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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1 (1) Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”, a fost ridicat la începutul 

secolului, într-un stil neoclasic discret, sub deviza: “Non scholae sed vitae discimus” 

(nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm). 

 

(2) Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” are sediul în Bucureşti, Calea 

Grivitei nr. 4,  Sector 1. 

Art.2 (1) Spitalul asigura ocrotirea sănătăţii, prin acordarea asistentei medicale de 

specialitate preventiva, curativa si de recuperare a  bolnavilor internati.  

(2)  Prin secţiile sale, poate de asemenea, asigura asistenta medicală de specialitate, in 

limita locurilor disponibile iar in cazuri de urgenta acorda asistenta medicală tuturor 

persoanelor. 

(3) Spitalul asigura conditii de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, 

alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor legale in 

vigoare. 

 

Art.3  Spitalul este in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz 

de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, fiind 

obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora. 

 

Art.4 (1) In spital se  desfasoara si activitati de invatamant medico-farmaceutic, 

universitar si postuniversitar, precum si activitati de cercetare stiintifica medicala si 

studii clinice in domeniul medicamentului. 

(2) Aceste activitati se desfasoara sub indrumarea personalului didactic care este 

integrat in spital. Activitatile de invatamant si cercetare vor fi astfel organizate incat sa 

consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si 

deontologiei medicale. 

 

Art.5  Spitalul desfasoara activitati de educatie medicala si cercetare (EMC) pentru 

medici, asistenti medicali si alt personal, costurile acestor activitati fiind suportate de 

personalul beneficiar sau de catre spitalul clinic, in conditiile alocarilor bugetare. 

Art.6  Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” este o instituţie sanitară publică, 

cu finantare prin Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, avand 

personalitate juridica. 

Art.7  Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” este direct subordonat Primariei 

Municipiului Bucuresti-A.S.S.M.B. 

Art.8 Spitalului aplica normele tehnice ale Ministerului Sănătăţii pentru prevenirea, 

supravegherea si controlul infecţiilor nosocomiale si sa ia orice alte măsuri necesare 

evitarii aparitiei acestora. 
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Art.9 Spitalul corespunde cerintelor de igiena si antiepidemice. In acest scop, 

conducerea spitalului asigura condiţiile corespunzatoare obţinerii autorizatiei de 

funcţionare. 

Art.10 (1) Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” inregistreaza persoanele 

carora le acorda asistenta medicală, le intocmeste fisa de consultaţie, foaia de observatie 

precum si orice alte acte medicale stabilite prin dispozitiile legale. De asemenea, 

elibereaza la cererea celor interesati si potrivit dispozitiilor legale, buletine de analize 

medicale, certificate de constatare a decesului si alte asemenea acte. 

(2) Obligaţiile si răspunderile care revin personalului sanitar si spitalului in inregistrarea 

si raportarea activităţii desfăşurate, documentele folosite si circuitul acestora, se 

stabilesc de Ministerul Sănătăţii in conformitate cu actele normative privind sistemul 

informatizat in unităţile sanitare. 

Art.11  In acordarea asistentei medicale, personalul medico-sanitar respecta fara limite 

fiinţa umană, se conformeaza normelor de etica si deontologie, respecta Legea 46/2003 

privind drepturile pacientului, acţioneaza intotdeauna in interesul bolnavului si pentru 

promovarea starii de sănătate a populaţiei, are o atitudine activa fata de nevoile de 

ingrijire a sănătăţii fiecarei persoane si a intregii populatii, militeaza pentru apararea 

demnitatii profesiei, ingrijeste toti bolnavii cu acelasi interes si fara conditionare de 

orice avantaje materiale sau servicii personale, asigurand un act medical total, corect si 

nediscriminatoriu. 

Art.12  In cazul in care forma si stadiul de boala necesita ingrijiri medicale ce nu pot fi 

efectuate in spital, acesta, prin grija sa, va indruma bolnavul catre o alta unitate 

spitalicească sau ambulatorie competentă tehnic si medical. 

Art.13  Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” colaborează cu celelalte 

instituţii sanitare cu care intra in relaţii economice si juridice, rezultate din indeplinirea 

atribuţiilor sale. 

 

Art.14 Spitalul raspunde in conditiile legii pentru calitatea actului medical, pentru 

respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor 

nozocomiale, precum si pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor prin 

asigurarea anuala de malpraxis. 

 

Art.15 Personalul medico-sanitar are obligaţia sa aplice tratamentul medical 

corespunzator fiecarei boli si sa respecte normele medicale de tratament. 

Art.16  (1) Ingrijirile medicale se efectuează cu consimţământul informat al bolnavului 

sau al persoanelor care potrivit legii sunt îndreptăţite a-si da acordul.  

(2) In cazurile grave in care pentru salvarea persoanelor lipsite de discernamant ori 

aflate in imposibilitate de a isi manifesta voinţa, este necesară o ingrijire medicală de 

urgenţă, iar consimţământul sau incuvintarea persoanelor de drept nu se poate obţine in 

timp util, ingrijirea medicală va fi efectuata de medic, pe proprie răspundere. 

(3) In cazul refuzului pacientului de a primi ingrijiri medicale, se va solicita acestuia 

declaratia scrisa in acest sens, medicul fiind obligat sa informeze bolnavul ori persoana 
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îndreptăţită a-si da consimţământul asupra consecintelor ce decurg din neacceptarea 

acestor ingrijiri.  

(4) Prevederile acestui articol nu se aplica in cazurile in care, potrivit legii, pentru 

apararea sănătăţii publice, ingrijirea medicală este obligatorie. 

Art.17 (1) Asistenta medicală de urgenta se acorda de toate unităţile sanitare la locatia 

acestora, permanent, la orice ora din zi sau noapte, indiferent de domiciliul persoanei. 

(2) Personalul sanitar este obligat sa acorde primul ajutor medical, indiferent de 

specialitate, de locul unde se afla, sau daca este in timpul sau in afara programului de 

lucru, respectand dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale, pentru 

pacientii indrumati la consult interdisciplinar. 

Art.18  Unităţile si personalul sanitar sunt obligate sa desfăşoare o activitate de educaţie 

sanitară care sa conduca la cresterea gradului de igiena, de cunoastere a normelor 

igieno-dietetice si a importantei lor pentru o viata sanatoasa, cu implicatii directe asupra 

starii de sanatate a membrilor comunitatii. 

Art.19 (1) Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile constituie o obligaţie 

permanenta pentru unităţile, organele si personalul sanitar, precum si pentru toti 

cetatenii. 

(2) In indeplinirea acestei obligaţii, unităţile, organele si personalul medico-sanitar 

raspund de: 

a) declararea, tratamentul si dupa caz, izolarea obligatorie a bolnavilor, 

suspectilor de boli transmisibile si al purtatorilor de germeni patogeni. 

b) efectuarea investigaţiilor clinice, epidemiologice si de laborator, aplicarea 

tratamentului profilactic si curativ, precum si urmarirea realizarii măsurilor de 

dezinsecţie si dezinfectie 

Art.20  (1) Personalul sanitar care constata sau este informat de existenta unui caz de 

boala transmisibila are obligaţia de a lua imediat toate măsurile pentru prevenirea  

raspandirii de boli in randul populaţiei sau colectivitatii si de a informa de indata 

unitatea sanitară ierarhic superioara. 

(2) De asemenea, personalul sanitar este obligat sa ia măsuri de urgenta pentru izolarea 

pacientului. 

Art.21 (1) Actele, datele si informatiile medicale obtinute de personalul sanitar in 

exercitarea atribuţiilor de serviciu constituie secret profesional, divulgarea lor fiind 

interzisa. 

(2) Nu constituie divulgare a secretului profesional, raportarea sau comunicarea datelor 

sau informatiilor prevazute in aliniatul precedent, in temeiul unor dispozitii legale. 
 

Art.22 Intreg personalul din unitate acţioneaza cu fermitate pentru gospodarirea 

judicioasa a mijloacelor materiale si băneşti, actionand impotriva oricaror forme de 

risipa sau abatere de la disciplina muncii. 
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Art.23 (1) Personalul spitalului se compune din  următoarele categorii: 

 

A. Personal medico-sanitar 

a) personal de conducere 

b) personal de execuţie 

 

B. Personal din activităţi auxiliare 

a) personal de conducere 

b) personal de execuţie 

 

C. Personalul din aparatul funcţional 

a) personal de conducere 

b) personal de execuţie si de specialitate 

c) personal de execuţie administrativ 

d) personal de deservire 

 

(2) Numărul de personal incadrat / necesar Spitalului Clinic de Nefrologie “Dr. Carol 

Davila” este stabilit conform criteriilor de normare in vigoare. 

Art.24  Personalul este ierarhizat din punct de vedere organizatoric, pe baza criteriilor 

stabilite de catre Ministerul Sănătăţii. 
 

 

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.25 Spitalul îndeplineşte, in principal, următoarele atribuţii: 

 

A. Cu privire la apararea sănătăţii populaţiei si prevenirea imbolnavirilor : 
 

 executa impreuna cu unităţile sanitare din raza sa teritoriala, sarcinile ce ii revin 

din programele de sănătate. 

   supravegheaza starea de sănătate a populaţiei si analizeaza calitatea asistentei 

medicale, luand măsurile corespunzatoare pentru continua perfectionare a acestei. 

 

B. Cu privire la asistenta medicală a populaţiei : 
 

 acorda asistenta medicală de urgenta, in caz de boala sau accident. 

 stabileşte, in condiţiile prevazute de lege, incapacitatea temporara de munca. 

 organizează si efectuează examene de specialitate si investigaţii de laborator. 

 

C. Cu privire la asistenta medicală a bolnavilor internati : 
 

 

 efectuează, in cel mai scurt timp, investigaţiile pentru precizarea diagnosticului si 

aplica tratamentul medical complet – curativ, preventiv si de recuperare – 

individualizat si diferentiat in raport de starea bolnavului, natura si stadiul evolutiv 
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al bolii,avand obligatia de a prescrie examene medicale conexe consultului 

initial,unde este cazul. 

 transmite diagnosticul si indicatiile terapeutice si de recuperare, pentru bolnavii 

externati, medicului de familie si altor unităţi sanitare in vederea continuarii 

ingrijirilor medicale. 

 efectuează investigaţiile necesare expertizarii capacitatii de munca si altor 

expertize, potrivit legii. 

 efectuează studii si cercetari medicale in legatura cu aplicarea unor noi metode de 

investigaţii si tratament, cu respectarea prevederilor legale. 

 asigura indeplinirea sarcinilor ce-i revin din programele de formare, specializare si 

perfectionare a personalului sanitar. 

 efectueaza studii clinice in domeniul medicamentului, cu respectarea prevederilor 

legale. 

 

 

Art.26 Atribuţiile spitalului trebuie sa concureze la asigurarea următoarelor  actiuni: 

 accesul populaţiei la toate formele de asistenta medicală; 

 unitatea de actiune in rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu; 

 continuitatea acordarii asistentei medicale in toate stadiile de evolutie a bolii, prin 

cooperare permanenta a medicilor din aceeasi unitate sau din unităţi sanitare 

diferite; 

 utilizarea eficienta a personalului de specialitate si a mijloacelor tehnice de 

investigaţie si tratament; 

 controlul medical periodic si supraveghere medicala sistematica a unor categorii de 

salariati expusi unui risc crescut de imbolnavire 

 recuperarea medicala a bolnavilor prin  servicii de fizioterapie 

 controlul si urmarirea calitatii medicamentelor in vederea ridicarii eficientei 

tratamentelor , evitarea riscului terapeutic si  fenomenelor adverse; 

 stabilirea factorilor de risc in mediul de viata si de munca , a influientei acestor 

asupra sanatatii populatiei si controlul aplicarii normelor de igiena; 

 desfasurarea unei activitati proprii de cercetare, prin colectivele de cercetare 

existente in domeniul medicinii interne, nefrologiei si anatomie patologica , pe 

baza unui plan aprobat de Academia de Stiinte Medicale, avind ca scop 

promovarea starii de sanatate; 

 intocmirea decontului de spitalizare a pacientului conform prevederilor OMS nr. 

1100/2005 si inmanarea lui la momentul externarii pacientului; 

 crearea unei ambiante placute, asigurarea unei alimentatii corespunzatoare 

afectiunii, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, precum si servirea 

acesteia in condiţii de igiena; 

 educatia sanitară a populaţiei; 

 realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de sanatate si  securitate 

in munca si prevenirea si stingerea incendiilor, conform normelor in vigoare. 
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CAPITOLUL III. CONDUCEREA SPITALULUI 

 

Art.27   Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila„ este condus de un Manager, 

persoană fizică. În cadrul spitalului se organizează și funcţionează Consiliul de 

Administraţie și Comitetul Director. 

 

Art.28   Conducerea spitalului este formata din: 

 

 Consiliul de Administratie 

 Manager 

 Comitetul Director format din: 

- Manager 

- Director Medical 

- Director Financiar – Contabil 

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

Art.29  (1) În conformitate cu Legea nr. 95/2006 la nivelul spitalului s-a înfiinţat 

Consiliul de Administratie , care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie 

şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerului 

spitalului în urma dezbaterilor, având următoarea componenţă: 

 

 un reprezentant numit de catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului 

Bucuresti; 

 doi reprezentanti numiti de catre Consiliul General al Muncipiului Bucuresti, din 

care unul sa fie Economist; 

 un reprezentant numit de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti; 

 un reprezentant al Facultatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti; 

 un reprezentant al Colegiului Medicilor din Bucuresti, cu statul de invitat; 

 un reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania, cu statul de invitat; 

 

(2) Managerul participă la ședinţele Consiliului de Administraţie fără drept de vot. 

 

(3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în spital, afiliat federaţiilor 

sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, 

participă ca invitat permanent la ședinţele Consiliului de Administraţie. 

 

Art.30  Atributiile principale ale Consiliului de Administratie sunt urmatoarele: 

 

a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului; 

b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager; 

c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile 

de servicii medicale ale populatiei;’ 

d) avizeaza programul annual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii; 
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e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membri comitetului director 

si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii; 

f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului 

director in cazul in care constata existenta unor incompatibilitati prevazute de 

Legea nr.95/2006. 

 

 

MANAGERUL 

 

Art.31  (1) Spitalul este condus de către un Manager. Acesta încheie un contract de 

management pe o perioada de trei ani. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta 

înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanță.  

 

(2)  Atribuțiile Managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform 

Ordinului Ministrului Sănătăţii. 

 

(3) Managerul va respecta incompatibilitățile si conflictele de interese stabilite prin lege. 

 

Art.32 Managerul are in principal urmatoarele atributii: 

 

A. In domeniul politicii de personal şi al structurii : 

 

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; 
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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 

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; 
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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. In domeniul managementului serviciilor medicale : 

 

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; 

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; 
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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. In domeniul managementului economico-financiar : 

 

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 

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; 
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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.  In domeniul managementului administrativ : 

 

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

avizarea prealabilă de către ASSMB ; 

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; 

9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în 

condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului; 

10. transmite  forurilor superioare  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 conducerii ASSMB  un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă 

motivată din spital, în condiţiile legii; 
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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 ministerului si/sau ale primarului 

general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului general, 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. In domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese : 
 

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. 
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COMITETUL DIRECTOR 

 

Art.33 (1) Din cadrul Comitetului Director fac parte: 

 

- Managerul 

- Directorul Medical 

- Directorul Financiar-Contabil 

 

(2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director se face prin concurs organizat de 

Managerul spitalului. 

 

(3) În cadrul spitalului, Directorul medical poate fi cadru didactic universitar. 

 

Art.34 Comitetul Director are, în principal, următoarele atribuții: 

1. Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza 

propunerilor scrise ale consiliului medical; 

2.  Elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de 

servicii medicale al spitalului; 

3. Propune managerului, în vederea aprobării : 

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

vigoare; 

-  organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, 

conform legii; 

4. Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi 

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

5. Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri 

organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, 

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

conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 

6. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza 

centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate 

ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului pe care il supune 

aprobării managerului; 

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

pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru 

încadrarea în bugetul alocat; 

8.  Analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, 

pe care il supune spre aprobare managerului; 

9. Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, 

financiari, economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite; 

10. Analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi 

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

populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică 

medicală; 

11. Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de 

război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 



 16 

12. La propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre 

aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor 

de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în 

condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; 

13. Analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a 

obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii spitalului; 

14. Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical , la solicitarea acestora;                                                                                                         

15. Negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, 

contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

16. Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii 

membrilor săi ori a managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa a cel puţin 

două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;       

17. Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, 

schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;                                                

18. Negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului 

indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, 

care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;  

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

20.  Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează 

raportul anual de activitate al spitalului. 

 

 

DIRECTORUL MEDICAL 

 

Art.35 Directorul Medical are urmatoarele atributii specifice: 

 

1. În calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea 

la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de 

servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;                                            

2. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv 

prin evaluarea satisfacţiei 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  
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10.  Participă alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 

epidemii şi înalte situaţii speciale;                                                       

11.  Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale 

sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, 

prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;                        

12. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia 

medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea 

arhivei spitalului. 

 

 

DIRECTORUL FINANCIAR CONTABIL  

 

Art.36 Directorul Financiar-Contabil are urmatoarele atributii specifice: 

 

1.  Asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiar- 

contabile a unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale;                                   

2.   Organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiara;  

3.  Organizeaza in cadrul unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale si asigura 

efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor, a balantelor de verificare si a darilor de 

seama anuale si trimestriale, angajeaza unitatea prin semnatura, alaturi de director, in 

toate operatiunile patrimoniale, raspunde de indeplinirea atributilor ce revin 

Compartimentului financiar- contabil cu privire la organizarea si exercitarea controlului 

financiar preventiv si la asigurarea integritatii patrimoniului unitatii,  

4.   Participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat 

mai eficienta a datelor contabilitatii;                                                                             

5.  Asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitatii 

catre banci si terti;      

6.  Asigura verificarea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la 

baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de introducerea tehnicii de calcul a 

lucrarilor in domeniul financiar-contabil; 

7. Ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor;                                                                                                            

8.    Asigura aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si 

ia masurile pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionare;                     

9.    Indeplineste formele de   scadere din evidenta a bunurilor de orice fel, in cazurile si 

conditiile prevazute de dispozitii lelegale;  

10.  Impreuna cu celelalte compartimente prezinta studii privind optimizarea masurilor 

de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii de stocuri 

peste necesar, de respectare a normelor privind disciplina contractuala si financiara, in 

scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si fondurilor, in 

vederea imbunatatirii continue a asistentei medicale, 

11.  Prezinta periodic studii privind evaluarea financiara a actiunii de sanatate si analiza 

costurilor, 

12. Organizeaza si ia masuri de realizare a perfectionarii pregatirii profesionale a 

personalului financiar-contabil din subordine, 

13.   Rezolva, personal sau prin salariatii din subordine, orice alte sarcini prevazute de 

actele normative referitoare la activitatea financiar-contabila. 
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CAPITOLUL IV. STRUCTURA SPITALULUI 

 

Art.37  Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Nefrologie „ Dr.Carol Davila ” 

este compusa din : 
 

Secţia Clinica Nefrologie I din care: 

-compartiment terapie acuta 

-compartiment dializa peritoneala 

72 paturi 

14 paturi 

3 paturi 

Secţia Clinica Nefrologie II din care: 

-compartiment medicina interna 

72 paturi 

14 paturi 

Secţia Clinica Chirurgie Generala 49 paturi 

Secţia Clinica A.T.I. 15 paturi 

Centrul de hemodializa (pentru pacienti care necesita hemodializa 

in conditii de spitalizare) 

9 aparate 

Camera de Garda  

Spitalizare de zi 7 paturi 

Farmacie  

Bloc Operator 3 sali 

Sterilizare  

Unitate Transfuzie Sanguina  

Laborator de Analize Medicale: 

-Laborator de hematologie 

-Laborator de imunologie 

-Laborator de bacteriologie 

-Laborator de biochimie 

 

Laborator Radiologie si Imagistica Medicala  

Serviciul de Anatomie Patologica - Prosectura  

Laborator de Explorari Functionale  

Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale  

Compartiment Statistica si Informatica Medicala  

Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale  
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Compartiment de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie  

Laborator de Medicina Nucleara  

Compartiment endoscopie digestiva  

Compartiment endoscopie urologica  

Compartiment ecografie  

Cabinet diabet zaharat, nutritie, boli metabolice  

Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitate: 

-nefrologie 

-urologie 

-chirurgie generala 

-cardiologie 

-psihologie 

5 cabinete 

Biroul Registrul Renal Roman  

Aparat Functional  

 

FUNCTIONAREA SI ATRIBUTIILE STRUCTURILOR 

 

Art.38  Laboratoarele sunt unice, deservind atat sectiile cu paturi cat si ambulatoriul de 

specialitate. 

Art.39  (1) Sectia cu paturi este condusa de un medic primar, care îndeplineşte functia 

de medic sef de secţie si este ajutat de o asistenta medicală sefa, din sectia respectiva. 

Sefii de sectie au ca atributii indrumarea si realizarea activitatii de acordare a ingrijirilor 

medicale in cadrul sectiei respective si raspund de calitatea actului medical precum si de 

modul de indeplinire al atributiilor asumate prin contractul de administrare , incheiat cu 

managerul spitalului pe o durata de 3 ani , in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatori 

specifici de performanta; 

(2) In sectiile clinice universitare functia de sef de sectie se ocupa de cadrul didactic cu 

gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau  a Consiliului profesoral 

al institutiei de invatamint medical superior in cauza; 

Art.40  Internarea si externarea bolnavilor se organizează unic pe spital, repartizarea pe 

secţii avand la baza principiul teritorialitatii. Daca una din secţii dispune de mai multe 

paturi libere, aceasta poate primi si bolnavi din teritoriile celorlalte secţii. 

Art.41  Cu exceptia cazurilor de urgenta, internarea bolnavilor se face pe baza biletului 

de trimitere emis de medicul de familie si a buletinului de identitate, adeverinta de 

salariat/talon pensie/act dovedind calitatea de platitor de asigurari de sanatate, sau a altui 

act care sa ateste identitatea. 
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Art.42  Repartizarea bolnavilor in secţie, pe saloane, se face avandu-se in vedere natura, 

gravitatea bolii sau sexul, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecţiilor 

nosocomiale. 

Art.43  In cazuri deosebite, cu avizul medicului sef al secţiei se poate aproba internarea 

bolnavului cu insotitor. 

Art.44 Bolnavul poate fi transferat dintr-o secţie in alta sau dintr-un spital in altul, 

asigurandu-i-se in prealabil, in mod obligatoriu, locul si documentatia necesara, si daca 

este cazul, mijlocul de transport. 

Art.45 In secţiile de specialitate de baza se pot interna bolnavi cu afectiuni din 

specialitatile inrudite, asigurandu-se asistenta medicală corespunzatoare afectiunii. 

Art.46  La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de 

iesire din spital, intocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de secţie. 

Art.47  Bolnavul poate parasi spitalul la cerere , dupa ce in prealabil a fost instiintat de 

consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Aceasta se consemneaza sub 

semnatura bolnavului si a medicului in foaia de observatie. 

 

 

A.  SECTIILE SI COMPARTIMENTELE CU PATURI 

 

I. GENERALITATI 

Art.48  Sectiile si compartimentele cu paturi au în principal următoarele atribuţii 

privind asistența medicală: 

 

1. repartizarea bolnavilor in saloane, in condiţiile aplicarii măsurilor referitoare la 

prevenirea si combaterea infecţiilor interioare; 

2. asigurarea examinarii medicale complete si a investigaţiilor minime a bolnavilor 

in ziua internarii; 

3. efectuarea in cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; 

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

reglementarilor in vigoare. 

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

individualizat si diferentiat, in raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul 

evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale, indicarea, 

folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, a medicamentelor, agentilor 

fizici, instrumentarului si a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de 

transport; 

6. asigurarea, ziua si noaptea, a ingrijirii medicale necesare pe toata durata 

internarii; 

7. asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor Ministerului Sănătăţii 

Publice; 

8. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta 

a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului; 

9. asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul 

evolutiv al  bolii; 
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10. desfăşurarea unei activităţi care sa asigure bolnavilor internati un  regim alimentar 

si de odihna rational, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea 

legaturii acestora cu familia; 

11. transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii 

externati, unităţilor sanitare ambulatorii; 

12. educatia sanitară a bolnavilor si apartinatorilor. 

 

 

 

II.  ASPECTE SPECIFICE 

 

     SECTIA CLINICA DE NEFROLOGIE I SI NEFROLOGIE II 

 

Art.49 Sectia Clinica de Nefrologie I si Sectia Clinica de Nefrologie II au in principal 

atributii in urmatoarele domenii:    

 

1. Boala Cronică de Rinichi (BCR): 

a) Confirmare, stadializare; 

b) Stabilirea etiologiei BCR; 

c) Abordare diagnostică și terapeutică a complicațiilor BCR: 

 Cronice: anemie, tulburări ale metabolismului mineral si osoase, malnutriție, 

tulburări ale stării de hidratare - clinic, bioimpedanță, ecocardiografie, complicații 

cardiovasculare; 

 Acute: diselectrolitemii, dezechilibre acido-bazice, edem pulmonar acut, 

encefalopatie uremică, pericardită uremică; 

d) Inițiere hemodializă acută (în urgență) sau cronică, cu abord vascular prin cateter 

venos central sau fistulă arterio-venoasă; 

e) Iniţiere dializă peritoneală şi monitorizarea lunară a acesteia; 

f) Îngrijirea pacienţilor hemodializați cronic sau dializaţi peritoneal pentru complicații 

și afecțiuni intercurente asociate; 

g) Spitalizare de zi: diagnosticul, tratamentul și monitorizarea bolnavilor cu BCR; 

 

2. Boli ereditare (inclusiv  rare) cu afectare renală: 

a) Abordarea bolnavilor cu Boala renală polichistică autosomal dominantă, boală 

Fabry, sindrom Alport, scleroză tuberoasă; 

 

3. Injuria acută a rinichiului (IAR): 

a) Confirmare; 

b) Stabilirea cauzei și substratului, inclusiv biopsie renală; 

c) Tratament; 

 

4. Hipertensiune arterială (HTA): 

a) Evaluarea etiologiei; 

b) Evaluarea potențialelor complicații cardiovasculare: 

 EKG; 

 Ecocardiografie; 

 ecografie abdomino-pelvină; 
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 ecografie artere renale; 

 monitorizare 24 ore a PA; 

 monitorizare 24 ore a EKG; 

 evaluare BCM a stării de hidratare; 

 evaluare a rigidității arteriale; 

c) Tratament al HTA; 

 

5. Glomerulopatii: 

a) Diagnosticarea glomerulopatiilor primitive sau secundare, inclusiv 

 Determinări generale de biochimie și hematologie; 

 Determinări imunologice; 

 Puncție biopsie renală (evaluată de serviciul de anatomie patologică); 

 Determinări imunologice; 

b) Tratament; 

   

6. Tratament prin epurare extracorporeală: 

a) Hemodializă acută și cronică; 

b) Plasmafereză; 

 

7. Patologie renală  la graniţa cu alte specialități: 

a) Ginecologie: 

 Infecți urinare recidivante; 

 Infecții urinare în sarcină; 

 HTA în sarcină; 

 Îngrijirea gravidelor cu BCR; 

 Complicații cu implicații renale; 

b) Gastroenterologie: 

 Glomerulopatii asociate infecțiilor cu virusuri hepatitice B/C, sdr. hepato-renal; 

c) Geriatrie: 

 Boala reno-vasculară; 

 Injuria acută a rinichiului; 

 Infecțiile urinare recidivante; 

d) Reumatologie: 

 Boală lupică; 

 Poliartrită reumatoidă; 

 Psoriazis; 

 Dermatomiozită; 

 Spondilită anchilopoetică; 

 Gută; 

 Sd Sjogren; 

e) Hematologie (mielom multiplu) 

 

8. Activitate de invatamant: 

a) Stagii clinice și cursuri pentru studenții UMF București, specialitatea Medicină 

generală (în limba română și în engleză) și asistenți medicali: 

 Cursuri Nefologie; 
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 Cursuri Semiologie Medicală; 

b) Formarea medicilor rezidenți de Nefrologie; 

c) Educarea în nefrologie a medicilor din alte specialități (Medicină Internă, 

Endocrinologie, Diabet, Nutritie și Boli metabolice, Urologie); 

 

9. Activitate de cercetare: 

a) Studii clinice internaționale multicentrice acreditate internațional, desfăsurate de 

companii de specialitate; 

b) Studii clinice multicentrice acreditate internațional; 

c) Studii clinice unicentrice înregistrate internațional; 

d) Studii clinice acreditate, axate pe activitățile curente de îngrijire medicală și de 

învățământ; 

 

 

 

 

 COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA 
 

Art.50 Compartimentul Terapie Acuta are in principal urmatoarele atributii:    

 

1. supravegherea bolnavilor si efectuarea tratamentelor specifice specialitatii terapie 

intensiva nefrologica, pe perioada acuta, in care sunt perturbate functiile vitale; 

2. desfăşurarea activităţii de transfuzie; 

3. asigurarea consulturilor efectuate in secţii in vederea stabilirii conduitei terapeutice 

la bolnavii cu stare generala alterata; 

 

 

 

 

 COMPARTIMENT DIALIZA PERITONEALA 
 

Art.51 Compartimentul Dializa Peritoneala are in principal urmatoarele atributii:    

 

1. asigurarea training-ului iniţial al pacienţilor dializaţi peritoneal, tratamentulul 

pacienţilor dializaţi peritoneal internaţi care necesita asistenta, precum şi 

managementul complicaţiilor acestui tip de tratament; 

2. evaluarea clinica şi paraclinică periodică a pacientilor şi acordarea de sfaturi 

nutriţionale; 

3. desfasurarea activitatii de educaţie continuă a pacienţilor, cu ocazia reevaluărilor 

periodice sau a internărilor pentru complicaţii. 
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     SECTIA CLINICA CHIRURGIE GENERALA 

 

Art.52 (1) Sectia Clinica Chirurgie Generala are in principal urmatoarele atributii:    

 

a) stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii; 

b) întocmirea foii de observaţie clinice generale pentru pacienţii cronici si pentru 

pacienţii internaţi de urgenţă; 

c) repartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere 

a infecţiilor nosocomiale; 

d) programarea pacientilor care necesita interventie chirurgiala in functie de patologie 

si indicatie; 

e) stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia, precum şi alegerea procedurii 

tehnice şi tactice la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie; 

f) obţinerea consimţământului informat, în scris, al pacientului pentru tratamentul 

chirurgical propus; 

g) pregătirea preoperatorie generală, locală, precum şi asigurarea consultului 

preanestezic; 

h) asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre şi postoperatorii; 

i) supraveghearea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale; 

j) precizarea prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei 

chirurgicale; 

k) examinarea de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgenţă cât și a celor cu 

stare biologică alterată; 

l) precizarea recomandărilor de urmat la externare, cât și stabilirea contactelor 

postoperatorii; 

m) respectarea regulilor de igiena si a circuitelor functionale in vederea evitarii 

infectiilor nosocomiale; 

 

(2) Sectia Clinica Chirurgie Generala se adreseaza intregii patologii asociate chirurgiei 

generale, toracice si vasculare cu o aplecare concentrata pe chirurgia oncologica colo-

rectala si chirurgia minim-invaziva. 

 

(3) Sectia Clinica Chirurgie Generala avand o foarte buna colaborare cu Sectiile Clinice 

de Nefrologie din cadrul Spitalului, acopera intreaga paleta de interventii chirurgicale 

asociate specialitatii nefrologice: chirurgia endocrinologica (paratiroida, suprarenale), 

chirurgica vasculara asociata hemodializei, precum si montarea cateterelor de dializa 

peritoneala. 

 

(4) Sectia Clinica Chirurgie Generala are atributii specifice in urmatoarele domenii: 

 

I. Activitate medicala 

  

a) Chirurgia glandei tiroide: tiroidectomii partiale si totale pentru afectiuni benigne 

(distrofii, hipertiroidii, tiroidite) sau maligne (cancer tiroidian); 

b) Chirurgia glandelor paratiroide : paratiroidectomii totale, subtotale; 

c) Chirurgia glandei mamare: sectorectomii, tumorectomii, mamectomii(simpla, 

Halsted, Pattey, Madden); 
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d) Chirurgie Toracica; 

e) Chirurgia defectelor parietale abdominale, inclusiv prin protezare cu plasa de 

consolidare sau substitutie: hernii, eventratii, evisceratii; 

f) Chirurgia jonctiunii esocardiale: achalazia cardiei, hernia hiatalas; 

g) Chirurgia stomacului: rezeclii gastrice partiale sau totale pentru ulcer(gastric, 

duodenal) sau cancer, gastrostomii, derivatii gastrojejunale; 

h) Chirurgia splinei: splenectomii partiale si totale pentru leziuni traumatice, chiste 

esentiale si parazitare, tumori, boli hematologice; 

i) Chirurgia hepatobiliara: chist hidatic hepatic, abcese intrahepatice, interventii si 

reinterventii pe caile biliare extrahepatice (inclusiv coledocoscopie, colangiografie 

intraoperatorie), procedee reconstructive, derivatii biliodigestive; 

j) Chirurgia pancreatica: pancreatita acuta necrotica infectata, pseudochistde pancreas, 

pancreatectomii partiale si totale pentru neoplasm de pancreas sau pancreatita 

cronica, derivate pancreaticodigestive; 

k) Chirurgia intestinului subtire: enterectomii segmentare sau largite, jejunostomii, 

derivatii enteroenterale 

l) Chirurgia colonului si rectului: apendiectomie, colectomii segmentare, 

hemicolectomii, colectomii subtotale, proctocolectomie totala, amputatii de rect, 

colostomii pentru afectiuni benigne si maligne; 

m) Chirurgia proctologica: hemoroizi, fisura anala, fistula perianala; 

n) Chirurgia bolii pilonidale sacrococcigiene; 

o) Chirurgia ginecologica: anexectomie, salpingectomie, histerectomie simpla sau cu 

evidare limfoganglionara pentru afectiuni benigne si maligne; 

p) Chirurgia varicocelului, chirurgia hidrocelulu; 

q) Chirurgia varicelor membrelor inferioare; 

r) Chirurgie vasculara; 

s) Amputatii ale membrelor inferioare pentru afectiuni ischemice sau septice: amputatia 

de coapsa, amputatii de gamba, amputatii transmetatarsiene, necrectomii 

t) Chirurgia partilor moi: infectii (abcese, flegmoane, furuncule, hidrosadenita), tumori 

maligne si benign; 

u) Chirurgia laparoscopica: colecistectomie, apendicetomie, anexectomie, achalazia 

cardiei, hernii hiatale, laparoscopii de diagnostic si de stadializare, colectomii, 

rezectie de rect, cura eventratiilor; 

v) Endoscopie diagnostica si terapeutica; 

w) Chirurgia abdomenului acut: peritonite acute difuze, ocluzii intestinale, infarct 

enteromezenteric, hemoperitoneul, abdomenul acut traumatic; 

x) Chirurgia asociata patologiei nefrologice; 

y) Montare chirurgicala de fistule arterio-venoase pentru hemodializa; 

z) Montare / Suprimare Catetere dializa peritoneala pe cale laparoscopica; 

aa) Tratamentul Hiperparatiroidismului secundar; 

 

 

II. Activitate didactica 

  

a) Pregatirea chirurgicala a studentilor din anul IV si V in cadrul UMF  Carol Davila, 

Facultatea de Medicina Generala; 

b) Pregatirea profesionala chirurgicala a medicilor rezidenti; 
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c) Cursuri de perfectionare pentru medicii specialisti si primari chirurgie generala: 

Hiperparatiroidismul; 

d) Pregatirea chirurgicala a studentilor FMAM; 

 

 

III. Activitate de Cercetare 

 

a) Lucrari de diploma; 

b) Teze de doctorat; 

c) Studii de faza II; 

d) Granturi Nationale. 

 

 

 

 

 

     SECTIA CLINICA ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA 

 

Art.53 Sectia Clinica Anestezie si Terapie Intensiva are in principal urmatoarele 

atributii:    

 

1. asigurarea anesteziei  generale, locoregionale, sedarii si terapiei intensive  a 

pacientilor sub controlul si responsabilitatea unui medic in specialitatea ATI; 

2. asigurarea conditiilor desfasurarii unor manevre diagnostice si/sau terapeutice 

nonchirurgicale ce necesita anestezie (endoscopie digestiva, imagistica, 

bronhoscopie); 

3. supravegherea de scurta durata a pacientilor, pana la disparitia efectelor anesteziei 

(dupa interventii chirurgicale de mica amploare); 

4. ingrijirea pacientilor care necesita supraveghere continua pentru riscul de 

dezechilibru al functiilor vitale; 

5. îngrijirea pacientilor care necesita terapie intensiva mono sau pluriorganica 

(protezare respiratorie avansata, monitorizare invaziva, sustinere circulatorie, terapie 

de substitutie a functiei renale acut afectate); 

6. preluarea, monitorizarea, tratarea si ingrijirea pacientilor care prezinta deja sau sunt 

susceptibili de a dezvolta insuficiente organice acute multiple (cardiocirculatorie, 

respiratorie, renala, care ameninta prognosticul vital); 

7. ingrijirea pacientilor care necesita terapia durerii acute; 

8. supravegherea si tratamentul postoperator/postanestezic al pacientilor cu evolutie 

normală; 
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     SPITALIZARE DE ZI 

 

Art.54 Spitalizarea de zi are in principal urmatoarele atributii: 

    

1. asigurarea spitălizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului în secţie, în 

funcţie de indicaţiile medicilor din secţiile cu paturi; 

2. supravegherea evoluţiei pre și postoperatorii generale și locale; 

3. precizarea recomandărilor de urmat la externare, cât și stabilirea contactelor 

postoperatorii; 

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

individualizat și diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul 

evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale; 

5. supravegherea intraterapeutică a pacientilor; 

6. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce. 

 

 

 

 

CENTRUL DE HEMODIALIZA 

 

Art.55 Centrul de Hemodializa are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. asigurarea initializarii tratamentului prin hemodializa; 

2. asigurarea tratamentului pacienţilor hemodializaţi, cronici sau acuţi, internaţi sau 

ambulatori, cu complicaţii sau fără; 

3. evaluarea clinică a pacientilor la fiecare sesiune de tratament şi paraclinică periodică 

sau la nevoie; 

4. desfasurarea activitatii de educaţie continuă a pacienţilor cu ocazia reevaluărilor 

periodice, în cursul tratamentului sau la nevoie; 

5. asigurarea altor tipuri de tratamente extracorporeale la pacienţii care au indicaţie 

pentru aceste tratamente. 

 

 

 

B. COMPARTIMENTE FARA PATURI 

 

 

     CAMERA DE GARDA 

 

Art.56 Camera de garda are in principal urmatoarele atributii:    

 

1. examinarea imediata si completa a bolnavilor; 

2. trierea medicală si epidemiologica a bolnavilor in vederea  internarii; 

3. asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate, 

pana cand bolnavul ajunge in secţie; 

4. asigurarea trusei de urgenta; 

5. efectuarea internarii si completarea documentelor de internare; 
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6. imbaierea, dezinsectia si deparazitarea bolnavilor; 

7. asigurarea transportului bolnavilor in secţie; 

8. asigurarea transportului si a tratamentului pe timpul transportului, pentru bolnavii 

care se transfera in alte unităţi sanitare; 

 

 

 

 

     FARMACIE 

 

Art.57 (1) În cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” funcţionează o 

farmacie cu circuit închis care asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară 

bolnavilor internaţi. 

 

 (2) Farmacia are in principal urmatoarele atributii: 

 

a) depoziteaza produsele conform normelor in vigoare, tinandu-se seama de natura si 

proprietatile lor fizico-chimice; 

b) organizează si efectuează controlul calitatii medicamentului si ia măsuri ori de cate 

ori este necesar, pentru preintampinarea accidentelor, informand imediat organul 

superior; 

c) prescrie, prepara si elibereaza medicamente potrivit normelor stabilite de M.S.; 

d) elibereaza medicamentele prescrise de personalul medical din sectiile spitalului pe 

condicile de prescriptii medicale; 

e) receptioneaza, depoziteaza, pastreaza si elibereaza produsele farmaceutice si 

materialele sanitare; 

f) colaboreaza cu sectiile din cadrul spitalului; 

g) realizeaza rapoarte privind achizitia si consumul de medicamente lunar si 

trimestial; 

h) pastreaza evidenta medicamentelor distibuite catre sectiile spitalului;    

 

 

 

    BLOC OPERATOR 

 

Art.58 Blocul operator are in principal urmatoarele atributii:    

 

1. asigurarea activităţii operatorie a spitalului; 

2. asigurarea condiţiilor de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de 

desfășurare a actului operator; 

3. asigurarea condiţiilor necesare respectării măsurilor de prevenire și combatere a 

infecţiilor asociate asistentei medicale; 

4. ţinerea evidenţei zilnice a pacienţilor care se operează și asigurarea comunicării cu 

Secţia Anestezie și Terapie Intensivă privind locurile libere; 

5. asigurarea împreună cu personalul Secţiei Anestezie și Terapie Intensivă a 

transportului bolnavilor din blocul operator în Secţia Anestezie și Terapie Intensivă; 

6. urmărirea consumului de materiale și raportarea lui în sistemul informatic integrat al 

spitalului; 
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7. asigurarea manipulării, depozitării și transportului la Laboratorul de Analize 

Medicale și Serviciul de Anatomie Patologică a produselor biologice recoltate în 

actul operator. 

8. utilizarea spatiilor si respectarea circuitelor in interiorul blocului operator pe 

principiul donarii cu respectarea cerintelor de asepsie; 

9. asigurarea respectarii protocoalelor si procedurilor specifice desfasurarii activitatii in 

vederea unei corecte practici medicale; 

10. asigurarea circulatiei regulate si eficiente a informatiilor intre echipele medicale si 

structurile spitalului; 

11. supravegherea si verificarea modului de functionare a aparaturii si echipamentelor 

medicale din cadrul blocului operator; 

12. respectarea programarilor interventiilor chirurgicale in functie de patologie si  

indicatie (urgenta, regim programat) in conditii de maxima siguranta; 

13. asigurarea managementului polivante in cadrul blocului operator pentru pacienti, 

echipele operatorii, cadrele medicale si studenti. 

 

 

 

 

    STERILIZARE 

 

Art.59 Sterilizarea are in principal urmatoarele atributii:    

 

1. verificarea modului de pregătire și împachetare a materialelor trimise pentru 

sterilizare și respingerea truselor necorespunzătoare; 

2. eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice și a biofilmului de pe 

dispozitivele medicale; 

3. sterilizarea propriu–zisă și sistemul de control al procesului; 

4. respectarea procedurilor de control şi verificare a produselor finite; 

5. sesizarea eventualelor neconformităţi și luarea imediată a măsurilor necesare; 

6. înregistrarea și arhivarea datelor privind procesul de sterilizare; 

7. efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare și instrucţiunile de 

sterilizare a fiecărui aparat; 

8. banderolarea și etichetarea truselor și pachetelor cu materiale sterilizate; 

9. ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate și saraje; 

10. efectuarea testelor de control și evidenţa acestora; 

11. asigurarea circuitului de stocare, distribuţie, transport la utilizatori; 

12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului și integritatea 

dispozitivelor medicale; 

13. supravegherea și corectarea condiţiilor de desfășurare a procesului de sterilizare; 

14. verificarea calităţii aerului, apei și a fluidelor utilizate; 

15. verificarea stării de igienă a suprafeţelor; 

16. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare; 

17. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură și testare; 

18. asigurarea conditiilor de asepsie necesare mentinerii conditiilor optime de 

desfasurare proceselor de sterilizare; 

19. respectarea circuitelor (steril, nesteril) in interiorul sectiei de sterilizare; 
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20. respectarea protocoalelor si procedurilor specifice desfasurarii activitatii in conditii 

de siguranta optime; 

21. asigurarea conditiilor necesare respectarii masurilor de prevenire si combatere a 

infectiilor asociate asistentei medicale; 

 

 

 

 

    UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA 

 

Art.60 Unitatea de transfuzie sanguina are in principal urmatoarele atributii:    

 

1. aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din 

secţiile spitalului; 

2. recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine 

către secţiile spitalului; 

3. distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor 

către spitalul beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte 

condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie; 

4. efectuarea testelor pretransfuzionale; 

5. pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea 

administrării; 

6. consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; 

7. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau 

componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional 

în spaţiile frigorifice cu această destinaţie; 

8. întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate; 

9. raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de 

transfuzie teritorial; 

10. păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor 

pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-

15-18°C) cu această destinaţie. 

 

 

 

 

    LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

 

Art.61 Laboratorul de analize medicale are in principal urmatoarele atributii:    

 

1. efectuarea analizelor medicale de hematologie, imunologie, bacteriologie, biochimie; 

2. recepţionarea probelor sosite pentru examenul de laborator şi înserierea lor corectă; 

3. asigurarea recipientelor necesare recoltării probelor; 

4. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate; 

5. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de 

reactivi şi materiale de laborator specifice; 

6. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pentru bolnavii internaţi. 

 



 31 

 

 

    LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

 

Art.62 (1) Laboratorul de radiologie si imagistica medicala are in principal urmatoarele 

atributii:    

 

a) colaborarea cu medicii clinicieni in scopul precizarii diagnosticului ori de cate ori 

este nevoie; 

b) organizarea si utilizarea corespunzatoare a filmotecii electronice; 

c) aplicarea masurilor de prevenire a iradierii patologice sau inutile a pacientilor si 

persoanelor din laborator; 

d) organizarea,  programarea si efectuarea examenelor radiologice in timp util; 

e) redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatealor; 

f) organizarea si controlarea raportarii cat mai rapide catre firmele de service acreditate 

de CNCAN, cu care se afla in relatii contractuale, a oricarei defectiuni aparute la 

aparatura de specialitate din laborator; 

g) stabilirea necesarului de produse de catre seful de laborator in vederea unei 

functionari normale; 

 

(2) Personalul din cadrul laboratorului are urmatoarele atributii in conformitate cu 

legislatia in vigoare privind desfasurarea in siguranta a activitatii nucleare: 

 

a) asigurarea si mentinerea securitatii nucleare, protectiei impotriva radiatiilor 

ionizante, protectiei fizice, planurilor proprii de interventie in caz de accident nuclear 

si asigurarii calitatii pentru activitatile desfasurate sau a surselor asociate acestora; 

b) respectarea limitelor si conditiilor tehnice prevazute in autorizatie si raportarea 

oricarei depistari, conform reglementarilor specifice; 

c) limitarea numai la activitatile pentru care a fost autorizat; 

d) dezvoltarea propriului sistem de cerinte, regulamente si instructiuni care asigura 

desfasurarea activitatilor autorizate fara riscuri inacceptabile de orice natura; 

e) raspunderea pentru gospodarirea solutiilor de developat utilizate in cadrul 

laboratorului; 

 

 

 

 

 

    SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA – PROSECTURA 

 

Art.63 Serviciul de anatomie patologica – prosectura are in principal urmatoarele 

atributii:    

 

1. efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în spital, care nu sunt cazuri medico-

legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic și 

precizării cauzei medicale a morţii, inclusiv tuturor copiilor pâna la vârsta de un an, 

indiferent de locul decesului. 

2. efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea și cosmetizarea cadavrelor. 
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3. eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces 

completat și semnat de medicul anatomo-patolog . 

4. eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare; 

5. efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic asupra produselor 

biologice recoltate; 

6. colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor 

cercetări complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale; 

7. comunicarea trimestrială către conducerea spitalului a situaţiei cazurilor finalizate; 

8. raportarea statistică a numărului de proceduri efectuate bolnavilor internaţi și 

ambulatorii.  

9. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi și 

ambulatorii; 

10. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de 

reactivi și materiale de laborator specifice; 

11. eliberarea pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, a probelor în vederea 

unui consult de specialitate, sau pentru investigaţii suplimentare; 

12. primirea, înregistrarea și prelucrearea pieselor operatorii (extemporaneu și  parafină), 

biopsice și piesele de la necropsie, examene citologice; 

13. prepararea coloranţilor și reactivilor; 

14. arhivarea lamelelor și a blocurilor. 

 

 

 

 

    LABORATORUL DE EXPLORARI FUNCTIONALE 

 

Art.64  Laboratorul de explorari functionale are in principal urmatoarele atributii:    

 

1. efectuarea de probe functionale respiratorii simple si complexe; 

2. efectuarea de probe de oscilometrie; 

3. efectuarea de probe ventilatorii farmaco-dinamice; 

4. efectuarea de probe de explorare electrocardiografica a inimii; 

5. efectuarea de probe de efort; 

6. monitorizarea continua ECG (HOLTER); 

7. monitorizarea continua TA tip HOLTER; 

8. programarea probelor solicitate de medicii de salon; 

9. interpretarea probelor de explorari functionale efectuate; 

10. informarea pacientului in vederea unei bune cooperari la efectuarea probelor; 

11. propunerea de efectuare si a altor probe de explorari functionale, in functie de 

diagnosticul clinic; 

12. supravegherea permanenta a starii generale a bolnavului investigat si acordarea 

rapida a primului ajutor daca este necesar; 

13. comunicarea zilnica medicului de salon sau in functie de ora, medicului de garda a 

bolnavilor la care explorarea functionala a semnalat probleme deosebite care necesita 

supraveghere deosebita; 

14. prelucrarea datelor si elaborarea buletinelor de investigatii medicale; 
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    LABORATORUL DE MEDICINA NUCLEARA 

 

Art.65  Laboratorul de medicina nucleara are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. efectuarea de investigatii scintigrafice renale; 

2. efectuarea de investigatii scintigrafice osteo-articulare; 

3. efectuarea de investigatii scintigrafice tiroidiene; 

4. programarea pacientilor internati in spital, pe grupe de investigatii; 

5. examinarea si stabilirea procedurilor care se vor desfasura in laborator pentru 

pacientii programati; 

6. examinarea pacientilor dupa efectuarea investigatiilor si consemnarea in foile de 

observatii; 

7. supravegherea conditiei pacientului inainte, in timpul si dupa investigatia efectuata in 

laborator; 

8. comunicarea eventualelor reactii adverse aparute la radiofarmaceuticele administrate 

in scop diagnostic; 

9. tinerea evidentei controlului dozimetric; 

10. inregistrarea si tinerea evidentei surselor radioactive si a radiofarmaceuticelor; 

 

 

 

     COMPARTIMENTUL DE ENDOSCOPIE 

 

Art.66 Compartimentul de endoscopie are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. efectuarea tehnicilor endoscopice; 

2. organizarea programarilor bolnavilor pentru endoscopii și notarea acestora în 

registrul de explorări endoscopice; 

3. notarea rezultatelor examinărilor în registrele specifice și eliberarea buletinelor 

conținând rezultatele examinărilor în conformitate cu procedurile interne ale 

spitalului; 

4. colaborarea cu Sectia Clinica Anestezie si Terapie Intensiva in cazul efectuării unor 

proceduri terapeutice endoscopice ce necesita suport pentru funcțiile vitale; 

5. colaborarea cu celelalte compartimente ale spitalului în vederea asigurarii unui act 

medical de calitate; 

 

 

 

      

     COMPARTIMENTUL DE ECOGRAFIE 

 

Art.67 Compartimentul de ecografie are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. efectuarea ecografiilor abdomino-pelvine, ecocardiografiilor, ecografiilor doppler; 

2. programarea probelor solicitate de medicii din sectii; 

3. interpretarea probelor efectuate pacientilor; 
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4. urmarirea pregatirii fizice si informarea pacientului in vederea unei bune cooperari la 

efectuarea probelor; 

5. asigurarea inregistrarii tuturor examinarilor efectuate; 

6. propunerea de efectuare si a altor probe de explorari functionale, in functie de 

diagnosticul clinic; 

7. colaborarea cu medicii din sectii in scopul precizarii diagnosticului; 

 

 

 

 

     COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE 

 

Art.68 Compartimentul de recuperare, medicina fizica si balneologie are in principal 

urmatoarele atributii: 

 

1. efectuarea de proceduri cu ultrascurte; 

2. efectuarea de proceduri cu diadinamice; 

3. efectuarea de proceduri cu magnetodiaflux; 

4. efectuarea de proceduri cu bioptron; 

5. efectuarea de proceduri cu ultraviolete; 

6. efectuarea de proceduri cu infrarosii; 

7. aplicarea procedurilor de fizioterapie indicate de medicul curant; 

8. consemnarea zilnica a procedurilor pe fisa de tratament a pacinetului; 

 

 

 

 

     COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE 

ASISTENTEI MEDICALE 

 

Art.69 Compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale are in 

principal urmatoarele atributii: 

 

1. organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

2. propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi 

protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

3. elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

4. organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale 

şi a consumului de antibiotice din spital; 

5. organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul 

prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

6. organizează activitatea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de 

supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 
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7. propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter 

de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată 

asistenţei medicale; 

8. elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor 

specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la 

pacienţii internaţi; 

9. întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare 

în conformitate cu aceasta; 

10. implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi 

studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

11. verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a 

infecţiilor al unităţii; 

12. raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti 

infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a 

acestora pe unitate şi pe secţii; 

13. organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi 

dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol; 

14. colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei 

microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere 

a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de 

efectuare a testelor de autocontrol; 

15. solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, 

în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, 

în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare; 

16. supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi 

menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse 

sterilizării; 

17. supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a 

deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

18. organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale 

unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor 

şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 

19. avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 

20. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a 

procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

21. răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta 

epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei 

medicale; 

22. dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru 

limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice 

şi investigaţii paraclinice necesare; 

23. 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; 
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24. solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la 

direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru 

regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare; 

25. raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

26. întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 

investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale. 

 

 

 

 

     COMPARTIMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA 

 

Art.70 Compartimentul de statistica si informatica medicala are in principal urmatoarele 

atributii: 

 

1. primiste documentatia medicala a pacientilor iesiti din spital; 

2. tine evidenta datelor statistice; 

3. intocmeste rapoartele statistice ale spitalului verificand exactitatea datelor; 

4. pune la dispozitia sectiilor datele statistice si documentatia necesara pentru 

activitatea curenta si asigura prelucrarea acestora; 

5. urmareste corelarea diferitilor indicatori de activitate si informeaza Managerul 

spitalului si Sefii de sectii in caz de depistare a unor abateri; 

6. centralizeaza pe sectii miscarea zilnica a bolnavilor si intocmeste Anexa Nr. 7 

necesara Biroului  Financiar-Contabilitate; 

7. calculeaza indicatorii de eficienta medicala pe sectii si pe tot spitalul; 

8. tine evidenta carnetelor de certificate medicale si a retetelor pentru medicamente 

compensate si gratuite si le elibereaza medicilor din spital pe baza de semnatura si 

parafa; 

9. pregateste DRG pentru transmitere; 

10. pregateste  fisierul cu foile de observatie din luna precedenta pentru criptare si 

transmiterea acestuia in vederea obtinerii pe sectii si total spital a raportului de 

activitate pe baza grupelor de diagnostic - ICM realizat; 

11. intocmeste toate anexele catre CASMB necesare raportarii activitatii in vederea 

decontarii serviciilor medicale prestate in cadrul spitalului; 

 

 

 

 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE 

 

Art.71  Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale desfasoara in principal 

urmatoarele atributii: 

 

1. pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 

2. coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al 

calităţii: 
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 manualul calităţii; 

 procedurile; 

 

3. coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în 

cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator 

etc. şi a standardelor de calitate; 

4. coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

serviciilor; 

5. colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului 

de management al calităţii; 

6. implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 

7. asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul 

calităţii declarate de manager; 

8. asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al 

calităţii cu cerinţele specifice; 

9. coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune 

managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun; 

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

11. asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul 

medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor; 

12. asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al 

calităţii. 

 

 

 

 

 

     CABINETUL DE DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE 

 

Art.72 Cabinetul  de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice are in principal 

urmatoarele atributii: 

 

1. evaluarea periodica a pacienţilor cu diabet zaharat; 

2. efectuarea consultaţilor de specialitate; 

3. prescrierea tratamentelor; 

4. prescrierea analizelor specifice fiecărui caz în parte; 

5. elaborarea dietelor; 

6. prevenirea şi combaterea  bolilor cronice şi degenerative prin aplicarea masurilor 

specifice; 

7. colaborarea cu medicul curant pentru stabilirea diagnosticului şi a schemei 

terapeutice; 
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     BIROUL REGISTRUL RENAL ROMAN 

 

Art.73  Biroul Registrul Renal Roman are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. stabileşte formularele de raportare periodică obligatorie, specifice domeniului său de 

activitate; 

2. inregistrează şi ţine evidenţa bolnavilor cu insuficienta renală, pe baza raportărilor 

lunare obligatorii ale clinicilor/secţiilor/compartimentelor de nefrologie şi ale 

unităţilor de dializă; 

3. inregistrează şi ţine evidenţa unităţilor de nefrologie şi dializă, pe baza raportărilor 

anuale obligatorii ale acestora; 

4. raportează anual sau ori de câte ori este cazul, situaţiile cerute, potrivit domeniului 

său de activitate: 

 Ministerului Sănătăţii; 

 Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară; 

 Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate; 

 Societăţii Române de Nefrologie; 

5. elaborează şi publică rapoarte anuale privind situaţia nefrologiei şi tratamentului 

substitutiv renal în România, pentru fundamentarea programelor de dezvoltare; 

6. iniţiază, organizează şi/sau participă la analize, studii şi anchete medicale 

multicentrice în domeniul nefrologiei, pentru fundamentarea ştiinţifică a deciziilor în 

acest domeniu; 

7. participă la realizarea de lucrări de cercetare ştiinţifică şi la organizarea de 

manifestări ştiinţifice; 

8. contribuie la realizarea revistei „Nefrologia”; 

9. participă la instruirea în informatică a personalului lucrând în domeniul nefrologiei şi 

dializei; 

10. asigură îndrumarea metodologică a unităţilor de nefrologie şi dializă cu care 

colaborează; 

11. dezvoltă şi implementează programe de monitorizare a bolnavilor cu insuficienţă 

renală; 

12. stabileşte legături de colaborare cu Registrul European şi cu alte registre 

internaţionale; 

 

 

 

 

C.  AMBULATORIU INTEGRAT 

 

 

Art.74  (1) Ambulatoriul integrat are in componenta sa urmatoarele cabinete de 

specialitate: 

 

 Nefrologie 

 Urologie 

 Chirurgie generala 
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 Cardiologie 

 Psihologie 

 

(2) Ambulatoriul integrat are în principal următoarele atribuţii: 

 

a) consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului, tratamentului medical și/sau 

chirurgical, îngrijirea, administrarea medicamentelor asiguraţilor; 

b) acordarea serviciilor de asistenţă medicală ambulatorie asiguraţilor pe baza biletului 

de trimitere, cu excepţia urgenţelor și afecţiunilor confirmate care permit prezentarea 

direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat.  

c) informarea medicului de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, despre 

diagnosticul și tratamentele recomandate; 

d) întocmirea listelor de așteptare pentru serviciile medicale programabile; 

 

(3) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti,  

ambulatoriul integrat  are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale pentru 

care asiguratul nu are bilet de trimitere, cu excepţia afecţiunilor confirmate care permit 

prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat, a urgenţelor și a 

serviciilor prevăzute în normele contractului cadru. 

 

(4) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti 

ambulatorul integrat are următoarele obligaţii: 

 

a) respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate și a activităţii 

desfășurate; 

b) informarea asiguraţilor despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de 

servicii medicale și pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ; 

c) respectarea confidenţialităţii tuturor datelor și informaţiilor privitoare la asiguraţi 

precum și intimitatea și demnitatea acestora; 

d) raportarea datelelor necesare pentru urmărirea desfășurării activităţii în asistenţa 

medicală, potrivit formularelor de raportare; 

e) respectarea prevederilor actelor normative privind raportarea bolilor; 

f) respectarea programului de lucru pe care să-l afișeze la loc vizibil; 

g) respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale 

de sănătate; 

h) furnizezarea tratamentului adecvat și prescrierea medicamentelor prevăzute în 

Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman; 

i) nerefuzarea acordării asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală ; 

j) acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor fără nicio discriminare folosind 

formele cele mai eficiente de tratament; 

k) acordarea serviciilor medicale și investigaţiilor paraclinice în regim de urgenţă 

pentru femeile gravide; 

l) solicitarea documentelor care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în 

normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru; 

m) informarea medicului de familie la care este înscris asiguratul, prin scrisoare  

medicală expediată direct, despre diagnosticul și tratamentele recomandate şi 

transmiterea rezultatului investigaţiilor paraclinice; 

n) întocmirea listei de aşteptare pentru serviciile medicale programabile; 
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o) acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de 

sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul; 

p) acordarea cu prioritate a consultaţiilor medicale personalului angajat în unităţile 

sanitare publice. 

 

 

 

 

 

D.  STRUCTURA APARATULUI FUNCTIONAL 

 
 

Art.75  Structura activităţii administrative cuprinde birouri și compartimente, cu 

atribuţii și responsabilitaţi specifice domeniului de activitate dupa cum urmeaza: 

 

1. Biroul R.U.N.O.S. 

2. Biroul Administrativ 

3. Biroul Financiar – Contabilitate 

4. Biroul Aprovizionare, Derulare Contracte 

5. Compartimentul Achizitii Publice 

6. Compartimentul Juridic 

7. Compartimentul Securitatea Muncii, P.S.I., Protectie Civila si Situatii de Urgenta 

8. Compartimentul Tehnic 

9. Culte 

 

 

 

 

 

     BIROUL R.U.N.O.S. 

 

Art.76  Biroul R.U.N.O.S. are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. întocmirea ştatului de funcţii și a organigramei, în conformitate cu structura 

organizatorică aprobată şi a normativelor de personal, în limita prevederilor 

bugetare, actualizarea statelor de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale; 

2. stabilirea necesarului de personal în conformitate cu normativele în vigoare; 

3. participarea la elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare precum și  a 

Regulamentului Intern;. 

4. întocmirea și elaborarea, în colaborare cu compartimentele de specialitate, a 

bibliografiei și tematicii, precum și a documentelor privind procedura prealabilă 

organizării concursurilor / examenelor, cât și cele privind finalizarea acestora și 

participarea în comisiile de concurs și a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru 

ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante; 

5. organizarea în colaborare cu compartimentele de specialitate a concursurilor / 

examenelor privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului, în conformitate cu prevederile legale; 
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6. întocmirea contractelor individuale de muncă și a actelor adiţionale la contractele 

individuale de muncă şi a deciziilor privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, 

suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor; 

7. participarea la aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare; 

8. gestionarea dosarelor profesionale și personale ale salariaţilor; 

9. întocmirea în colaborare cu șefii de secţii/laboratoare/servicii a fișelor de post pentru 

salariaţi; 

10. întocmirea deciziilor de majorare a salariilor, de acordare a sporurilor la salariile de 

bază, de acordare a gradaţiillor corespunzătoare tranșelor de vechime, cu respectarea 

legilor în vigoare; 

11. întocmirea, completarea și păstrarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor 

prin programul REVISAL; 

12. întocmirea dosarelor de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, 

pensionare anticipată parţial  și pentru invaliditate, conform legislaţiei în vigoare; 

13. elaborarea planului de formare profesională a personalului în conformitate cu nevoile 

de formare profesională a salariaţilor pe baza propunerilor secţiilor / laboratoarelor / 

serviciilor din spital; 

14. întocmirea statelor de plată, a centralizatorului statelor de salarii, a situaţiei 

recapitulative, a evidenţei salariilor, a ordinelor de plată către trezorerie şi bănci și 

stabilirea sumei nete de plată cuvenită salariaţilor; 

15. întocmirea lunară a declaraţiilor privind obligaţiile de plată către bugetul de stat 

(contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu, 

accidente și boli profesionale, concedii medicale, fondul pentru handicap) și 

asigurarea transmiterii acestora către organele abilitate  în termenele prevăzute de 

lege, conform legislatiei in vigoare; 

16. ținerea evidenţei individuale a drepturilor salariale și de personal acordate salariatilor 

în cursul anului și eliberarea, la cerere, a adeverinţor cu veniturile realizate de 

aceştia; 

17. ținerea evidenţei lunare a veniturilor din salarii realizate de angajaţi, a impozitului și 

contribuţiilor sociale calculate şi reţinute; întocmirea declaraţiilor fiscale aferente 

salariilor si transmiterea către Administraţia Financiară, în condiţiile legii; 

18. întocmirea chestionarelor statistice lunare, semestriale și anuale privind fondul de 

salarii, obligaţiile de plată, structura personalului; 

19. calcularea indemnizaţiilor pentru concedii de odihnă şi concedii medicale; 

20. întocmirea graficului anual de programare a concediilor de odihnă, ţinerea evidenţei 

concediilor de orice fel; 

21. eliberarea adeverinţelor la solicitarea angajaţilor și foștilor angajaţi; 

22. completarea legitimaţiilor de serviciu; 

23. participarea în comisia de disciplină  în vederea cercetării abaterilor disciplinare și 

asigurarea secretariatul comisiei constituite în acest scop; 

24. întocmirea listelor pentru acordarea tichetelor de masă; 

25. verificarea condicilor de prezenţă şi a foilor de pontaj. 
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    BIROUL ADMINISTRATIV 

 

Art.77  Biroul Administrativ are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. organizarea și asigurarea pazei și ordinii în cadrul spitalului; 

2. luarea măsurilor necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ  în condiţii de 

maximă eficienţă; 

3. ținerea evidenţei tehnic-operativă a bunurilor pe locuri de folosinţă, centralizarea 

propunerilor de casare și întocmirea documentaţiei de casare a bunurilor aflate în 

patrimoniul institutului; 

4. asigurarea recepţionării, manipulării, depozitării, eliberării în consum a activelor 

fixe, a obiectelor de inventar, a lucrărilor și bunurilor materiale, potrivit prevederilor 

legale; 

5. asigurarea respectării primirii, distribuirii, păstrării, circuitului și evidenţei 

documentelor la registratura generală, conform prevederilor legale; 

6. asigurarea activităţii de închiriere de spaţii, urmărirea contractelor de închiriere 

pentru acestea; 

7. asigurarea verificării curăţeniei exterioare în spital, a întreţinerii spaţiilor verzi, 

repararea căilor de acces; 

8. asigurarea intreţinerii și exploatării în bune condiţii a automobilelor din dotare; 

9. avizarea notei de fundamentare pentru reparaţii curente și capitale la construcţii și 

instalaţii; 

10. avizarea proiectului de reparaţii pentru construcţii și instalaţii, care se înaintează 

conducerii spre aprobare; 

11. avizarea temei de proiectare, parte componentă a caietului de sarcini în vederea 

contractării lucrărilor de proiectare la construcții și instalații; 

12. participarea la întocmirea documentaţiei în vederea contractării lucrărilor de reparaţii 

cu societaţi specializate în construcţii și instalaţii, conform reglementărilor legale  și 

urmărirea executării lucrărilor de reparații sub aspect cantitativ și calitativ potrivit 

clauzelor contractuale; 

13. verificarea execuţiei corecte, calitative pe baza reglementărilor tehnice în vigoare pe 

tot parcursul executării lucrărilor; 

14. participarea, împreună cu proiectantul, la obţinerea avizelor, acordurilor și 

aprobărilor pe plan local, necesare autorizării lucrărilor de construcţii; 

15. asigurarea soluționării neconformităților pe parcursul execuţiei lucrărilor precum și a 

deficiențelor proiectelor; 

16. urmărirea întocmirii documentaţiilor de recepţie a lucrărilor în conformitate cu 

prevederile legale; 

17. participarea la întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor conform prevederilor legale 

și asigurarea păstrării și completării acestora cu datele referitoare la exploatarea 

construcţiei. 
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    BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE 

 

Art.78 Biroul Financiar - Contabilitate are in principal urmatoarele atributii: 

 

 

1. conduce evidenţa contabilă conform prevederilor legale, asigură înregistrarea 

corectă şi la zi, pe bază de documente justificative, a operaţiunilor economico-

financiare;  

2. întocmeşte periodic rapoarte privind utilizarea bunurilor materiale şi face propuneri 

de luare a măsurilor necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce 

priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi 

pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;  

3. analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri 

corespunzătoare;  

4. răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de 

seamă contabile;  

5. exercită controlul preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale;  

 

6. răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la 

baza înregistrărilor în contabilitate;  

7. organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi face propuneri de 

luare de măsuri/ia măsurile dispuse de regularizare a diferenţelor constatate;  

8. asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;  

9. exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;  

10. organizează acţiunea de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru salariaţii 

serviciului;  

11. întocmeşte studiul privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune 

măsuri corespunzătoare;  

12. întocmeşte lucrările privind proiectele planurilor bugetului de venituri şi cheltuieli;  

13. ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi pentru recuperarea 

pagubelor;  

14. răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, 

constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;  

15. asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de 

plăţi în numerar;  

16. conduce evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice 

moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar 

curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de 

angajat;  

17. organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau 

refuz al plăţii;  

18. organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele 

formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;  

19. întocmeşte propunerile pentru plăţi în numerar;  

20. răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost 

greşit plătite;  

21. întocmeşte studiile privind costurile comparative pe diverşi indicatori; 
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22. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor 

raportărilor contabile potrivit prevederilor legale;  

23. asigură întocmirea circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor contabile;  

24. urmăreste contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Mun. Bucuresti 

în vederea decontării serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice);  

25. întocmeste lunar facturile pentru decontarea serviciilor medicale (spitaliceşti, 

ambulatoriu, paraclinice);  

26. întocmeste facturile de regularizare pentru serviciile medicale prestate pentru 

asiguraţi şi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a Mun. Bucuresti; 

27. întocmeste necesarul de fonduri pentru programele naţionale de sănătate finanţate 

de Ministerul Sănătăţii;  

28.  transmite lunar facturile de la furnizori în copie către Casa de Asigurări de Sănătate 

a Mun. Bucuresti pentru decontarea programelor de sănătate;  

întocmeste situaţiile financiare trimestriale/anuale împreună cu anexele lor la timp şi 

în conformitate cu dispoziţiile legale;  

29. urmăreste efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa 

biroului; 

30. organizează şi efectuează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale;  

31. verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile 

cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor;  

32. întocmeste necesarul de fonduri pentru acţiunile de sănătate finanţate de Ministerul 

Sănătăţii;  

33. verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conţinutului şi 

legalităţii operaţiunilor;  

34. verifică toate operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont; 

35. verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor 

de plăţi în numerar;  

36. verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor 

de plăţi în numerar;  

37. conduce evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice 

moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar 

curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de 

angajat;  

38. participă la întocmirea studiului privind îmbunătăţirea activităţii economice din 

unitate şi propune măsuri corespunzătoare;  

39. întocmeste bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului cu anexele corespunzătoare, 

listele de investiţii în conformitate cu prevederile legale şi îl supun aprobării 

conducerii, consiliului de administraţie al spitalului, ASSMB si CGMB;  

40. întocmeste şi înregistrează facturile pentru serviciile medicale efectuate de spital 

pentru alte unităţi sanitare, precum şi către alţi clienţi în conformitate cu contractele 

încheiate de spital pentru diverse servicii şi urmăresc inclusiv încasarea lor. 
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    BIROUL APROVIZIONARE, DERULARE CONTRACTE 

 

Art.80 Biroul Aprovizionare, Derulare Contracte are in principal urmatoarele atributii: 

 

 

1. asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în urma incheierii contractelor de 

furnizare produse si/sau servicii si in functie de referatele din teritoriu, prin emiterea 

comenzilor catre furnizori; 

2. initiaza achizitii directe in cadrul sistemului electronic de achizitii publice şi ţine 

evidenţa acestora;  

3. urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unităţii conform 

contractelor incheiate;  

4. verifică şi urmăreşte eficienţa aprovizionării unităţii cu medicamente, materiale 

sanitare, consumabile în vederea asigurării funcţionării acesteia; 

5. comunica magazionerului produsele ce urmeaza a fi livrate;  

6. intocmeşte situatiile specifice activităţii de aprovizionare;  

7. urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa 

compartimentului;  

8. efectuează raportări privind problemele aprovizionării spitalului; 

9. verificarea facturilor de la furnizori şi inaintarea lor Compartimentelor Financiar si 

Contabilitate cu toată documentaţia necesară în vederea efectuării plăţii;  

10. urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unităţii; 

11. mentine legatura cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru o buna aprovizionare, 

urmarind contractele de achizitie publica; 

12. verifica concordanta intre comanda, nota de receptie si factura privind cantitatea si 

preturile. 

 

 

 

 

    COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE 

 

Art.81 Compartimentul Achizitii Publice are in principal urmatoarele atributii: 

 

 

1. elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate 

transmise de secţiile/compartimentele/laboratoarele spitalului şi cuprinde totalitatea 

contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru ce vor fi atribuite in decursul 

anului. 

2. dupa aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizeaza programul anual al 

achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate; 

3. întocmeşte conform prevederilor legale documentaţia de atribuire aferentă fiecărei 

proceduri de achiziţie;  

4. redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării 

acestora în Sistemul electronic de achiziţii publice;  
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5. asigură achizitionarea cu produse şi servicii in urma aplicării procedurilor de 

achizitie publica in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 si a normelor de 

aplicare HG  395/2016 şi ţine evidenţa acestora;  

6. răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, a 

utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi 

garantează tratamentul egal şi nediscriminarea agenţilor economici care participă la 

licitaţiile derulate de spital;  

7. reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie, 

întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar;  

8. analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi 

servicii emise de structurile spitalului şi stabileşte procedura de achiziţii;  

9. înştiinţează Unitatea pentru Coordonare şi Verificarea Achiziţiilor Publice sau alte 

instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare 

fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată;  

10. iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice;  

11. informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie; 

12. transmite spre publicare în sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de 

atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate;  

13. întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică;  

14. întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite 

Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice;  

15. întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa 

bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă;  

16. elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de 

activitate;  

17. asigura concordanta angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în 

orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul 

bugetar curent, cu privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase 

de angajat; 

18. participă la întocmirea studiului privind îmbunătăţirea activităţii economice din 

unitate şi propune măsuri corespunzătoare; 

19. asigură aprovizionarea unităţii cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai 

bune condiţii;  

20. efectuarea în permanenţă a studiului de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ;  

21. initiaza achizitii directe in cadrul sistemului electronic de achizitii publice şi ţine 

evidenţa acestora. 

 

 

 

 

     COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 

Art.82 Compartimentul Juridic are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. apararea drepturilor si intereselor legitime ale spitalului 

2. avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic 

3. reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale spitalului în 

raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau 



 47 

fizică, română ori străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, 

în baza delegaţiei date de catre Managerul spitalului; 

4. urmărirea apariţiei actelor normative şi semnalarea organelor de conducere şi 

serviciilor interesate privind atribuţiile /noţiunile de interes specific pentru acestea; 

5. asigurarea consultanţei juridice pentru membrii Comitetului Director sau pentru 

şefii secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/ compartimentelor, precum şi pentru 

personalul salariat al spitalului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor; în 

acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu caracter juridic în toate 

domeniile dreptului; 

6. redactarea opiniilor juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea 

spitalului; 

7. redactarea proiectelor de contracte; 

8. redactarea actelor juridice; 

9. verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 

10. participarea alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii 

din cadrul spitalului; 

11. redactarea de documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor 

Comitetului director 

 

 

 

 

 

    COMPARTIMENTUL SECURITATEA MUNCII, P.S.I., PROTECTIE     

CIVILA SI SITUATII DE URGENTA 

 

Art.83 Compartimentul Securitatea Muncii, P.S.I., Protectie Civila si Situatii de 

Urgenta are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. organizarea și conducerea activităţii de prevenire și protecţie a muncii; 

2. elaborarea instrucţiunilor specifice fiecarui loc de muncă, împreună cu responsabilii 

secţiilor; 

3. participarea la evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire la locurile de 

muncă și propunerea măsurilor de prevenire corespunzatoare, care vor face parte din 

planul anual de protecţie a muncii; 

4. verificarea încadrării noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de 

muncă; 

5. asigurarea instruirii și formării personalului în probleme de protecţia muncii; 

6. ţinerea evidenţei accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale; 

7. întocmirea și actualizarea planului de protecţie civilă, a planului de evacuare, a 

planului de apărare împotriva dezastrelor; 

8. organizarea activităţii pentru întocmirea, păstrarea, actualizarea și aplicarea 

documentelor operative și de conducere a Comitetului de Sănătate şi Securitate în 

Muncă; 

9. coordonarea împreună cu responsabilul PSI din spital a activităţii de prevenire a 

incendiilor și instruire a angajaţilor cum să acţioneze în caz de incendiu și de 

evacuare a personalului și a bunurilor materiale; 

10. instruirea pe linie de PSI a noilor angajaţi și întocmirea fișei individuale PSI; 
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11. executarea acţiunilor necesare privind încărcarea și verificarea la scadenţă a 

stingătoarelor; 

12. verificarea stării de întreţinere, dotarea și starea și exploatare a hidranţilor subterani 

şi a hidranţilor interiori; 

13. reactualizarea listei cu substanțe periculoase și toxice; 

14. participarea la întocmirea planului de intervenţie în caz de calamităţi naturale, 

inundaţii, catastrofe; 

15. executarea activităţilor necesare privind obținerea autorizaţiilor PSI; 

16. executarea activităţilor necesare privind obținerea autorizaţiei de mediu a spitalului; 

17. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de 

echipamente de protecţie și alte materiale specifice sectorului de activitate; 

 

 

 

 

     COMPARTIMENTUL TEHNIC 

 

Art.84  Compartimentul Tehnic are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. efectuarea lucrărilor de întreţinere și reparaţii curente la clădiri, instalaţii și a 

utilajelor; 

2. stabilirea cauzelor de degradre sau distrugere a construcţiilor sau a utilajelor și 

propunerea măsurilor corespunzătoare; 

3. asigurarea asistenţei tehnice în vederea punerii în funcţiune a aparatelor, instalaţiilor 

și utilajelor medicale; 

4. organizarea planului de întreţinere și confirmarea în procesele-verbale întocmite cu 

firmele ce asigură service-ul, a revizuirii periodice a instalaţiilor, aparatelor și 

utilajelor din dotare; 

5. urmărirea programării pentru verificarea aparatelor, utilajelor și instalaţiilor 

conform instrucţiunilor tehnice, metrologice, în vigoare; 

6. asigurarea deservirii permanente a centralei termice, a staţiei de oxigen, a staţiei 

hidrofor și a staţiei de pompare, prin graficul turelor de permanenţă; 

7. propunerea listei de prioritaţi în vederea întocmirii temelor de proiectare privind 

lucrările de investiţii și reparaţii capitale și urmărirea asigurării documentaţiilor 

tehnice; 

8. întocmirea propunerilor de plan anual de aprovizionare cu piese de schimb pentru 

aparate, utilaje și instalaţii; 

9. stabilirea necesarului anual de materiale de intreţinere, de construcţii și de reparaţii, 

clădiri și instalaţii din spital; 
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    CULTE 

 

Art.85 Compartimentul Culte are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. săvârşirea serviciilor religioase, conform programului aprobat de catre 

Arhiepiscopia Bucureştilor, cu acordul conducerii spitalului; 

2. întreţinerea convorbirilor duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii familiei sau 

aparţinătorii lor; 

3. asigurarea serviciilor religioase în cazuri de urgenţă și administrarea Sfintelor 

Taine; 

4. săvârşirea slujbelor speciale: înmormântarea decedaţilor abandonaţi sau fără familie, 

botezul copiilor în pericol de moarte sau la cererea rudelor; 

5. ținerea unui registru, la zi, cu activităţile pastoral-misionare desfăşurate; 

6. participarea și sprijinirea soluţionării în spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor 

umanitar promovate de asociaţii și instituţii, cu sau fără caracter religios, sau de la 

persoane particulare; 

7. cultivarea unei atmosfere spirituale echilibrate a bolnavilor și sprijinirea la cererea 

lor a celor de altă confesiune, pentru a primi asistenţă religioasă din partea cultului 

de care aparţin; 

8. acordarea asistenței religioase salariaţilor unităţii la solicitarea acestora; 

9. participarea la activitățile organizate de Patriarhia Română și de centrele eparhiale 

pentru personalul bisericesc; 

10. propunerea, în colaborare cu personalul medical creştin ortodox, a unui sfânt patron, 

ocrotitor al unităţii sanitare respective. 

 

 

 

 

CAPITOLUL V. CONSILIILE SI COMISIILE DIN CADRUL 

SPITALULUI 

 

 

Art.86 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul spitalului au fost 

organizate următoarele consilii și comisii: 

 

 

 

 

1. CONSILIUL MEDICAL 

 

Art.87 (1) Directorul medical este președintele consiliului medical. 

 

(2) Consiliul medical este alcătuit din șefii de secții, de laboratoare, farmacistul-șef  și 

asistentul sef. 
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(3) Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele: 

 

a) îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de 

servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților; 

b) monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul 

creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate; 

c) înaintarea către comitetul director a propunerilor privind utilizarea fondului de 

dezvoltare al spitalului; 

d) propunerea  către comitetul director a măsurilor pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 

activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și 

conform ghidurilor și protocoalelor de practică medicală; 

e) evaluarea necesarului de servicii medicale al populaţiei deservite de institut şi 

înaintarea propunerilor pentru elaborarea planului de dezvoltare a institutului, pe 

perioada mandatului, a planului anual de furnizare de servicii medicale al 

institutului, a planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură 

şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare; 

f) înaintarea propunerilor comitetului director în vederea elaborării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al institutului; 

g) participarea la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 

regulamentului intern ale institutului; 

h) desfăşurarea activităţilor privind evaluarea şi monitorizarea calităţii şi eficienţei 

activităţilor medicale desfăşurate în institut privind evaluarea satisfacţiei pacienţilor 

care beneficiază de servicii în cadrul institutului sau în ambulatoriul acestuia, 

monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală, 

prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale., activităţi desfăşurate în colaborare 

cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al 

infecţiilor nosocomiale de la nivelul institutului; 

 

i) stabilirea regulilor privind activitatea profesională, a protocoalelor de practică 

medicală la nivelul institutului şi răspunderea privind aplicarea şi respectarea 

acestora; 

j) elaborarea planului anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de 

institut, pe care îl supune spre aprobare managerului; 

k) înaintarea către manager a propunerilor cu caracter organizatoric pentru 

îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul institutului; 

l) evaluarea necesarului de personal medical al fiecărei secţii/ laborator/ serviciu/ 

compartiment al institutului şi înaintarea propunerilor către comitetul director pentru 

elaborarea strategiei de personal a institutului; 

m) evaluarea necesarului liniilor de gardă şi înaintarea propunerilor către manager cu 

privire la structura şi numărul acestora la nivelul institutului, după caz; 

n) participarea la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 

o) înaintarea către manager a propunerilor pentru elaborarea planului de formare şi 

perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar; 

p) înaintarea propunerilor şi monitorizarea desfăşurarii activităţilor de educaţie şi 

cercetare medicală desfăşurate la nivelul institutului, în colaborare cu instituţiile 

acreditate; 
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q) reprezentarea institutului în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din 

străinatate şi facilitarea accesului personalului medical la informaţii medicale de 

ultimă oră; 

r) asigurarea respectării normelor de etică profesională şi deontologie medicală la 

nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

s) raspunderea privind acreditarea personalului medical al institutului şi acreditarea 

activităţilor medicale desfăşurate în institut, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

t) analizarea şi luarea deciziilor în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite; 

u) participarea, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de 

dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale; 

v) stabilirea coordonatelor principale privind consumul medicamentelor la nivelul 

institutului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor institutului, prevenirii 

polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 

w) supervizarea respectării prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia 

medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidentialităţii datelor medicale, 

constituirea arhivei institutului; 

x) avizarea utilizării bazei de date medicale a institutului pentru activităţi de cercetare 

medicală, în condiţiile legii; 

y) analizarea şi soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor pacienţilor trataţi în 

institut, referitoare la activitatea medicală a institutului; 

z) elaborarea raportului anual de activitate medicală a institutului, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

 

 

 

 

 

2. CONSILIUL ETIC 

 

Art.88 (1) Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membrii 

acestuia. 

 

(2) Atribuţiile consiliului de etică sunt următoarele: 

 

a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-

sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului; 

b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi 

implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului; 

c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic 

şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului 

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

vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc: 

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

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

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

prevăzute în legislaţia specifică; 

 abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului 

medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 
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 nerespectarea demnităţii umane; 

e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d); 

f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei 

speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de 

reprezentanţii spitalului sau de către petent; 

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

face obiectul unei situaţii de malpraxis; 

h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul 

Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea 

punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic; 

i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările 

acestora; 

j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul; 

k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului 

etic; 

l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului; 

m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi facepropuneri 

pentru îmbunătăţirea acestuia; 

n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al 

respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din 

cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului; 

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

sanitar şi auxiliar. 

 

 

 

 

3. COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

 

Art.89 (1) Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă are următoarele atribuţii: 

 

a) aprobarea programului anual de protecţia muncii; 

b) urmărirea modului în care se aplică reglementările legislative privind protecţia 

muncii; 

c) analizarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la 

locurile de muncă; 

d) promovarea iniţiativelor proprii sau ale celorlalţi angajaţi vizând prevenirea 

accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, ca și îmbunătăţirea 

condiţiilor de muncă; 

e) efectuarea cercetărilor în cazul producerii unor accidente de muncă sau a apariţiei de 

îmbolnăviri profesionale; 

f) efectuarea inspecţiilor la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de 

muncă și îmbolnăvirilor profesionale; 

g) sesizarea inspectoratelor teritoriale de stat pentru protecţia muncii pe raza cărora își 

desfășoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţia 

muncii sau când între managerul institutului și ceilalţi membrii ai comitetului există 

divergenţe privind modul în care se asigură securitatea și sănătatea angajaţilor;  
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h) realizarea cadrului de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează 

schimbări ale procesului de producţie cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii. 

 

(2) Comitetul de securitate și de sănătate în muncă se întrunește periodic la iniţiativa 

conducatorului unităţii și ori de câte ori este nevoie în sectoarele de activitate cu riscuri 

mari de accidente și îmbolnavire profesională; 

 

 

 

 

 

4. COMITETUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE 

ASISTENTEI MEDICALE 
 

Art.90 Atribuţiile spitalului în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale sunt urmatoarele: 

 

1. Atribuţiile Comitetului director: 

 

a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia; 

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

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

prestări servicii specifice; 

c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 

 

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

activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale 

necesare evitării sau diminuării riscurilor; 

h) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, 

prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în 

vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

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

sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii 

instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau 

situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a 

asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale; 

j) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru 

înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile 
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asociate asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale al unităţii; 

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

multiplurezistenţi. 

 

 

2. Atribuţiile Managerului: 

 

a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin; 

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

al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

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

cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale al unităţii; 

e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie 

intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 

multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de 

supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

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

nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital; 

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

trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală 

defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii privind infecţiile asociate asistenţei 

medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a 

consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă; 

h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse 

biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea 

măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar; 

i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful 

serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al 

unităţii; 

j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire 

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

responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa 

subordine şi coordonare; 

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

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

infecţie asociate asistenţei medicale; 

l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform 

legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, 

diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie 

asociată asistenţei medicale din unitate; 

m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din 
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proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de 

specialitate şi intervenţie în focare; 

n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 

o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce 

priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă 

a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale. 

 

 

3. Atribuţiile Directorului Medical: 

 

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

protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a 

standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor 

privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor 

acordate; 

b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, 

funcţia acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile 

acestuia; 

c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

implementarea măsurilor de limitare a acestora; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 

e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 

alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 

multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului naţional de 

supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale 

serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la 

nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie; 

h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV si 

efectuarea vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă 

(gripal, HBV, altele); 

i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse 

biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 

 

 

4. Atribuţiile Asistentului Sef pe Unitate: 

 

a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale cu asistentele şefe de secţie şi răspunde de aplicarea acestora; 

b) răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la 

nivelul unităţii sanitare; 

c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta; 

d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie; 
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e) verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează 

respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu 

materiale necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de 

secţiile spitalului, cu aprobarea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului 

de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, 

depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii 

la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.; 

h) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie; 

i) constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

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

instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora; 

j) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în 

secţii; 

k) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 

infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul 

de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale; 

l) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 

urmăreşte realizarea acestei proceduri; 

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

în rândul personalului; 

n) instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul 

spitalului; 

o) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi 

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

eliminare a acestora; 

p) instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului 

igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri 

disciplinare în cazurile de abateri; 

q) organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de 

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

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

implementarea acestora; 

r) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară; 

s) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse 

biologice pe secţii/compartimente; 

t) organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul 

implicat în îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu. 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

5. Atribuţiile Directorului Financiar-Contabil: 

 

a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 

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

necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale. 

 

 

6. Atribuţiile Medicului Sef de Secţie: 

 

a) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, 

conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale din unitatea sanitară; 

b) răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea 

procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de 

serviciul/ compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

c) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 

unitatea sanitară; 

e) răspunde de efectuarea de către asistenta şefă de secţie a triajului zilnic al 

personalului din subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă 

către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) în cazul şefilor de secţie în secţii cu risc, răspunde de derularea activităţii de 

screening al pacienţilor pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 

multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de 

supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu 

directorul medical; 

h) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie. 

 

 

7. Atribuţiile Medicului Curant (indiferent de specialitate): 

 

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 

infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă 

sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi 

înainte de iniţierea tratamentului antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de 

prevenire a transmiterii infecţiilor; 
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f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi 

implementarea măsurilor instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecţii 

altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau 

conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a 

antibioticelor, implementată în unitatea sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de 

terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu 

germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de 

supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi monitorizare a 

utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul 

pacienţilor săi în altă secţie/altă unitate medicală. 

 

 

8. Atribuţiile Compartimentului pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

 

a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi 

protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele 

Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări 

pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, 

echipamente şi personal de specialitate; 

d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 

e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale 

şi a consumului de antibiotice din spital; 

f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul 

prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse 

în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al 

unităţii; 

h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter 

de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată 

asistenţei medicale; 

i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor 

specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la 

pacienţii internaţi; 
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j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare 

în conformitate cu aceasta; 

k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi 

studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a 

infecţiilor al unităţii; 

m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti 

infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a 

acestora pe unitate şi pe secţii; 

n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi 

dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol; 

o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei 

microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere 

a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de 

efectuare a testelor de autocontrol; 

p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, 

în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, 

în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare; 

q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi 

menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse 

sterilizării; 

r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a 

deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale 

unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor 

şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 

t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 

u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a 

procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta 

epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei 

medicale; 

w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru 

limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice 

şi investigaţii paraclinice necesare; 

x) 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; 

y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la 

direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru 

regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare; 

z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 

investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale. 
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9. Atribuţiile Medicului de boli infecţioase sau Medicului responsabil de politica de 

utilizare a antibioticelor din cadrul Compartimentului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale: 

 

a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei 

patologii infecţioase şi a stabilirii tratamentului etiologic necesar; 

b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, 

inclusiv ghidurile de tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi 

profilaxie antibiotică; 

c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod 

permanent în spital; 

d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi 

derulează activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice; 

e) colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în 

unitatea sanitară; 

f) efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării 

judicioase a antibioticelor; 

g) oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea 

tratamentului antibiotic la cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de 

laborator (pentru a se utiliza eficient datele de microbiologie disponibile); 

h) oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte 

situaţii clinice, pentru pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de 

profilaxie; 

i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate 

microbiană la antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei 

activităţi; 

j) evaluează periodic cu fiecare secţie clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor 

în cadrul acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea 

prescriptorilor); 

k) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare 

judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de 

rezervă) şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire. 

 

 

10. Atribuţiile laboratorului de analize medicale din cadrul spitalului 

  

a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii 

internaţi; 

b) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar 

epidemic dificil de controlat (multirezistenţi la antibiotice); 

c) şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii; 

d) şeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, 

transportul şi prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea 

de analiză completată corect; 

e) şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranţă al 

laboratorului, utilizând recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru 
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laboratoarele medicale (cea mai recentă ediţie), în scopul evitării contaminării 

personalului şi a mediului; 

f) şeful laboratorului răspunde de întocmirea şi derularea programului de instruire a 

personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii şi limitării infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

g) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie 

asociată asistenţei medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului 

etiologic al infecţiilor asociate asistenţei medicale din produsele patologice recoltate 

de la bolnavi/purtători; 

h) anunţarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, 

respectiv a rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul 

curant şi serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

i) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului 

pacienţilor din secţiile cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 

multiplurezistenţi; 

j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu 

semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate; 

k) organizează şi realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară şi 

rezistenţa la antibiotice, pe suport electronic; 

l) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de 

infecţie asociată asistenţei medicale 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; 

m) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea 

izolărilor de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice 

serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

n) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea confirmării 

caracterizării şi studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referinţă, 

cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa. 

 

11. Atribuţiile Farmacistului: 

 

a) obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici 

care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi; 

b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind 

avizarea acestei prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate; 

c) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor 

heterologe şi distribuirea lor în mod adecvat; 

d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

e) raportează către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe 

clase şi pe secţiile unităţii sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării 

antibioticelor; 

f) colaborează cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de 

utilizare judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice; 
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g) organizează şi realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe 

clase de antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile 

spitalizare şi a duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport 

electronic. 

 

 

12. Atribuţiile Asistentei Sefe de Secţie: 

 

a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de aplicarea 

acestora; 

b) răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei; 

c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta; 

d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie; 

e) răspunde de starea de curăţenie din secţie; 

f) transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, 

dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 

h) supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, 

prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, 

biberonerie etc.; 

i) supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului de 

îngrijiri orice deficienţe constatate; 

j) verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora; 

k) urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 

însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la 

cunoştinţa directorului de îngrijiri; 

l) constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu apă, 

instalaţii sanitare, încălzire); 

m) coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie; 

n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi 

sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

o) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament 

de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi 

însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare; 

p) anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a 

bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate; 

q) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 

infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul 

de izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale; 

r) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 

urmăreşte aplicarea acestor măsuri; 
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s) semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli 

transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului; 

t) instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care 

trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării în saloane); 

u) verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 

păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul 

lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate; 

v) verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 

de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central; 

w) controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de 

protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de 

tehnică aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de 

abateri; 

x) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi 

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

implementarea acestora; 

y) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale pe secţie; 

z) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse 

biologice pe secţie. 

 

 

13. Atribuţiile Asistentei medicale responsabile de salon: 

 

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

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

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 

salon; 

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu 

apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 

asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

i) participă la investigarea focarelor. 
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14. Atribuţiile Asistentei de la staţia de Sterilizare: 

 

a) verifică modul de pregătire şi împachetare a echipamentelor/instrumentarului, altor 

materiale trimise pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare; 

b) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de 

sterilizare ale fiecărui aparat; 

c) anunţă imediat personalul tehnic de întreţinere şi pe directorul de îngrijiri cu privire 

la apariţia oricărei defecţiuni care survine la aparatele de sterilizare; 

d) răspunde de igiena încăperilor în care se face sterilizarea şi de respectarea circuitelor; 

e) etichetează corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţine evidenţa 

activităţilor de sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legale în vigoare; 

f) efectuează teste de control al sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor; 

g) respectă precauţiile standard. 

 

 

 

 

5. COMISIA PENTRU MEDICAMENTE UZUALE 
 

Art.91  Comisia pentru medicamente uzuale, are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. verifică şi avizează prescrierea medicamentelor uzuale; 

2. detectarea precoce a reacţiilor adverse și a interacţiunii produselor medicamentoase; 

3. monitorizarea frecvenţei reacţiilor adverse cunoscute; 

4. identificarea factorilor de risc și a mecanismelor fundamentale ale reacţiilor adverse; 

5. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc; 

6. analiza și difuzarea informaţiilor necesare prescrierii corecte și reglementarii 

circulaţiei produselor medicamentoase; 

7. utilizarea raţională și în siguranţă a produselor medicamentoase; 

8. evaluarea și comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase; 

9. estimarea necesităţilor cantitative și calitative ale medicamentelor uzuale folosite în 

desfășurarea activităţii din institut; 

10. participarea la procedurile de licitaţii pentru medicamentele uzuale. 

 

 

 

 

6. COMISIA PENTRU MATERIALE SANITARE 
 

Art.92  Comisia pentru materiale sanitare are în principal următoarele atribuţii: 

 

1. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc; 

2. verificarea utilizării raţionale și în siguranţă a materialelor sanitare; 

3. estimarea necesităţilor cantitative și calitative ale materialelor sanitare folosite în 

desfășurarea activităţii din institut; 

4. participarea la procedurile de licitaţii pentru materialele sanitare; 
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7.  COMISIA PENTRU MATERIALE DE LABORATOR SI REACTIVI 
 

Art.93  Comisia pentru materiale de laborator şi reactivi are în principal următoarele 

atribuţii: 

 

1. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc; 

2. verificarea utilizării raţionale și în siguranţă a materialelor de laborator şi reactivi;  

3. estimarea necesităţilor cantitative și calitative ale materialelor de laborator si ale 

reactivilor folosite în desfășurarea activităţii din institut; 

4. participarea la procedurile de licitaţii pentru materialele de laborator şi a reactivilor; 

 

 

 

 

8.  COMISIA PENTRU PRESCRIEREA MEDICAMENTELOR SI 

FARMACOVIGILENTA 

 

Art.94  Comisia pentru prescrierea medicamentelor si farmacovigilenta, are în principal 

următoarele atribuţii: 

 

1. analizează consumul de medicamente pe secţii, pe spital şi propun măsuri pentru 

reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse medicamentoase; 

2. verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea 

unităţii şi conform legislaţiei în vigoare. 

3. analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii 

adverse şi va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse. 

4. prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de 

îmbunătăţire a acestei activităţi. 

5. urmăreşte prescriere corectă a medicaţie conform protocoalelor, justa utilizare a 

medicamentelor; 

6. urmăreşte chimiorezistenţa germenilor la antibioticele folosite în spital şi informează 

periodic medicii curanti; 

7. urmăreste eliberarea de medicamente din farmacia spitalului doar pe bază de condici 

de prescripţii de medicamente. 

 

 

 

9. COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA 
 

Art.95   Responsabilităţile Comisiei de Transfuzie şi Hemovigilenţă sunt urmatoarele: 

 

1. monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului; 

2. elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a 

ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; 

3. evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a 

tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din 

spital; 
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4. monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului; 

5. organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul 

spitalului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi 

incidentelor adverse severe; 

6. elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din 

spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la 

nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină. 

 

 

 

10.   COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR 
 

Art.96  Atributiile Comisiei de Analiza a Deceselor sunt urmatoarele: 

 

1. Analizează toate decesele din spital lunar sau ori de cate ori este necesar; 

2. Solicita audierea medicului curant în cazul in care se constată anumite nelămuriri.  

3. Analizeaza datele medicale obtinute din foaia de observatie, investigatiile 

paraclinice, 

4. Evidentiaza gradul de concordanta diagnostica intre diagnosticul de internare, 

diagnosticul de externare si final (anatomo- patologic) avand ca scop cresterea 

gradului de concordanta diagnostica; 

5. Dezbaterea cazurilor, aduce in atentie cele mai noi si corespunzatoare tratamente 

medicale care se aplica pacientilor din spital. 

 

 

 

11.   COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARA 
 

Art.97  Comisia de cercetare disciplina are in principal urmatoarele atributii: 

 

1. analizeaza abaterile disciplinare ale personalului angajat, transmise spre rezolvare de 

catre conducerea spitalului; 

2. convoacă, în scris, salariatul care a săvârşit abaterea disciplinară precizând obiectul 

notificării, data, ora şi locul întrevederii; 

3. efectueaza cercetari prealabile conform legii, in situatiile in care sunt savarsite 

abateri care atrag raspunderea disciplinara; 

4. verifica existenta eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 

5. analizeaza declaratiile persoanelor implicate si propune in scris moduri de 

solutionare conform legislatiei muncii in vigoare; 

6. analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii 

disciplinare; 

7. intocmeste procesul verbal de constatare in care se mentioneaza rezultatul anchetei 

efectuate si alte etape procedural legale; 

8. intreprinde si alte anchete la dispozitia conducerii spitalului; 

9. initiaza medierea si concilierea eventualelor conflicte intre salariati; 

10. inainteaza conducerii spitalului referatul privind rezultatele investigatiilor efectuate 

si eventual face propuneri; 
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12.   COMISIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSURILOR 

/ EXAMENELOR SI DE PROMOVARE 
 

Art.98 Comisia de organizare şi desfaşurare a concursurilor/examenelor şi de 

promovare, are in principal următoarele atribuţii: 

 

1. selectarea dosarelor de concurs/examen ale candidaţilor;  

2. stabilirea subiectelor pentru proba scrisă; 

3. stabilirea planului interviului și realizarea interviul;  

4. stabilirea planului probei practice și asigurarea conditiilor necesare realizării ei;  

5. notarea fiecărui candidat pentru fiecare probă a concursului/examenului;  

6. transmiterea secretariatului comisiei a rezultatelor concursului/examenului pentru a 

fi comunicate candidaţilor. 

 

 

 

13.   COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 
 

Art.99  Comisia de soluţionare a contestaţiilor are in principal urmatoarele atribuţii: 

 

1. soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a 

concursului/examenului; 

2. transmiterea secretariatului comisiei a rezultatelor contestaţiilor pentru a fi 

comunicate candidaţilor. 

 

 

 

14.  COMISIA PENTRU MONITORIZAREA, COORDONAREA SI  

INDRUMAREA METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SI 

DEZVOLTARTII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN 

MANAGERIAL 
 

 

Art.100  Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologica a 

implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, are în principal 

următoarele atribuţii: 

 

1. analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale ale funcţionării spitalului, prin stabilirea limitelor de toleranţă 

la risc, anual, aprobate de către Manager, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor 

compartimentelor pentru aplicare; 

2. analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite spre aprobare 

Managerului; 

3. analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la 

nivelul spitalului, elaborată de catre secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza 

raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul 

compartimentelor; 
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4. coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se 

ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora; 

5. elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, 

denumit Program de dezvoltare. Obiectivele, activităţile, acţiunile, responsabilităţile, 

termenele, precum şi alte componente ale măsurilor de control luate de către 

conducerea spitalului se cuprind în Programul de dezvoltare, care se actualizează, 

anual; 

6. desemneaza prin conducătorii compartimentelor nominalizati in prezenta decizie cate 

un responsabil cu riscurile care îi asistă în procesul de administrare a riscurilor. 

7. analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de 

gestionare a riscurilor, elaborată de catre Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza 

raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor. 

 

 

 

CAPITOLUL VI. FINANTAREA SPITALULUI 

 

Art.101  (1) Spitalul este este institutie sanitară publică cu paturi, cu personalitate 

juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţate integral din venituri proprii și 

funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune: 

a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, 

aprobat de conducerea spitalului, de către consiliul de administraţie şi cu acordul 

ordonatorului de credite ierarhic superior; 

b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor 

proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor 

fundamentate ale secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/ compartimentelor din structura 

spitalului. 

(2) Spitalul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor și de a fundamenta 

cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si 

aliniate, conform clasificaţiei financiare. 

Art.102 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de 

asigurări de sănătate se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de 

sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

(2) Spitalul poate încheia contracte pentru implementarea programelor naţionale de 

sănătate curative cu casele de asigurări de sănătate, precum şi cu direcţiile de sănătate 

publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, cu instituţii publice din 

subordinea Ministerului Sănătăţii pentru implementarea programelor naţionale de 

sănătate publică, în conformitate cu structura organizatorică a acestuia. 

(3) Spitalul primeste sume de la bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli de 

intretinere, gospodarire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare in limita 

creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie. 

(4) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din : 

a) donatii si sponsorizari; 
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b) legate; 

c) asocieri investitionale in domenii medicale ori de cercetare medicala si farmaceutica; 

d) inchirierea unor spatii medicale , echipamente sau aparatura ,medicala catre alti 

furnizori de servicii medicale, in conditiile legii; 

e) contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari 

private sau operatori economici; 

f) editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical; 

g) servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terti; 

h) servicii de asistenta medicala la domiciliu, furnizate la cererea pacientilor; 

i) contracte de cercetare; 

j) coplata pentru unele servicii medicale; 

k) alte surse, conform legii. 

 

 

Art.103  (1) Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale 

Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între 

direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile 

administraţiei publice locale, pentru: 

a) finalizarea obiectivelor de investiţii noi, de investiţii în continuare, aflate în derulare 

şi finanţate; 

b) dotarea cu aparatură medicală; 

c) reparaţii capitale la spitale; 

d) finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor 

existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor; 

Art.104 (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de 

către Comitetul Director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor 

şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice 

aprobate; 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de 

credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului. 

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secţiile şi 

compartimentele din structura spitalului, sumele repartizate fiind cuprinse în indicatorii 

contractelor de administrare; 

(4) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente se 

monitorizează lunar de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului 

fiind un indicator al contractului de administrare încheiat între manager şi șefii 

secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor.; 

(5)  Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial 

la A.S.S.M.B si se publica pe site-ul acestora; 

(6) Executia bugetul de venituri si cheltuieli se raporteaza lunar si trimestrial la 

Consiliului Local daca spitalul beneficiaza de finantare din bugetul local. 
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CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 105 (1) Toate categoriile de personal din cadrul spitalului au obligaţia respectării 

prezentului Regulament de Organizare si Funcţionare. 

 

(2) Toate secţiile/ laboratoarele/ serviciile/ compartimentele au obligaţia elaborarii şi 

respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul 

spitalului. 

 

(3) Prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare al Spitalului Clinic de 

Nefrologie „Dr. Carol Davila”  va fi adus la cunostinţa tuturor salariaţilor pe baza de 

semnătură, după aprobarea acestuia. 
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