerespectare de catre acestia a obligatiilor 
contractuale pe care le transmite Oficiului juridic;  
16. Urmareste operativ folosirea eficienta a mijloacelor de transport;  
17. Verifică necesarul de materiale de întreţinere şi reparaţii pentru întocmirea programului 
de achiziţii publice;  
18. Coordonează distribuiriea materialelor de resortul în secţiile şi serviciile spitalului;  
19. Participă la inventarierea bunurilor materiale şi verifică existenţa în stoc a materialelor 
de resortul;  
20. Ia măsurile prevăzute de actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea 
corespunzătoare a bunurilor materiale de resort;  
21. Elaborează planul de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din 
subordine şi urmăreşte modul de realizare a acestuia;  
22. Verifică modul de respectare a normelor de protecţia muncii ssi PSI în cadrul Biroului 
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ANEXA 12  
 
Atributiile birou administrativ sunt următoarele:  

1. Coordonează activitatea biroului si personalului din subordine, organizeaza 
activitatea legata de patrimoniu, arhiva si colectare deseuri;  

2. Elaborează planul de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din 
subordine şi urmăreşte modul de realizare a acestuia;  

3. Verifică modul de respectare a normelor de protecţia muncii în cadrul Biroului;  
4. Urmăreşte şi răspunde de efectuarea verificărilor legale şi obţinerea autorizaţiilor 

sanitare de funcţionare, mediu, sanitar veterinar, CNCAN pentru sectiile si 
compartimentele spitalului. 

5. Urmăreşte efectuarea verificărilor şi a inspecţiilor tehnice periodice pentru aparatura 
medicala si mijloacele tehnice din dotare;  

6.Tine la curent conducerea spitalului cu situatia bunurilor apartinand tertilor (custodii, 
donatii, sponsorizari, chirii); 

7. Intocmeste documentatia si realizeaza inventarul unitatii; 
8. Intocmeste documentatia si realizeaza procedura aferenta casarilor; 

      9. Intocmeste declaratiile de impunere pt cladiri si mijloace de transport 
     10.Urmareste executarea contractelor de prestari servicii, inclusiv telefonie fixa, mobila; 
     11.Urmareste derularea contractelor de service aparatura medicala si supravegheaza 
verificarile metrologice si eliberarea buletinelor de verificare, acolo unde este cazul; 
     12. Intocmeste planul de protectie si paza 
     13. Urmareste si raporteaza situatia deseurilor, pe categorii, monitorizeaza deseurile 
periculoase 
     14. Urmareste si verifica activitatea de igienizare a lenjeriei si inventarului moale, 
precum si activitatea de curatenie in unitate 
     15. Organizeaza activitatea de curierat; 
     15. Coordoneaza activitatea din Blocul alimentar       
     16. Coordoneaza si urmareste activitatea de pregatire profesionala a personalului din 
subordine; 
     17. Instruieste si urmareste personalul din subordine dpdv SSM, PSI(SU) si medicina 
muncii 
     18. Contribuie la realizarea atributiilor Comitetului Director  
     19.Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de managerul 
spitalului;  
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ANEXA 13  
 
Atribuţiile şef birou de resurse umane sunt următoarele:  

1. elaborează şi supune aprobării statul de funcţii al unităţii cu încadrarea în prevederile 
legale  

2. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare(ROF) şi a 
regulamentului intern ale spitalului(ROI);  

3. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator impreuna cu 
şeful secţiei şi face propuneri managerului pentru elaborarea strategiei de personal a 
spitalului;  

4. evaluează necesarul liniilor de gardă impreuna cu şeful secţiei şi face propuneri 
directorului medical si managerului cu privire la structura şi numărul acestora la 
nivelul spitalului, după caz;  

5. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;  
5. participă la recrutarea şi selecţia personalului pentru ocuparea posturilor vacante;  
6. participă la evaluarea performanţelor personalului angajat;  
7. gestionează potenţialul uman al unităţii, alcătuind dosarele de personal  
8. participă la administrarea fondului de salarii si calcul salarii  
9. se asigură de existenţa măsurilor pentru prevenirea accidentelor de munca 
10. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi 

perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar şi alt personal;  
11. răspunde de valabilitatea acreditarilor/asigurarilor personalului medical al spitalului, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare, intocmeste referate si note interne cu privire 
la miscarile de personal in unitate 

12. avizeaza/organizeaza eliberarea de adeverinte pentru personalul angajat  
13. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 

epidemii şi în alte situaţii speciale, din punct de vedere al asigurarii cu resurse 
umane;  
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ANEXA 14  
 

Registratorul medical are, în principal, următoarele atribuţii:  
-codifică/înregistrează foaia de observaţie în conformitate cu normativele în vigoare cu 

consultarea medicului din secţie;  
-codifică./înregistrează intervenţiile chirurgicale în conformitate cu normativele în 

vigoare, cu consultarea medicului şef de secţie;  
-utilizează calculatorul în vederea introducerii de date necesare întocmirii rapoartelor şi 

organizării activităţii medicale;  
-întocmeşte fişa pentru bolnavii internaţi, ieşiţi din spital, consultaţi în ambulator;  
-înregistrează foile de observaţie in ordinea internării bolnavilor , în registrul de 

evidenţă intrari-iesiri; 
-programează activitarea din ambulatoriul integrat  
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ANEXA 15   Brancardierul are, în principal, următoarele atribuţii: 
 

Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical 
sau a medicului;  

Respectă regulamentul de ordine interioară;  
Se ocupă de transportul bolnavilor;  
Se ocupă de funcţionarea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport, a 

tărgilor şi cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire;  
Efectuează transportul cadavrelor respectând regulile de etică, însoţit de încă două 

persoane, cu documentele de identificare;  
La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protecţie;  
Va ajuta la fixarea/poziţionarea extremităţilor, segmentelor fracturate, inclusiv în cadrul 

serviciului de gardă.  
Va anunţa orice eveniment deosebit ivit, medicului şef/asistentului medical şef de 

serviciu;  
Nu are dreptul să dea informaţii privind starea bolnavului;  
Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de 

personalul medico-sanitar;  
Poartă echipament de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic 
personal.  
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ANEXA 16  
 
Îngrijitoarea are, în principal, urmatoarele atribuţii:  

-efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare;  
-efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea 

de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;  
-curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în 

aceste locuri;  
-efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor 

şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora;  
-curăţă şi dezinfectează urinarele, conform indicaţiilor primite ;  
-transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde 

de depunerea lor corect;  
-răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă 

personal, precum şi a celor ce se folosesc în comun;  
-îngrijitoarea care îşi are activitatea în alte locuri de muncă în unitate primeşte în 

plus o serie de sarcini corespunzătoare de la conducătorul acestora.  
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ANEXA 17  
 
Asistenta medicală de la blocul operator are, în principal, urmatoarele atribuţii:  

-pregăteste instrumentarul pentru intervenţiile chirurgicale;  
-asistă bolnavul pre şi intraoperator putând participa la intervenţii în caz de nevoie 

deosebita;  
-pregăteşte şi sterilizează materialele şi instrumentarul în cazul în care nu există 

sterilizare centrală;  
-după terminarea intervenţiei chirurgicale decontaminează instrumentarul folosit, îl 

ordonează în truse în vederea sterilizării lui  
-efectueaza sterilizarea instrumentarului folosit  
-inregistrează în caietul de sterilizare activitatea aparatului, răspunde de bunurile aflate 

în gestiunea sa;  
-participă la acţiunea de curaţenie şi dezinfecţie a blocului operator;  
-îndeplineşte orice alte sarcini trasate de medicul şef de secţie sau de asistenta 

medicală şefă;  
-respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii  
-aplică şi răspunde de aplicarea procedurilor stipulate de codul de procedură privind 

colectarea, depozitarea, transportul şi incinerarea deseurilor periculoase, conform 
Ord.219/2002 cu modificările şi completările ulterioare  
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ANEXA 18 
 
Infirmiera de la blocul operator are, în principal, următoarele atribuţii:  

-răspunde de respectarea dispoziţiilor şi indicaţiilor date de asistenta şefă sau de 
asistenta medicală de la blocul operator, în legatură cu problemele de care se 
ocupă în cadrul sarcinilor ce-i revin;  

-răspunde de respectarea programului de lucru şi de folosirea integrală a timpului de 
muncă;  

-răspunde de calitatea activităţii desfăşurate;  
-asigură transportul inventarului moale (halate, câmpuri de operaţie) în condiţii 

corespunzătoare, respectând normele de igienă (în saci de cauciuc special 
afectaţi);  

-transportă inventarul moale (halate, câmpuri murdare) la punctul de colectare pentru 
spalatorie, în saci special afectaţi;  

-asigură şi răspunde de curăţenia sălilor de operaţii, precum şi a mobilierului respectiv, 
dezinfectând ori de câte ori este nevoie blocul operator;  

-supraveghează transportul corect al rezidurilor, al compreselor murdare, depunerea 
lor în recipiente şi transportarea lor la punctul de colectare pentru crematoriu;  

-efectuează dezinfecţia acestor recipiente;  
-ajută la transportul bolnavilor la masa de operaţie şi eventual la barbierirea acestora;  
-asigură curăţenia, prin spălare, a manuşilor si a instrumentarului, precum şi a 

batistelor de izolare, înainte de a fi sterilizate;  
-asigură transportul medicamentelor sau materialelor necesare blocului operator;  
-ajută la transportul bolnavilor operaţi, în lipsa brancardierului, împreună cu infirmiera 

de la salon.  
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ANEXA 19  
 
Medicul şef al laboratorului are, în principal, următoarele atribuţii:  

-organizează şi răspunde de activitatea laboratorului;  
-repartizează sarcinile personalului medico-sanitar în subordine;  
- îndrumă, controlează şi răspunde de munca acestora;  
-foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi tratament, în 

specialitatea respectivă;  
-execută, împreună cu întreg colectivul pe care-I conduce, examenele şi tratamentele 

cerute de medicii din secţiile cu paturi, din policlinică sau dispensare; 
-analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai 

muncii medicale din laborator  
-controlează şi conduce instruirea cadrelor în subordine;  
-gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale 

necesare desfăşurării activităţii;  
-controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, 

instalatiilor de orice fel şi altor obiecte de inventar;  
-colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi a celorlalte laboratoare, în vederea 

stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită 
analizele şi se folosesc rezultatele;  

-urmăreşte aplicarea măsurilor de protectia muncii şi de prevenire a contaminarii cu 
produse infectate;  

-asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice;  
-întocmeşte foile anuale de apreciere a cadrelor din subordine;  
-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de organul de conducere colectivă al spitalului.  

 
Rferitor la prevenirea infecţiilor nosocomiale se implica în:  

o implementarea sistemului de asigurare a calităţii, care reprezintă un ansamblu 
de acţiuni prestabilite şi sistematice necesare pentru a demonstra faptul că 
serviciile oferite (analize medicale) satisfac cerinţele referitoare la calitate;  

o elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi 
prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de 
analiză completată corect;  

o elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând recomandările 
din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (ediţia 
1/2005 sau cea mai recentă ediţie) în scopul evitării contaminării personalului 
şi a mediului;  

o întocmirea şi derularea programului de instruire a personalului din subordine 
în domeniul specific al prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;  

o identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de 
infecţie nosocomială va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului 
etiologic al infecţiilor nosocomiale, în colaborare cu epidemiologul şi medicul 
clinician (membri ai serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor 
nosocomiale), din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători (dacă 
este necesar, până la nivel de tipare intraspecie);  

o furnizarea rezultatelor testărilor într-o formă organizată, uşor accesibilă, în cel 
mai scurt timp;  

o testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a 
microorganismelor cu semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate; îşi 
va selecta seturile de substanţe antimicrobiene adecvate pe care le va testa, 
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în funcţie de particularităţile locale/regionale ale rezistenţelor semnalate în 
ultima perioadă de timp, şi antibioticele utilizate, cu respectarea integrală a 
recomandărilor standardului aplicat;  

o furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii 
actului medical, prin adoptarea unor decizii care să conducă la reducerea 
riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de bacterii rezistente la antibiotice, 
dificil sau imposibil de tratat;  

o realizează baza de date privind rezistenţa la antibiotice, preferabil pe suport 
electronic;  

o monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar 
de infecţie nosocomială pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu 
acelaşi fenotip (mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin 
izolarea unor microorganisme înalt patogene sau/şi multirezistente;  

o raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin 
monitorizarea izolărilor de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice şi 
periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor 
nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor 
patogene şi evoluţia rezistenţei la antibiotice;  

o monitorizează rezultatele tratamentului pentru fiecare pacient, la 
recomandarea clinicianului şi medicului epidemiolog;  

o monitorizează impactul utilizării de antibiotice şi al politicilor de control al 
infecţiilor la nivelul spitalului;  

o spitalele care primesc finanţare pentru controlul infecţiilor nosocomiale asigură 
în cadrul programului naţional de supraveghere a infecţiilor nosocomiale în 
sistem santinelă izolarea, identificarea şi testarea rezistenţei la antibiotice a 
microorganismelor patogene, conform metodologiei transmise de Centrul 
pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile, şi colaborează la nivel 
naţional pentru aplicarea protocoalelor Sistemului european de 
supraveghere a rezistenţei la antibiotice;  

o stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea studiilor 
epidemiologice comparative, cu respectarea reglementărilor legale privind 
biosecuritatea şi biosiguranţa (de exemplu, Legea nr. 339/2005 privind 
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope);  

o trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem 
santinelă a infecţiilor nosocomiale şi protocoalelor EARSS şi/sau în orice 
suspiciune de infecţie nosocomială, pentru identificare prin tehnici de 
biologie moleculară şi aprofundarea mecanismelor de rezistenţă la 
antibiotice.  
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ANEXA 20  
 
Atribuţiile medicului de laborator, biologului sau biochimistului sunt următoarele:  
Efectuează analize si investigaţii medicale de specialitate din produsele biologice 

prezentate pentru analiza in laboratorul clinic, prin metode manuale (aplicând tehnicile 
standard de laborator) si automate (aplicând tehnicile din manualele de utilizare, 
recomandate de producătorii aparatelor), interpretează rezultatele obţinute;  

Întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate;  
Răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale ce necesită investigaţii 

de laborator şi/sau la consult cu alţi medici;  
Efectuează şi răspunde de calibrarea analizoarelor automate din compartimentul de lucru 

şi/sau pe care le are în responsabilitate, de asemenea efectuează, interpretează şi 
răspunde de IQC pentru analizoarele existente, utilizând, in toate cazurile, materiale 
adecvate puse la dispoziţie în acest scop de conducerea laboratorului, conform 
solicitării;  

Efectuează şi răspunde de introducerea programelor analitice în analizoarele automate, 
conform prospectelor existente în kiturile de reactivi, putând realiza, în cazuri 
justificate, modificări ale programelor analitice amintite însă numai după consultarea 
conducerii laboratorului şi în urma autorizării primite din partea acesteia;  

Interpretează şi verifică toate testele de laborator efectuate manual în compartimentul de 
lucru, precum şi rezultatele obţinute în urma analizării produselor biologice pe 
analizoarele automate, autorizează eliberarea rezultatelor şi este răspunzător pentru 
acestea;  

Anunţă, în scris, conducerea laboratorului despre defecţiunile şi/sau funcţionarea 
anormală a analizoarelor menţionate, a altor aparate, tehnicii de calcul şi a sistemului 
informaţional existent în compartiment;  

Solicită intervenţia service şi întreţinere tehnică periodică atunci când este cazul, după 
consultări cu conducerea laboratorului şi notează aceste intervenţii în jurnalul de serice 
şi întreţinere al aparatului respectiv, conform dispoziţiilor stabilite de conducerea 
laboratorului;  

Răspunde de evidenţa scrisă a reactivilor şi materialelor de laborator primite în 
compartiment pentru utilizare, răspunde de utilizarea judicioasă a acestora, înaintând 
conducerii laboratorului, lunar, un raport scris conform modelelor stabilite de aceasta;  

Verifică şi autorizează eliberarea în scris, către conducerea laboratorului, a solicitărilor 
lunare şi suplimentare de reactivi şi materiale de laborator necesare desfăşurării 
activităţii specifice, în funcţie de disponibilul existent în compartiment;  

Verifică şi răspunde de utilizarea, la efectuarea testelor de laborator specifice 
compartimentului de lucru, numai a reactivilor şi materialelor de laborator stabilite 
şi/sau aprobate de conducerea laboratorului;  

Anunţă, în scris, conducerea laboratorului, despre eventualele nereguli constatate la 
reactivii şi materialele de laborator eliberate spre utilizare şi face propuneri pentru 
eliminarea sau remedierea situaţiilor ivite;  

Verifică şi răspunde de îndepărtarea reziduurilor biologice rezultate din activitatea 
specifică compartimentului, conform normelor legale în vigoare;  

Răspunde de întocmirea şi păstrarea documentelor din compartimentului de lucru, inclusiv 
a celor menţionate mai sus.  

Verifică şi răspunde de stocarea produselor biologice conform instrucţiunilor primite din 
partea conducerii laboratorului;  

Verifică şi răspunde de realizarea şi menţinerea curaţeniei şi dezinfecţiei la locul de 
muncă, conform normelor legale în vigoare;  
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Verifică, îndrumă şi răspunde de activitatea profesională a personalului aflat în subordinea 
sa în compartimentul de lucru;  

Urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi de laborator;  
Foloseşte corect şi răspunde de bunurile aflate în cadrul compartimentului de lucru şi/sau 

pe care le are în grijă şi ia măsuri, pentru conservarea, repararea şi, daca este cazul, 
înlocuirea lor, după încunoştinţarea şi avizarea primită din partea conducerii 
laboratorului;  

Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de munca, de disciplina şi 
comportamentul personalului în subordine;  

Respectă reglementările în vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile 
medicale (Ordinul M.S. nr. 219 / 01.04.2002);  

Supraveghează şi răspunde personal, de mijloacele fixe şi obiectele de inventar pe care le 
are în responsabilitate şi/sau se află în compartimentul de lucru: ustensile, aparate, 
produse etc.;  

Răspunde de păstrarea în bune condiţii şi utilizarea corectă, raţională şi eficientă a 
mijloacelor, materialelor şi produselor pe care le primeşte, le are în folosinţă sau care 
sunt utilizate de personalul în subordine;  

Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentului şef îmbolnăvirile 
pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;  

Poartă în permanenţă, în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie stabilit, 
pe care-l schimbă ori de câte ori este necesar în vederea păstrării igienei şi a 
aspectului estetic personal, precum şi ecusonul standard pentru identificare;  

Respectă normele igienico – sanitare şi de protecţia muncii; Respectă normele de 
securitate, manipulare a reactivilor şi celorlalte materiale de laborator, precum şi a 
recipientelor cu produse biologice şi patologice; Respectă normele P. S. I.;  

Respectă programul de lucru şi semnează zilnic şi la timp în condica de prezenţă; timpul 
de muncă se consemnează zilnic în condicile de prezenţă ale laboratorului, cu trecerea 
orei de începere a programului şi a orei de terminare a programului de lucru;  

Nu paraseşte serviciul înainte de sosirea schimbului şi predă verbal toate problemele 
secţiei;  

Respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinatori şi celelalte persoane cu care 
vine în contact sau colaborează, având obligaţia folosirii unui limbaj politicos şi a unei 
conduite civilizate faţă de orice persoană pe parcursul desfăşurării întregii activităţi în 
cadrul spitalului;  

Respectă secretul profesional şi Codul de etică şi deontologie profesională  
Respectă prevederile din regulamentul intern al unităţii şi al secţiei;  
Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nozocomiale (prevederile cuprinse în Ordinul M.S. nr. 916 / 2006);  
Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, de insusirea cunoştinţelor 

necesare utilizării echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educaţie 
continuă;  

Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi şi medici;  
Aplica prevederile cuprinse în Ordinul M.S. nr. 119/2004 (pentru aprobarea normelor 

privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale);  
Execută şi alte sarcini de serviciu (corespunzătoare postului, în limita competenţelor 

profesionale certificate), la solicitarea conducerii laboratorului;  
Răspunde de modul de îndeplinire al sarcinilor de serviciu.  
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ANEXA 21  
Atribuţiile asistentului de laborator sunt următoarele:  

Pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice;  
Sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator;  
Recoltează produse biologice (în ambulator sau la patul bolnavului, după caz);  
Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator;  
Prepară şi pregăteşte coloranţi, medii de cultură şi anumiţi reactivi necesari pentru 

tehnicile de laborator;  
Prepară soluţii dezinfectante;  
Asigură autoclavarea produselor biologice;  
Efectuează tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, 

parazitologie, serologice, toxicologie, citologice şi de anatomie-patologică);  
Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator, cu care 

lucrează;  
Acordă primul ajutor în caz de urgenţă (accidente produse în timpul recoltării);  
Întocmeşte documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator);  
Înmagazinează datele de laborator pe calculator, după caz;  
Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate;  
Întocmeşte şi comunică datele statistice din laboratorul clinic;  
Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare;  
Supraveghează şi controlează efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei laboratorului;  
Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii;  
Utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă 
utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.  

Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 
infecţiilor nosocomiale;  

Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate;  
Informează persoana ierarhică superioară asupra deteriorării reactivilor şi a 

aparaturii din dotarea laboratorului;  
Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;  
Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de utilizare a 

echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă;  
Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator;  
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ANEXA 22  
 
Atribuţiile medicului şef al laboratorului de radiologie sunt urmatoarele:  
-îndeplineşte obligaţiile ce-i revin ca şef de unitatea nucleară  
-solicită periodic efectuarea dozimetriei tehnologice şi de protecţie a aparaturii din dotare 

şi etalonarea de catre unităţi specializate, cu obtinerea unui certificat metrologic.  
-urmăreşte ca activitatea desfăşurată în laborator să nu creeze premize de suprairadiere a 

personalului, bolnavului sau mediului;  
-se preocupă împreună cu conducerea unităţii de pregătirea profesională şi de protecţie 

contra radiaţiilor ;  
-urmăreşte şi raspunde de folosirea optimă de catre personalul laboratorului a aparaturii , 

a mijloacelor de protecţie, având dreptul de a interzice activitatea acelora care nu 
respectă normele de folosire a aparaturii de protecţie;  

 
Atribuţiile medicului din laboratorul de radiologie sunt următoarele:  
-efectuează investigaţii de specialitate;  
-prezintă cazurile deosebite medicului şef de secţie;  
-întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate;  
-urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în subordine;  
-răspunde la solicitări de urgenţe medico–chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici;  
-controlează activitatea personalului subordonat;  
-urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi;  
-foloseşte corect aparatura şi ia măsuri în caz de defecţiune prin anunţarea personalului 

tehnic în vederea reparaţiilor;  
-răspunde de asigurarea condiţiilor igienico – sanitare la locul de muncă, de disciplină, 

ţinuta şi comportamentul personalului în subordine;  
-supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect şi în aceeaşi zi, 

răspunde de buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice;  
-urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii, atât pentru personalul sanitar 

cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru investigaţii radiologice;  
-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful secţiei şi de conducerea spitalului;  
-răspunde de activitatea medicilor rezidenţi pe care îi are în pregătire.  
In ceea ce priveste securitatea radiologica, atribuţiile se referă la:  
o  să asigure protecţia generală şi securitatea pacientului;  
o să justifice procedurile de diagnostic şi intervenţionale folosind criteriile de referinţă, 

stabilite prin reglementări specifice de Ministerul Sănătăţii (MS);  
o  să acorde consultaţia şi evaluarea clinică a pacientului;  
o să stabilească protocoale optimizate pentru procedurile de diagnostic şi intervenţionale, 

prin consultare cu fizicianul medical;  
o să controleze regulat tehnicile şi protocoalele;  
o să evalueze calitatea în practica de radiologie, luând în considerare rezultatele 

monitorizării dozei pacientului;  
o să elaboreze criterii specifice pentru examinarea: unei paciente însărcinate, a pacienţilor 

pediatrici, a persoanelor în cadrul procedurilor medico-legale sau a persoanelor în 
cadrul cercetării medicale sau biomedicale;  

o să raporteze incidentele şi accidentele radiologice responsabilului cu securitatea 
radiologica  
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ANEXA 23  
 
Atribuţiile fizicianului medical sunt urmatoarele:  
 
• să elaboreze cerinţe şi specificaţii pentru achiziţionarea instalaţiei potrivite de radiologie, 

asigurându-se de securitatea radiologică a instalaţiei;  
• să întocmească tema de proiectare pentru amplasarea şi construcţia laboratorului de 

radiologie, în colaborare cu radiologul;  
• să supravegheze sau să participe la testele de acceptare, punerea în funcţiune şi 

controlul calităţii instalaţiilor radiologice;  
• să stabilească proceduri de evaluare a dozei pacientului;  
• să supravegheze instalarea-montarea, întreţinerea, verificarea, repararea instalaţiilor 

radiologice;  
• să supravegheze inventarierea instalaţiilor radiologice;  
• să participe la investigarea şi la evaluarea incidentelor şi accidentelor radiologice.  
 
Atributii ale RESPONSABILULUI CU SECURITATEA RADIOLOGICA 

1. sa cunoasca si sa respecte limitele si conditiile cuprinse in autorizatie sau in 
certificatul de inregistrare si sa se asigure ca desfasurarea activitatilor se face cu 
respectarea acestor limite si conditii, precum si a prevederilor din manualul de 
operare si din cel de service; 

2. sa aplice metodele de lucru si tehnicile care conduc, in desfasurarea activitatii cu 
surse de radiatii, la reducerea la minimum a riscului de suprairadiere sau 
contaminare; 

3. sa tina sistematic evidenta surselor de radiatii si sa consemneze/verifice eficienta 
masurilor de asigurare impotriva degradarii, raspandirii sau sutragerii acestora; 

4. sa controleze periodic nivelurile de radiatii, de concentratii si de contaminare 
radioactiva, dupa caz, existente in zona controlata si/sau in zona supraveghiata, 
precum si integritatea masurilor privind securitatea instalatiilor si sa tina evidenta 
rezultatelor masuratorilor privind nivelurile de radiatii, concentratiile si nivelurile de 
contaminare radioactiva din zona controlata/supraveghiata, obtinute ca urmare a 
controalelor efectuate;  
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ANEXA 24  
 
Atribuţiile asistentului medical din laboratorul de radiologie sunt urmatoarele:  

-pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic;  
-înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu 

datele de identitate necesare;  
-efectuează radiografiile la indicaţiile medicului;  
-execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă, conform 

indicaţiilor medicului;  
-păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice 

pentru interpretare;  
-inregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale 

pe coperţile filmelor;  
-păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile;  
-inscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice;  
-asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice;  
-păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate;  
-participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de 

cercetare ştiinţifică;  
-psigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în 

vederea menţinerii ei în stare de funcţionare;  
-ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a 

cunoştinţelor teoretice şi practice;  
-utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat 
şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;  

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

-supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.  
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ANEXA 25  
 
Atribuţiile medicului coordonator al laboratorului de anatomie patologică sunt 
urmatoarele:  

-organizează şi răspunde de activitatea laboratorului;  
-repartizează sarcinile personalului medical din subordine;  
-îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea personalului din subordine;  
-foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic în specialitatea 

respectivă;  
-execută împreună cu colectivul pe care îl conduce examenele cerute de medicii din 

secţiile cu paturi.  
-analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor de laborator;  
-controlează şi răspunde de instruirea personalului din subordine;  
-gestionează inventarul laboratorului şi face propuneri pentru asigurarea bazei 

materiale necesare desfasurării activităţii;  
-efectuează necropsia numai dupa împlinirea a 24 ore de la deces, în prezenţa 

medicului care a ingrijit bolnavul şi a medicului şef de secţie;  
-dispune îmbălsămarea cadavrelor şi ia măsuri pentru eliberarea cadavrelor în termen 

de cel mult 3 zile de la deces;  
-completează împreună cu medicul curant certificatul constatator de deces şi-l 

semnează;  
-analizează modul de înregistrare a produselor biologice primite şi a rezultatelor 

histopatologice corespunzătoare, cu formarea unei baze de date;  
-urmăreşte elaborarea diagnosticului histopatologic în maxim 7 zile pentru materialul 

biopsic , iar pentru piesele operatorii în maxim 30 zile lucrătoare, semnând 
buletinele respective;  

-consemnează dacă sunt necesare teste suplimentare speciale pentru stabilirea cu 
precizie a diagnosticului;  

-coordonează efectuarea examenului extemporaneu în timp util şi comunică secţiei 
rezultatele;  

-verifică modul de păstrare a registrelor de analize, a lamelor rezultate şi a blocurilor 
de parafină , conform normelor în vigoare;  

-eliberează blocurile de parafină şi/sau lamele la cererea pacientului / aparţinatorilor 
pentru consult sau efectuare de analize suplimentare;  

-coordonează situaţiile în care decedaţii sunt consideraţi caz social, dacă într-un 
interval de 10 zile de la deces nu se prezintă aparţinători;  

-decide efectuarea necropsiei anatomo-patologice versus cea medico-legală;  
-semnează solicitarile pentru scutirea de necropsie, atunci când există premisele 

legale acordării acesteia, alături de medicul curant şi şeful de secţie;  
-supraveghează elaborarea diagnosticului anatomo-patologic macroscopic şi a 

rezultatului definitiv dupa examinarea microscopică a fragmentelor recoltate;  
-explică aparţinătorilor leziunile găsite şi mecanismul morţii;  
-verifică trecerea tuturor datelor şi a diagnosticelor în registrul de înregistrare al 

decedaţilor;  
-păstrează confidenţialitatea actului medical;  
-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;  
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ANEXA 26  
 
Atribuţiile asistentului de anatomie patologică sunt următoarele :  

-stabileşte şi răspunde de identitatea cadavrelor;  
-înregistrează şi eliberează cadavre aparţinătorilor;  
-răspunde de exactitatea datelor consemnate în registrul de intrare şi predare a 

cadavrelor, de buna păstrare şi utilizare a inventarului;  
-ţine legătura cu administraţia, cu organele judiciare în privinţa datelor de deces 

a cazurilor ce pun probleme medico-judiciare;  
-pregăteşte cadavrele şi instrumentarul pentru necropsie  
-înregistrează piesele pentru examenele histologice.  
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ANEXA 27  
 
Autopsierul de la laboratorul de anatomie patologică are, în principal, următoarele sarcini:  

-stabileşte şi răspunde de identitatea cadavrelor;  
-înregistrează şi eliberează aparţinatorilor cadavrele, conform normelor în vigoare;  
-pregăteşte cadavrele şi instrumentarul pentru necropsie;  
-ajută medicul în efectuarea autopsiei;  
-îmbălsămează cadavrele şi face toaleta în vederea predării lor.  
-raspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din 

dotare  
-ţine evidenţa statistică a activităţii laboratorului în raport cu instrucţiunile în vigoare  
-răspunde de respectarea normelor de protecţie a muncii  
-respectă regulamentul de ordine interioară  
-respectă şi aplică normele sanitare stipulate în procedură privind colectarea, 

depozitarea , transportul şi incinerarea deseurilor priculoase conform Ord.219/2002  
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ANEXA 28  
 
Atribuţiile medicului din laboratorul de explorări functionale sunt următoarele:  
• urmăreste efectuarea interpretarea probelor de explorări functionale a tuturor bolnavilor 

din secţiile spitalului;  
• programează efectuarea probelor pentru fiecare bolnav internat;  
• urmăreste pregătirea fizica şi informarea pacientului în vederea unei bune cooperari la 

efectaurea probelor;  
• raspunde prompt la solicitarile de prima urgenţă cu luarea măsurilor necesare;  
• raspunde rapid la solicitarile exigente ale medicilor de salon pentru activitatea practică de 

stabilire a diagnosticului corect , în timp util , în vederea introducerii celor mai eficiente 
mijloace terapeutice;  

• urmăreste modul de efectuare a probelor de explorări functionale, cunoscând gradul de 
risc al acestor probe, în vederea evitării contaminării microbiene intraspitalicesti;  

• urmăreşte dezvoltarea şi diversificarea metodelor de investigaţie functională în cadrul 
laboratorului;  

• se preocupă de pregătirea profesională a personalului din cadrul laboratorului , făcând 
propuneri de perfecţionare a cadrelor medicale;  

• răspunde de modul de efectuare şi de interpretare a fiecărei probe de explorări 
funcţionale;  

• urmăreşte zilnic ca aparatele din dotare să funcţioneze la parametrii necesari, cu 
verificarea lunară a acestora de catre tehnicieni;  

• face propuneri privind achizitionarea de echipamente şi aparatură necesare îmbunătăţirii 
serviciilor oferite de laborator;  

• solicită medicului de salon , după fiecare caz în parte efectuarea şi a altor probe de 
explorări funcţionale , în funcţie de diagnosticul clinic;  

• comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi care necesită supraveghere deosebită ;  
• răspunde prompt la solicitarile de urgenţă şi la consultările din alte secţii în interesul unei 

cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;  
• semnalează orice deficienţe în aprovizionarea cu materiale necesare;  
• controlează şi răspunde de starea de curăţenie din laborator, de buna întreţinere a 

aparatelor şi instrumentarului;  
• răspunde de confidenţialitatea actului medical;  
• îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.  
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ANEXA 29  
 
Atribuţiile asistentului medical din laboratorul de explorări funcţionale sunt 
următoarele :  
• pregăteşte şi sterilizează trusele de lucru necesare investigaţiilor de laborator;  
• pregătirea şi înregistrarea bolnavilor, măsurarea înalţimii şi greutăţii corporale în vederea 

explorărilor ce se vor efectua;  
• efectuarea presiunilor venoase cu puncţionare i.v. şi emisie de sânge;  
• testarea circulaţiei arteriale periferice în cadrul oscilometriei efectuate la nivelul fiecărui 

segment al membrelor inferioare sau superioare;  
• efectuarea testelor ventilatorii simple tuturor bolnavilor ce vor suferi o intervenţie 

chirurgicală;  
• efectuarea testelor ventilatorii farmacodinamice la indicaţia medicului anestezist sau 

medicului de salon – teste cu mare risc pentru bolnav;  
• supravegherea permanentă a stării generale a bolnavului investigat , acordarea rapidă a 

primului ajutor daca este necesar;  
• executarea electrocardiogramei bolnavilor ;  
• executarea testelor de EKG la efort;  
• pregatirea traseelor electrocardiografice înregistrate şi prezentarea lor medicului 

specialist de laborator;  
• prelucrarea datelor şi elaborarea buletinelor de investigaţii medicale, difuzarea buletinelor 

şi electrocardiogramelor către clinicile spitalului;  
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ANEXA 30  
 
Îngrijitorul de laborator are, în principal, următoarele sarcini:  
 

-efectuează curaţenia încaperilor şi suprafetelor de lucru din laborator şi execută 
operaţiile de dezinfecţie curentă, după caz, la indicaţiile şi sub supravegherea 
asistentei medicale de laborator;  

 
-executa curaţenia şi spalarea sticlăriei şi a materialului de laborator, ajută la 

impachetarea şi pregătirea materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator, 
precum şi la pregătirea mediilor de cultură;  

 
-transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului (inclusiv materialele infectate), 

precum şi cele necesare pentru recoltări de probe în teren  
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ANEXA 31  
 
Atribuţiile medicului responsabil de tura (de gardă) în CPU-S/camera de garda, sunt 
următoarele:  

-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  
-răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de 

respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor 
etice şi deontologice;  

-răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 
regulamentului de funcţionare;  

-răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului-şef sau locţiitorului acestuia 
asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării 
normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste 
probleme au fost rezolvate sau nu;  

-exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  
-efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în CPU-S şi ia 

decizia introducerii acestuia în camera de reanimare sau în alt sector, coordonează 
întreaga activitate din camera de reanimare chiar în condiţiile în care în acest sector 
există mai mulţi pacienţi sub investigaţii şi tratament, efectuează evaluarea primară 
şi secundară, manevrele terapeutice de urgenţă sau continuarea acestora, 
investigarea bolnavului, anunţarea specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului 
până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea 
acestuia. Îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat ori 
deleagă un alt medic competent pentru acest lucru;  

-primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale CUPU-S, îi evaluează, recomandă 
investigaţiile şi tratamentul, solicită consulturile de specialitate, deleagă medici din 
subordine pentru efectuarea manevrelor investigative şi terapeutice, cu condiţia de 
a fi informat permanent despre starea pacientului; hotărăşte reţinerea bolnavului 
sub observaţie, recomandă internarea în alte secţii şi este unica persoană din 
CUPU-S care îşi dă acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte 
instituţii. Decizia medicului de garda poate fi contramandată doar de medicul-şef 
sau de locţiitorul acestuia;  

-efectuează vizita periodică la intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din CUPU-S, 
reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică, asigurând informarea 
specialiştilor din spital despre modificările semnificative;  

-comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre 
manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica 
persoană din CUPU-S care comunică un deces aparţinătorilor, fiind însoţit de 
asistentul de tură  

-completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în CUPU-
S şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator; 
contrasemnează şi asigură completarea corectă de către restul personalului a 
fişelor şi a documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează 
personal;  

-respectă regulamentul de funcţionare al CUPU-S şi asigură respectarea acestuia de 
către restul personalului de gardă;  

-respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia 
şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă;  

-poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de 
funcţionare;  
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-respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor 
pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;  

-respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 
natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de 
muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul 
loc de muncă este atacabilă;  

-propune internarea unui pacient într-o secţie anume, în cazul unor divergenţe de 
opinie cu medicul din secţia respectivă;  

-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului  
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ANEXA 32  
 
Atribuţiile asistentului medical în CPU-S sunt următoarele:  

-îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii 
profesionale;  

-raspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  
-răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de 

respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor 
etice şi deontologice;  

-răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 
regulamentului de funcţionare;  

-respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi de 
asistentul-şef şi asigură îndeplinirea acestora;  

-are responsabilitatea păstrării confidenţialităţii îngrijirilor medicale;  
-răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;  
-preia bolnavul în camera de reanimare şi în celelalte spaţii ale CPU-S, îl 

monitorizează, ajută la efectuarea/efectuează manevrele invazive sau neinvazive 
pe care le cere medicul;  

-comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre 
manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia;  

-efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice 
prescrise de către medic, îl anunţă pe acesta despre evoluţia bolnavilor şi 
efectuează monitorizarea scriptică în fişe de observaţie speciale ale bolnavilor;  

-efectuează pregătirea psihică şi fizică a bolnavilor pentru examinările necesare, 
organizează transportul lor;  

-declară imediat asistentului-şef orice îmbolnăvire pe care o prezintă personal sau 
îmbolnăvirile survenite la membrii de familie care pot afecta activitatea lui ;  

-respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în 
vigoare;  

-participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul şi participă cu medicul 
responsabil de tură la vizitele periodice, la intervale maxime de 3 ore, în tot 
departamentul;  

-răspunde de starea aparaturii medicale, stocul de medicamente şi materiale de unică 
folosinţă şi alte materiale, precum şi de aprovizionarea cu acestea;  

-verifică medicamentele, materialele, starea de funcţionare a aparaturii medicale la 
preluarea turei, consemnează aceasta în condici speciale şi îl informează pe 
asistentul-şef cu privire la acest lucru;  

-cunoaşte, pe baza documentelor de urmărire a pacienţilor şi prin implicarea directă în 
procesul de evaluare şi tratament, rulajul pacienţilor din cadrul CPU-S: orele de 
sosire şi plecare, cazuistica, conduita terapeutică efectuată, în curs de efectuare 
sau planificată în vederea efectuării;  

-răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;  
-răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi 

lenjeria de pat, pături etc.;  
-răspunde de folosirea şi întreţinerea corectă a materialelor specifice utilizate la 

cursurile de instruire din cadrul CUPU-S, după caz, cum ar fi: manechine, televizor, 
videocasetofon, retroproiector, diaproiector, videoproiector, simulator etc., şi 
raportează imediat asistentului-şef orice defecţiune survenită la acestea;  

-răspunde de informarea corectă şi promptă a asistentului-şef sau, după caz, a 
medicului şef de tură sau medicului-şef asupra tuturor problemelor ivite în timpul 
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gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate 
de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;  

-respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 
natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de 
muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul 
loc de muncă este atacabilă juridic;  

-participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul 
subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;  

-poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în 
stare de funcţionare;  

-aduce la cunoştinţa responsabilului cu programarea turelor indisponibilitatea pe o 
perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, 
cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);  

-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.  
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ANEXA 33  
 
Atribuţiile infirmierului din CPU-S sunt următoarele:  

-îşi exercită profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  
-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  
-respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;  
-respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 

infecţiilor nosocomiale;  
-răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

regulamentului de funcţionare;  
-respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi 

asigură îndeplinirea acestora;  
-are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, are un 

comportament etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;  
-ajută la organizarea transportului intraspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de 

nevoie;  
-respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS sau altor prevederi legale în 

vigoare;  
-participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;  
-răspunde de starea aparaturii medicale, a materialelor de unică folosinţă, precum şi a 

altor materiale cu care lucrează;  
-răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;  
-efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi 

deparazitarea lor;  
-pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;  
-organizeaza lenjeria curata/murdara ; 
-efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea 

regulilor de igienă, ori de câte ori este nevoie;  
-îi ajută pe pacienţii deplasabili să-şi efectueze zilnic toaleta;  
-ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări;  
-ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea pacientului imobilizat;  
-goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de 

alte produse biologice, după stabilirea bilanţului de către asistentul medical;  
-după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte 

cadavrul şi ajută la transportul acestuia la morga unităţii;  
-îi ajută pe bolnavi să-şi efectueze nevoile fiziologice;  
-nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor;  
-asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi 

în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii;  
-transportă lenjeria murdară, de pat şi a bolnavilor, în containere speciale, la spălătorie 

şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform 
reglementărilor în vigoare;  

-execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a 
medicului;  

-întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, 
pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;  

-transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură curăţenia, dezinfecţia şi 
păstrarea lor în locurile şi în condiţiile stabilite de unitate;  

-răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi 
lenjeria de pat, pături etc.;  
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-respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 
natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de 
muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul 
loc de muncă este atacabilă;  

-participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate;  
-poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în 

stare de funcţionare; 
-răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la 

cunoştinţa responsabilului cu programarea turelor indisponibilitatea pe o perioadă 
anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi 
deces în familie, îmbolnăviri etc.);  

-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi asistenta sefa..  
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ANEXA 34 
 
Atribuţiile registratorului în CPU-S sunt următoarele:  

-îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  
-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  
-respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;  
-completează baza de date cu pacienţii la zi, în timp real cu sosirea pacienţilor;  
-este singura persoană responsabilă şi autorizată cu realizarea copiilor fişelor 

pacienţilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  
-oferă informaţii tuturor celor care solicită, direcţionându-i la persoanele responsabile 

din incinta CPU-S;  
-se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale;  
-anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar 

disfuncţionalităţi în exploatarea acestora;  
-nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru 

medical specializat şi autorizat;  
-păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a 

spitalului;  
-răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 

regulamentului de funcţionare;  
-participă la instruirile periodice ale întregului personal;  
-respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 

natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de 
muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul 
loc de muncă este atacabilă juridic;  

-respectă regulamentul de funcţionare a CPU-S;  
-participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat;  
-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a sectiei.  
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ANEXA 35  
 
Atribuţiile telefonistului sunt următoarele:  

-îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  
-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  
-respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;  
-răspunde la întrebările persoanelor şi ale pacienţilor care se adresează biroului de 

informaţii sau, după caz, îi dirijează către persoanele abilitate şi autorizate să le 
răspundă la întrebări;  

-răspunde la telefon în mod civilizat şi amabil, identificându-se;  
-realizează transferul apelurilor către persoanele solicitate sau compartimentele 

solicitate din cadrul unitatii;  
-se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale;  
-ţine evidenţa personalului angajat disponibil şi a modalităţilor de alertare a fiecărei 

persoane în caz de alarmă generală pentru multiple victime, calamităţi etc.;  
-anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar 

disfuncţionalităţi în exploatarea acestora;  
-anunţă medicul de gardă în cazul în care se realizează o transmisie de date din partea 

echipajelor de prim ajutor, în cazul în care în cadrul CPU-S există un centru de 
recepţie a apelurilor prin sisteme de transmisie telemedicală;  

-nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru 
medical specializat;  

-păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a 
spitalului;  

-răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a 
regulamentului de funcţionare;  

-participă la instruirile periodice ale întregului personal;  
-respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 

natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de 
muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul 
loc de muncă este atacabilă juridic;  

-respectă regulamentul de funcţionare a unitatii;  
-participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU;  
-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU.  
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ANEXA 36  
 
Atribuţiile îngrijitorului de curăţenie sunt următoarele:  

-îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;  
-răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;  
-respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;  
-efectuează curăţenie riguroasă în toate încăperile serviciului, cât şi în împrejurimile 

clădirii;  
-efectuează curăţenia în timpul turei, în fiecare încăpere, ori de câte ori este nevoie;  
-răspunde de spălarea lenjeriei murdare şi de recuperarea ei integral;  
-răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află;  
-răspunde de starea aparaturii cu care lucrează;  
-respectă regulamentul de funcţionare a unitatii;  
-respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-şef, locţiitorul acestuia sau de 

asistentul-şef şi asigură îndeplinirea acestora;  
-respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 

natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de 
muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul 
loc de muncă este atacabilă;  

-participă la şedinţele de lucru ale personalului sectiei;  
-îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau sectiei  
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ANEXA 37  
 
Farmacistul şef are următoarele atribuţii:  

-coordonează intreaga activitate a personalului din farmacie;  
-întocmeşte pe baza consumurilor din farmacie, notele de comandă necesare 

completării stocurilor, la toate produsele şi materialele sanitare, functie de 
necesităţi;  

-stabileşte întrunirea comisiei de aprovizionare cu medicamente şi materiale sanitare , 
la care este invitat câte un medic din fiecare secţie;  

-coordonează şi urmăreşte preluarea produselor farmaceutice , pe bază de facturi , din 
punct de vedere calitativ , cantitativ şi valoric;  

-asigură depozitarea şi conservarea medicamentelor în conformitate cu prevederile 
normative în vigoare şi cu specificul fiecărui produs;  

-coordionează şi urmareşte prepararea corectă şi în timp util a tuturor produselor 
elaborate în farmacie;  

-urmăreşte corecta executare a formulelor magistrale, participând efectiv la munca din 
sectorul de receptură;  

-coordonează şi urmăreşte eliberarea produselor farmaceutice şi a materialelor 
sanitare către secţiile spitalului , precum şi corecta evidenţă a miscării acestora;  

-urmăreşte aprovizionarea zilnică a locurilor de muncă din oficiu, cu intreaga gamă de 
produse existente în depozitul farmaciei;  

-operează zilnic în evidenţa contabilă asistată de calculator, facturi, note de transfer, 
centralizatoare zilnice de livrare a produselor, către secţiile spitalului si alte servicii;  

-organizează, adaptează şi dotează spaţiul de care dispune farmacia, astfel ca în 
permanenţă fluxul tehnologic şi funcţionalitatea compartimentelor de activitate ale 
farmaciei să corespundă sarcinilor primite şi tehnicii farmaceutice moderne.  

-urmăreşte pregătirea profesională a personalului din subordine;  
-organizează şi urmăreşte securitatea, ordinea şi starea de igienă a farmaciei, inclusiv 

a procesului de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  
-asigură păstrarea în bune condiţii şi în deplină securitate a arhivei farmaciei;  
-sesizează conducerea în vederea luării măsurilor necesare raţionalizării produselor 

deficitare;  
-participă la raportul de gardă, colaborând permanent cu medicii şi personalul mediu 

din spital;  
-organizeaza activitatea de achizitii publice, functie de necesar si fondurile existente, 

pentru produsele de farmacie – medicamente, pe tipuri si fonduri, finantare.  
 
Farmacistul are următoarele atribuţii:  
• execută formulele magistrale şi prepară produsele elaborate în farmacie , conform fiselor;  
• identifică din punct de vedere chimic substanţele intrate în farmacie, prin reacţii de 

analiză cu reactivi specifici;  
• coordonează şi îndrumă activitatea asistentelor de farmacie ;  
•răspunde de folosirea corectă, pastrarea şi întreţinerea substanţelor toxice şi stupefiante, 

conform prevederilor legale în vigoare, a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din 
dotare;  

• contribuie la introducerea tehnicilor noi în farmacie;  
• colaborează cu personalul de specialitate din spital;  
• controlează curaţenia la locul de muncă; verifică la venire şi la plecare instalatiile de apa, 

gaz şi electricitate;  
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• coordonează şi urmăreşte eliberarea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare 
către secţiile spitalului;  

• coordonează şi îndrumă activitatea farmaciştilor stagiari şi rezidenţi care efectuează 
stagiul de practică în farmacia spitalului;  

• respectă secretul profesional şi codul de etică al farmacistilor;  
• se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă;  
• îndeplineşte orice alte sarcini trasate de farmacistul şef;  
• referitor la prevenirea infecţiilor nosocomiale:  

o obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici 
care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;  

o distribuirea medicamentelor antiinfecţioase şi ţinerea unei evidenţe adecvate 
(potenţă, incompatibilitate, condiţii de depozitare şi deteriorare);  

o obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau serurilor şi distribuirea lor în mod 
adecvat;  

o păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;  
o înaintarea către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a 

sumarului rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor;  
o păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, 

antiseptice şi de alţi agenţi antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de 
concentraţie, temperatură, durata acţiunii, spectrul antibiotic, proprietăţi toxice, 
inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe care sunt 
incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa, condiţii fizice care 
afectează în mod negativ potenţa pe durata depozitării (temperatură, lumină, 
umiditate), efectul dăunător asupra materialelor;  

o participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse 
utilizate la spălarea şi dezinfectarea mâinilor;  

o participarea la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului şi 
materialelor pacienţilor;  

o participarea la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea 
echipamentului în spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul 
dispozitivelor) şi monitorizarea.  
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ANEXA 38  

 
Asistentul de farmacie are următoarele atribuţii:  

-organizează spatiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor;  
-asigură aprovizionarea farmaciei cu medicamente din depozit, recepţia , depozitarea , 

si păstrarea acestora;  
-eliberează medicamentele prescrise pe condica de prescripţii medicale;  
-cunoaşte medicamentele sinonime cu acelasi DCI, care sunt în farmacie şi informează 

personalul mediu al spitalului când se face o înlocuire pe fila de condica, specificind 
clar denumirea medicamentului;  

-sub îndrumarea directă a farmacistului face diviziuni ale diverselor preparate elaborate 
în farmacie;  

-verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi 
previne degradarea lor;  

-respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 
infectiilor nozocomiale;  

-respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului de farmacie;  
-se preocupă de actualizarea cunoştintelor profesionale prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă;  
-coordonează şi indrumă activitatea viitorilor asistenţi de farmacie;  

-respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
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ANEXA 39 
 
Inginerul (Compartiment Tehnic) are, în principal, următoarele atribuţii:  
-întocmeşte lucrările pentru proiectul planului de reparare a clădirilor, instalaţiilor şi 

utilajelor şi întocmeşte lucrările de propuneri pentru reparaţii capitale şi investiţii;  
-asigură buna gospodarire a patrimoniului compartimentului, răspunde de utilizarea 

judicioasa a materialelor si a timpului de lucru; 
-organizează şi răspunde de realizarea graficelor de intreţinere şi revizie tehnică a 

instalaţilor, utilajelor, aparaturii etc.;  
-urmăreste şi răspunde de calitatea reparaţiilor curente;  
-urmăreşte perfecţionarea pregătirii personalului din subordine;  
-răspunde de întocmirea necesarului de materiale tehnice, de întreţinere, de construcţii etc  
-ia măsuri pentru indeplinirea şi respectarea normelor de igienă, a normelor de protectia 

muncii, de prevenire a incendiilor, de medicina muncii, etc.;  
-asigură buna organizare a personalului din subordine şi a desfasurarii activitatii acestora 

prin repatizarea locurilor de munca, dotarea cu scule, aparate de masura si control si 
repartizarea de materiale si piese de schimb necesare;  

-răspunde de realizarea si executarea la timp si in bune conditiuni a planului de intretinere, 
revizii tehnice, reparatii si montaj;  

-asigură indrumarea tehnica a personalului din subordine si respectarea disciplinei în 
muncă;; 

-răspunde de insusirea si respectarea de catre personalul din subordine a procesului 
tehnologic, a procesului de munca stabilit  

-răspunde de aplicarea stricta a dispozitiilor legale privind instalatiile sub presiune, 
mijloace de ridicat si aparatele de masura si control;  

-asigură şi raspunde de luarea tuturor masurilor pentru ca instalatiile, utilajele si masinile 
din dotare sa fie exploatate in conditii de deplina siguranta, in care scop au următoarele 
obligaţii:  

-organizează procesul de pregatire şi repartizeaza sarcinile de munca pe intregul personal 
din subordine;  

-ia măsuri pentru asigurarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind 
exploatarea in conditii normale a instalatiilor, utilajelor si masinilor; stabilesc masurile 
legale ce trebuie luate in caz de dereglari, intreruperi sau avarii;  

-asigură stabilirea şi aducerea la cunostinta fiecarei persoane a atributiilor si raspunderlilor 
ce-i revin la locul de munca, verifica modul cum acestestea au fost insusite si se 
indeplinesc pe intregul personal;  

-repartizează personalul tehnic pe schimburi penrtu a asigura asistenta tehnica;  
-controlează şi răspund ca la locurile de munca cu pericol de explozie si incendii 

personalul muncitor sa utilizeze echipamentul de protectie specific acestor locuri, de la 
inceperea la terminarea programului de lucru;  

-controlează periodic starea tehnică a instalatiilor, utilajelor si masinilor, respectarea 
normelor de exploatare a acestora si regimul de lucru stabilit;  

-asigură executarea reviziilor tehnice obligatorii si a reparatiilor planificate ale instalaţiilor, 
utilajelor si masinilor, potrivit prevederilor documentatiilor tehnice; răspund de pregatirea 
instalatiei in vederea executarii reparatiei si controleaza asigurarea tuturor masurilor de 
securitate a acesteia;  

-organizează instruirea practica periodica a persoalului, muncitor cu privire la functionarea, 
exploatarea si intretinerea instalatiilor, utilajelor si masinilor in condiţii de siguranţă, 
cunoasterea si aplicarea normelor de protecţia muncii, de prevenire si stingere a 
incendiilor si a normelor de interventie pentru prevenirea dereglarilor, intreruperilor, 
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 avariilor, a accidentelor tehnice si uzurii permanente. 
-urmăreşte şi răspunde de efectuarea, prin personal specializat, verificărilor legale şi 

obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru instalaţiile sub presiune si /sau de ridicat 
folosite, solicitând în acest scop unităţilor Inspectoratului de stat pentru Controlul 
instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) avizele necerare;  

-urmăreşte graficul de eşalonare a lucrărilor şi informează periodic asupra stadiului de 
realizare a lucrărilor, alaturi de ceilalti membrii, specializati ai Compartimentului tehnic;  
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ANEXA 40  
 
Consilierul juridic are în principal următoarele atribuţii:  

-avizează, la cererea organelor de conducere ale unităţi, asupra legalităţii măsurilor ce 
urmează a fi luate, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea 
patrimonială a unităţii;  

-avizează cu privire la interpretarea corectă a actelor normative care au aplicabilitate în 
unităţile sanitare;  

-avizează contractele de muncă şi deciziile emise de conducerea unităţii;  
-avizează, pe baza documentaţiei primite de la serviciul de resort, contractele şi 

proiectele oricăror acte, cu caracter judiciar, în legatură cu activitatea unităţii;  
-colaborează la intocmirea instrucţiunilor emise de conducerea unităţilor sau a altor 

acte cu caracter normativ, pentru asigurarea legalităţii necesare;  
-reprezintă unitatea în fata instantelor de judecată şi a oricăror organe de jurisdictie în 

care reprezentarea prin consilier juridic este obligatorie sau permisă de lege;  
-analizează, împreună cu organul financiar-contabil, situaţia pagubelor şi avizează, la 

cerere, în legatură cu măsurile de urmărire a debitorilor, în condiţiile actelor 
normative în vigoare;  

-vizează situaţiile debitelor ce se înaintează organelor superioare;  
-răspunde de legalitatea actelor ce le emite (avize, vize, referate) în faţa managerului 

unităţii şi a instantelor de judecată;  
-ţine evidenţa lucrărilor ce efectuează, separat de evidenţa generală a unităţii, precum 

şi evidenţa procesuală, conform dispoziţiilor legale în vigoare;  
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ANEXA 41  
 
Muncitorii şi alt personal operativ au, în principal, următoarele atribuţii:  

-răspund nemijlocit de funcţionarea în condiţii de siguranţă şi potrivit regimului de lucru 
aprobat, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor pe care le au în primire, în care scop au 
următoarele obligaţii:  

-să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale instalaţiilor, utilajelor şi 
masinilor la care lucreaza, sa aplice intocmai normele de functionare si intretinere a 
acestora, de protectia muncii si prevenirea incendiilor;  

-să asigure, supravegherea permanenta a instalatiilor, utilajelor si masinilor, precum si 
a celorlalte mijloace incredintate, sa verifice buna functionare a dispozitivelor de 
siguranta, aparaturii de masura si control;  

-să foloseasca si sa pastreze, in conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de 
protectie si dispozitivele de siguranta;  

-să se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a putea executa in 
bune conditii sarcinile ce le revin;  

-să aducă de indata la cunostinta conducatorului locului de munca orice neregula, 
defectiune, anomalie sau alta situatie de natura sa constituie un pericol, pe care le 
constata la locul de munca, precum si in orice incalcare a normelor de protectia 
muncii sau de prevenire a incendiilor;  

-să nu părăsească locul de munca fara aprobarea sefului locului de munca sau a altui 
conducator al formatiei de lucru, data in conditiile prevazute de lege; in timpul 
serviciului sa se preocupe permanent de buna desfasurare a activitatii;  

-să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor si accidentelor, atunci cand se produc, 
potrivit normelor intocmite in acest sens, sa stea la dispozitia unitatii sau sa prezinte 
in cel mai scurt timp la serviciu in caz de avarii ori alte necesitati urgente;  

-să respecte regulile de acces în unitatea în care lucreaza şi să nu primească 
persoane străine în incinta unităţii, decât în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;  

-să respecte cu strictete dispozitiile referitoare la predarea-primirea organizata a 
schimbului; la terminarea programului nu pot parasi locul de munca pana nu se 
prezinta inlocuitorul, iar incetarea activitatii se face numai dupa predarea instalati ei, 
utilaj ului sau masinii de care raspund, lucratorului din schimbul urmator, in 
prezenta inginerului de schimb, maistrului sau altui conducator al formatiei de lucru 
din schimbul care preia activitatea;  

-să asigure, cu respectarea stricta a prescriptiilor tehnice, instalatia, utilajul sau masina 
la care lucreaza, in cazul in care, potrivit programului de lucru, acestea nu se 
predau altui schimb.  

-Muncitorii şi alt personal operativ trebuie să îşi îndeplinească întocmai îndatoririle de 
serviciu, să previna orice faptă care ar putea să pună în pericol securitatea 
personalului şi integritatea maşinilor, instalatii lor, utilajelor şi altor bunuri, să 
înlature operativ orice situaţii care ar putea constitui o sursă de pericol.  
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ANEXA 42  
 
Atribuţiile medicului responsabil pentru supravegherea şi controlul infecţiilor 
nosocomiale:  
-elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 
nosocomiale din unitatea sanitară;  
-solicită includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi 
controlul infecţiilor nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respectiv 
componentă a criteriilor de acreditare;  
-organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale 
pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi 
control al infecţiilor nosocomiale al unităţii;  
-propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de 
urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială;  
-răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare 
activităţilor planificate, respectiv pentru situaţii de urgenţă;  
-răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii;  
-asigură accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde pentru 
instruirea specifică a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performanţei activităţii 
profesionale a subordonaţilor;  
-organice şi funcţionale din unitate etc., în vederea caracterizării calitative şi cantitative a 
riscurilor pentru infecţie nosocomială;  
-întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomială privind 
modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi 
curăţenia din unitate, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară 
favorizantă pentru infecţii nosocomiale;  
-elaborează "istoria" infecţiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele 
facilitatoare ale apariţiei focarelor;  
-coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu consiliul de conducere şi cu 
şefii secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va 
cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infecţiile nosocomiale, protocoalele 
de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi 
antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi 
curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, 
norme de igienă spitalicească, de cazare şi alimentaţie etc. Ghidul este propriu fiecărei 
unităţi, dar utilizează definiţiile de caz care sunt prevăzute în anexele la ordin;  
-colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control 
al infecţiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii;  
-verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;  
-organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor 
derulate;  
-participă şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a 
unităţii şi secţiilor;  
-supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de diagnostic 
etiologic pentru infecţiile suspecte sau clinic evidente;  
-colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei 
microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a 
caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor;  
-solicită şi trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, atât în 
scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare, cât şi în cadrul auditului extern de calitate;  
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-supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere 
a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;  
-supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare 
chimică şi dezinfecţie;  
-supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, 
depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la 
bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;  
-supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu 
accent faţă de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;  
-supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia 
asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 
învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;  
-supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a 
procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament 
pentru infecţiile nosocomiale;  
-supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la 
asistaţi, derularea investigării etiologice a sindroamelor  
-infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere 
şi control al infecţiilor nosocomiale;  
-răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică 
pentru toate cazurile suspecte de infecţie nosocomială;  
-dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare 
pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice 
şi investigaţii paraclinice necesare;  
-întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile 
necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru 
evitarea riscurilor identificate în focar;  
-solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform 
reglementărilor în vigoare;  
-coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de 
compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere şi control al infecţiilor 
nosocomiale.  
-întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate;  
-raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul 
infecţiilor nosocomiale, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de infecţii 
interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifică în faţa consiliului de 
conducere, a direcţiunii şi a consiliului de administraţie;  
-întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 
investigare a responsabilităţilor pentru infecţie nosocomială.  
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ANEXA 43  
 
Atribuţiile medicului coordonator a Unitatii de Transfuzii Sanguine (UTS) are 
urmatoarele atributii suplimentare:  
 
    a) asigură organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital; 
    b) asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu 
materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în 
concordanţă cu activitatea de transfuzie sanguină din spital; 
    c) răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de 
centrul de transfuzie sanguină teritorial; 
    d) îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali 
din subordine; 
    e) contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii 
medicali; în cursul programului de gardă, această responsabilitate revine medicului 
anestezist de gardă; 
    f) îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei 
transfuzionale în secţiile spitalului; 
    g) păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în calitate de 
coordonator local în cadrul sistemului naţional de hemovigilenţă; 
    h) ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar 
pacienţilor la care apar reacţii adverse severe şi/sau incidente adverse severe 
posttransfuzionale; 
    i) consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de 
terapie transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor 
nejustificate; 
    j) răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de 
transfuzie sanguină; 
    k) răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din 
dotarea unităţii. 
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ANEXA 44  
 
Liftierul are, în principal, următoarele sarcini:  
 

-îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a liftului, primind în cabină numai atâtea 
persoane cât prevăd normele de funcţionare;  

-respectă normele tehnice de conducere şi de îngrijire a liftului;  
-răspunde cu promptitudine la chemările secţiilor şi serviciilor;  
-aplică măsurile de pază contra incendiilor;  
-asigură transportul bolnavilor cu liftul atât la urcare cât şi la coborâre;  

-execută, menţine şi răspunde de curăţenia liftului şi a holurilor de intrare în lift. 
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