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CAPITOLUL I 

INTRODUCERE 
 

 

Regulamentul de Organizare și Funcționare oferă informații despre S.C. CLINICA MEDICALĂ 

SF. ANDREI S.R.L. PIATRA NEAMȚ, despre statutul de angajat, despre drepturile și obligațiile ce 

revin salariaților și managementului clinicii. 

La baza alcătuirii prezentului Regulament, se află dispozițiile Legii nr. 53/24 ianuarie 2003, 

modificată și completată cu Legea nr. 94/2007 – Codul Muncii, publicate în Monitorul Oficial, partea I, 

precum și alte prevederi cuprinse în legislația actuală. 

Acest regulament oferă proceduri și prescripții cu caracter general după care se desfășoară activitatea în 

cadrul S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. PIATRA NEAMȚ. 

Activitatea specifică postului pe care îl ocupă fiecare angajat, este reglementată de fișa postului și de 

procedurile și protocoalele elaborate pentru compartimentul în care își desfășoară activitatea fiecare 

salariat. 

Coordonatorul locului de muncă are datoria să furnizeze salariaților subordonați informațiile necesare 

referitoare la prevederile acestui regulament. 

Prezentul regulament nu poate contraveni legislației muncii în vigoare, la data elaborării lui. Orice 

revizuire sau completare ulterioară a regulamentului, va trebui să aibă în vedere eventualele modificări 

intervenite în legislația muncii. 

Având în vedere caracterul dinamic al instituției, este posibil ca unele prevederi ale prezentului 

regulament să se modifice înainte de revizuirea lui. În acest caz, deciziile sau reglementările elaborate 

de către managementul organizației devin obligatorii și au caracter de anexă la prezentul regulament. 

 

Prezentul Regulament de Organizare și funcționare se aplică și este obligatoriu pentru toți salariații, 

indiferent de poziția ierarhică a acestora. 

 

 

CAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
 

S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. P.NEAMȚ functionează în baza Legii 

nr.31/1990, republicată, cu sediul în municipiul PIATRA NEAMȚ, str Mihai Viteazul nr 56,jud 

NEAMȚ. 

S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. este o societate cu capital privat românesc, 

înființată în anul 2010 și înregistrată la Registrul Comerțului în data de 26.02.2010, cu obiect de activitate 

principal – ACTIVITAȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ – COD CAEN 8622. 

Societatea a fost înregistrată și autorizată de către Direcția de Sănătate Publică Neamț și Colegiul 

Medicilor din România Filială Neamț în data de 02.02.2011 pentru a desfașura activitatea de prestare a 

serviciilor medicale private pentru următoarele specialitați : O.R.L., gastroenterologie, medicina muncii, 

diabet, nutriție și boli metabolice, chirurgie generală, recuperare, medicina fizică și balneologie, 

ortopedie și traumatologie, dermatovenerologie, obstetrică ginecologie, neurologie, pneumologie, 

endocrinologie, pediatrie, cardiologie, medicină internă, psihiatrie, medicină de laborator, urologie, 
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alergologie, oftalmologie, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, nefrologie, geriatrie și gerontologie 

, competențe; endoscopie digestivă diagnostică, ecografie generală. 

În data de 07.04.2015 societatea a autorizat o nouă specialitate în cadrul Ambulatoriului de specialitate 

și anume REUMATOLOGIE. 

În data de 29.03.2013 a fost autorizată de către Ministerul Sănătații, Direcția de Asistență Medicală și 

Politici Publice ( AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE 1222/ 29.03.2013) activitatea de ÎNGRIJIRI LA 

DOMICILIU. 

În data de 11.04.2018 a fost autorizată activitatea medicală de urgență și transport medical neasistat 

în regim privat  și activitatea de consultații de urgență în transport sanitar neasistat în regim privat ( 

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE 1 / 11.04.2018) . 

În anul 2013 S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. a diversificat şi mărit activitatea prin 

înregistrarea la Registrul Comerţului a unor noi activităţi:  

 8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană  

 8623 - Acitivităţi de asistenţă stomatologică  

 8621- Activităţi de asistenţă medicală generală  

 8610 - Activităţi de asistenţă spitaliceasă  

Activitatea de asistenţă spitalicească a fost autorizată iniţial de către Ministerul Sănătăţii prin 

AVIZUL NR.X1/A/44207/EN/8090/14.08.2013 pentru structura de DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE 

ŞI BOLI METABOLICE pentru o capacitate de 18 paturi. Ulterior s-a primit avizul Ministerul Sănătăţii 

NR.XI/A/11289/NB/955/26.03.2014 şi s-a completat activitatea spitalizării de zi cu încă 16 paturi , 

respectiv două specialităţi: CARDIOLOGIE şi RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI 

BALNEOLOGIE.  

Activitatea structurii spitalizare de zi DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE a 

fost autorizată de către Direcţia de Sănătate Publică Neamţ la dată de 07.10.2013 . 

Activitatea structurii spitalizare de zi CARDIOLOGIE şi RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI 

BALNEOLOGIE a fost autorizată de către Direcţia de Sănătate Publică Neamţ la dată de 25.04.2014.  

 

Activitatea economico-administrativă are următoarea structura organizatorică:  

 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV şi FINANCIAR CONTABIL 

 BIROU RESURSE UMANE 

 BIROU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 

Activităţile ce se desfăşoară în cadrul S.C. CLINICA MEDICALĂ SF.ANDREI S.R.L. şi prestaţiile 

asigurate, sunt cele aprobate prin Ordinul nr.657/14.05.1991, privind organizarea şi funcţionarea 

activităţilor medicale în sistem privat, Ordinul nr.555/04.06.1991 şi actualizate conform Ordinului 

58/23.04.1997, Ordonanţei de urgenţă nr. 124/1998, Ordinului MS nr.527 privind stabilirea activităţilor 

conexe serviciilor medicale, Legea nr. 25/26.07.1999, Legea nr. 629/13.11.2001 şi Ordinul Ministerului 

Sănătăţii Publice nr. 1301/2007.  

Organigrama S.C. CLINICA MEDICALĂ SF.ANDREI S.R.L. este prezentată în anexă la prezentul 

regulament.  
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IMAGINEA NOASTRĂ 

 
Sănătatea pacienţilor este principala noastră grijă, iar misiunea noastră este de a întâmpina pacienţii 

cu soluţii eficiente de diagnostic şi tratament, având cea mai bună echipă medicală, alături de 

echipamente şi tehnologie medicală de ultima generaţie, într-un spaţiu prietenos şi modern.  

S.C. CLINICA MEDICALĂ SF.ANDREI S.R.L. PIATRA NEAMŢ urmărește să-şi creeze o bună 

imagine în rândul clienţilor săi ( pacienţi şi medici) prin seriozitate, profesionalism şi o dotare tehnico-

materială la cel mai înalt nivel. Fiecare angajat al clinicii îşi aduce contribuţia proprie la imaginea şi 

rezultatele bune ale acesteia în îngrijirea sănătăţii pacienţilor.  

Fiecărui salariat i se solicită să acţioneze astfel încât, prin profesionalismul său, să contribuie la 

consolidarea imaginii clinicii.  

Beneficiarii activităţii noastre sunt în primul rând pacienţii cărora trebuie să le câştigăm, prin toate 

mijloacele, încrederea.  

 

MEDIUL DE LUCRU 

 
Managementul organizaţiei S.C. CLINICA MEDICALĂ SF.ANDREI S.R.L. face eforturi 

permanente pentru a crea angajaţilor un ambient modern, confortabil şi plăcut, care să favorizeze 

activitatea profesională.  

Mediul de lucru contribuie în mod decisiv la rezultatele activităţii profesionale şi totodată, dezvoltă 

imaginea clinicii.  

De aceea, toţi angajaţii au obligaţia permanentă de a păstra curăţenia şi ordinea la locul de muncă. 

Această regulă este valabilă şi pentru spaţiile de folosinţă comună. Fumatul este interzis în incinta 

Clinicii, cu excepția spațiului amenajat în afara clădirii și marcat corespunzător. 

 

PACIENŢII 

 
S.C. CLINICA MEDICALĂ SF.ANDREI S.R.L. prin specificul activităţii sale, este un spaţiu public. 

În sectoarele de activitate PRIMIRE ŞI ÎNREGISTRARE PACIENŢI, RECOLTARE-RECEPŢIE 

PROBE BIOLOGICE şi CABINETELE MEDICALE DE SPECIALITATE, SPITALIZARE DE ZI 

angajaţii intră în contact cu pacienţii. Comportamentul cu pacienţii impune respect si empatie, fiind 

obligatorie respectarea drepturilor pacientului consfinţite în Legea nr. 46/2003 şi a Codului de 

deontologie medicală.  

Prin comportamentul pe care îl are faţă de pacienţi, fiecare angajat trebuie să contribuie într-un mod 

hotărâtor la consolidarea imaginii clinicii.  

 

STANDARDELE NOASTRE DE LUCRU 
 

Calitatea actului medical reprezintă obiectivul nostru primordial. Indiferent de sectorul în care 

acţionează, fiecare angajat are un aport important la performanţele de ansamblu ale Clinicii. Conducerea 

medicală şi administrativă a S.C. CLINICA MEDICALĂ SF.ANDREI S.R.L. sunt cele dintâi 

răspunzătoare de calitatea muncii angajaţilor pe care îi coordonează şi controlează.  

În data de 08.06.2011 activitatea laboratorului de analize medicale a fost ACREDITATĂ RENAR, 

ISO 15189:2007 şi reacreditată în dată de 05.06.2015 SR EN ISO 15189:2013.  
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Fiecare angajat trebuie să îndeplinească anumite sarcini în conformitate cu standardele de calitate 

corespunzătoare fişelor posturilor. Acestea sunt stipulate prin norme specifice pentru fiecare tip de 

activitate; în plus, angajaţii nu trebuie să se comporte într-un fel care să dăuneze, să aducă prejudicii sau 

să deterioreze reputaţia Clinicii în ceea ce priveşte imaginea, bunurile sau relaţiile cu partenerii şi 

colaboratorii acesteia.  

Fiecare angajat are obligația să consulte pagina oficială a SC CLINICA MEDICALA SF. ANDREI 

SRL, și anume www.clinicasfandrei.ro, secțiunea Legislație. Personalul unității va fi informat referitor 

la toate update-urile efectuate în secțiunea Legislație, prin intermediul programului de comunicare 

intranet instalat pe fiecare unitate de lucru, cât și prin e-mail transmis către adresele de e-mail arondate 

fiecărui departament în parte. 

 

 

REGULI GENERALE 
 

Loialitatea fata de S.C. CLINICA MEDICALĂ SF.ANDREI S.R.L.  

 
Statutul dumneavoastră de angajat vă solicită să vă puneţi toate cunoştinţele şi abilităţile profesionale 

în slujba instituţiei în care lucraţi şi să faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a promova interesele 

organizaţiei.  

Loialitatea şi ataşamentul faţă de obiectivele clinicii vor fi apreciate în mod deosebit şi vor determina 

împreună cu performanţele individuale evaluarea activităţii dumneavoastră.  

Nu veţi fi niciodată implicat în mod direct sau indirect în activităţi care ar putea prejudicia organizaţia. 

De asemenea, prin comportamentul dumneavoastră nu veţi întreprinde nimic care ar putea dăuna moral 

sau material Clinicii sau i-ar putea afecta reputaţia.  

 

Resursele materiale  

 
Resursele materiale aflate la dispoziţia angajaţilor reprezintă bunuri ale clinicii şi nu pot fi utilizate în 

scopuri personale.  

 

Date personale  

 
Aveţi obligaţia să anunţaţi în termen de 5 (cinci) zile conducerea clinicii asupra oricărei modificări 

privind:  

 adresa şi numărul de telefon;  

 starea civilă;  

 preschimbarea actului de identitate; 

 documentele care vă atestă dreptul de practică 

 valabilitatea poliței de malpraxis 

 

 

 

 

http://www.clinicasfandrei.ro/
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Ţinuta vestimentara 

 
În clinică, personalul poartă echipament de protecţie conform cerinţelor postului pe care îl ocupă. 

Totuşi, nu trebuie să pierdeţi din vedere faptul că este un spaţiu public. Ţinută dumneavoastră 

vestimentară şi personală trebuie să reflecte acest mediu şi totodată, poziţia profesională şi ierarhică în 

cadrul clinicii.  

 

 

Concediul de boala 

 
În caz de îmbolnăvire, aveţi obligaţia să anunţaţi şeful ierarhic în legătură cu boala survenită, precum 

şi cu numărul de zile cît veţi absenta. Dacă nu respectaţi aceste cerinţe, este posibil să nu fiţi remunerat 

pe caz de boală.  

La revenirea la locul de muncă veţi prezenta un certificat medical eliberat pentru perioada cât aţi lipsit. 

Certificatul trebuie vizat de medicul desemnat de clinică şi luat în evidenţă de către conducerea Clinicii. 

În mod obligatoriu, până la finele lunii, perioada cât aţi absentat trebuie justificată.  

În orice moment clinica îşi rezervă dreptul de a lua măsurile ce se impun dacă se dovedeşte că s-a 

comis un fals sau un abuz, sau dacă angajatul nu depune certificatele medicale corespunzătoare. Abuzul 

sau falsificarea pot constitui abateri disciplinare împotriva cărora pot fi luate măsurile de sancţionare 

corespunzătoare.  

 

Competenţe  

 
Competenţele (limitele în care puteţi lua decizii) sunt cele prevăzute în fişa postului. Va fi apreciat 

faptul că vă asumaţi răspunderi proprii în limitele competenţelor care v-au fost delegate. Iniţiativa şi 

capacitatea dumneavoastră de a lucra independent (fără supraveghere) constituie criterii de care se va 

ţine seama în evaluarea performanţelor individuale.  

Totuşi, asiguraţi-vă că nu depăşiţi competenţele stabilite pentru postul dumneavoastră. Solicitaţi, dacă 

este cazul, lămuriri suplimentare.  

 

Relaţiile de colaborare  

 
Vi se solicită un comportament adecvat, amabil şi colegial cu persoanele cu care aveţi relaţii de 

colaborare. Furnizaţi-le toate informaţiile de care credeţi că au nevoie să le obţină de la dumneavoastră. 

Daţi dovadă de solicitudine şi nu creaţi stări conflictuale nedorite! 

 

Relaţiile ierarhice 

 
S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. încurajează relaţiile ierarhice bazate pe efortul 

comun orientat către realizarea obiectivelor sale. Şefii de compartimente poartă răspunderea pentru buna 

desfăşurare a activităţii din departamentul pe care îl coordonează.  

Aveţi obligaţia să îndepliniţi la termen şi în condiţii bune toate sarcinile care vi se încredinţează şi să 

respectaţi deciziile conducătorului organizaţiei sau şefului dumneavoastră de compartiment , etc.  
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Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor şi de a vă asuma responsabilităţi va fi apreciată în mod 

deosebit la evaluarea performanţelor individuale.  

În cazul săvârşirii unor abateri sau dacă vă îndepliniţi în mod nesatisfăcător atribuţiile, şefii ierarhici 

superiori au obligaţia de a lua măsurile de sancţionare ce se impun.  

 

Relaţiile cu presa 

 
Dacă sunteţi contactaţi de ziarişti, îndrumaţi-i către managerul organizaţiei; nu veţi furniza 

reprezentanţilor presei informaţii privind Clinica dacă nu aţi fost abilitat în acest sens.  

Ziariştii, reporterii, fotoreporterii au acces în unitate numai pe baza de acord scris al managerului 

unităţii;  

 pentru reprezentanţii presei numai cu acordul managerului clinicii care va nominaliza în mod 

explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora i se pot lua interviuri, cu respectarea 

drepturilor pacienţilor la intimitate; pentru aceasta, anterior, reprezentanţii mass media vor face 

demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii acordului de principiu;  

 în vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi, managerul va nominaliza un reprezentant al 

spitalului care va fi desemnat ca purtător de cuvânt al instituţiei;  

 

Apeluri telefonice 

 
Telefoanele Clinicii vor fi utilizate numai în interesul serviciului, cu excepţia urgenţelor în interes 

personal. 

În cazul când sunteţi apelat în interes personal, vi se solicită să limitati durata convorbirii.  

Convorbirile telefonice internaţionale sunt permise numai în interes de serviciu. Aveţi nevoie de 

acceptul in prealabil al conducătorului CLINICII pentru orice convorbire internaţională.  

 

Menţinerea ordinii  

 
Aveţi obligaţia să menţineţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în spaţiile de folosinţă  

comună.  

Echipamentele, aparatura şi mobilierul trebuie să fie într-o perfectă stare de curăţenie. Acelaşi lucru 

este valabil şi pentru mijloacele de transport.  

Spaţiile clinicii şi birourile vor avea în permanență un aspect plăcut şi civilizat, atât pe durata 

programului de lucru, cît şi după terminarea acestuia. Ceştile goale, paharele, ambalajele de orice tip, nu 

vor fi lăsate la vedere.  

Coordonatorii de activităţi au obligaţia de a urmări în mod special modul de îndeplinire a acestor 

prevederi şi de a lua măsurile ce se impun.  
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CAPITOLUL III 

ORGANELE DE CONDUCERE A S.C. CLINICA MEDICALĂ 

SF.ANDREI 

 
Art.1. Organele de conducere ale unităţii sunt:  

 

 ADMINISTRATORUL UNITĂŢII 

 MANAGERUL UNITĂŢII 

 COMITETUL DIRECTOR  

 

Art.2. MANAGERUL UNITĂŢII 
 

S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. este condusă de un manager, persoană fizică 

absolvent al unei instituţii de învăţământ superior şi numită prin act administrativ de către administratorul 

unităţii.  

Atribuţiile managerului, în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice, vizează:  

 domeniul strategiei serviciilor medicale:  

 elaborează planul de dezvoltare a unităţii şi rapoarte privind activitatea unităţii; 

 aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al unităţii, planul anual de furnizare de servicii 

medicale, măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii unităţii, 

 domeniul managementului economico-financiar:  

 aprobă realizarea planului anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii 

curente şi capitale, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii şi repartizarea lui pe secţii, laborator 

şi alte structuri din unitate; 

 urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente; 

 răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul departamentelor;  

 negociază şi încheie în numele şi pe seama unităţii contracte de furnizare de servicii medicale cu 

casele de asigurări de sănătate;  

 domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:  

 urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului unităţii, realizarea 

implementării protocoalelor de practică medicală, activităţilor de control a calităţii serviciilor 

medicale oferite de unitate; 

 răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor de sănătate 

derulate la nivelul unităţii; 

 răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul 

medico-sanitar din unitate; 

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

asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale; 

 urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor 

pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora.  
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 domeniul managementului resurselor umane:  

 aprobă regulamentul intern al unităţii, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 

 înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul unităţii, necesare 

pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia de achiziţii, comisia de etică, comisia 

de coordonare a evaluării unităţii în vederea acreditării, comitetul de prevenire şi limitare a IAAM, 

biroul managementului calităţii ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţii; 

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

şefilor de departamente; 

 negociază contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;  

 domeniul managementului administrativ:  

 reprezintă unitatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, încheie acte juridice în numele 

şi pe seama unităţii; 

 încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de 

învăţământ şi cercetare ştiinţifică;  

 răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare;  

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare 

la activitatea unităţii; 

 prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene, informări trimestriale şi anuale cu privire la 

patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli; 

 răspunde de organizarea arhivei unităţii şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, 

în format scris şi electronic; 

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

reclamaţiilor referitoare la activitatea unităţii; 

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

coordonează asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte 

situaţii de criză. 

 

Atribuţiile managerului unităţii sanitare conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

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

unităţile sanitare:  

 

 răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;  

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

pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;  
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 răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în 

planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 

medicale;  

 răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale al unităţii;  

 răspunde de organizarea activităţii de screening a pacienţilor din secţiile cu risc pentru depistarea 

colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului 

naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

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

anuală de incidență, rată de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de 

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

de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecției. 

 răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în 

registrele înfiinţate pe fiecare structura/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a 

personalului medico-sanitar;  

 răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului 

de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

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

asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu 

prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directă subordine şi coordonare;  

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

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

medicale;  

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

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

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

unitate;  

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

infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativa, expertize 

şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare;  

 angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;  

 reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile 

asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acționării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul 

stabilirii responsabilităţii individuale. 

 

 

Art.3.COMITETUL DIRECTOR 

 

COMITETUL DIRECTOR este format din:  
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 Managerul unităţii; 

 Directorul medical; 

 Directorul economic; 

Din comitet face parte , în calitate de observator şi administratorul unităţii, DL. ANDREI MIHAI, 

reprezentantul legal al CLINICII MEDICALE SF. ANDREI. 

 

Managerul conduce activitatea Comitetului Director. 

 

Comitetul director se organizează şi funcţionează în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, art. 183, O.M.S. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului 

Director din cadrul unităţii. 

 

Atribuţiile Comitetului Director:  

 

 elaborează planul de dezvoltare al unității , planul anual de furnizare de servicii medicale, planul 

de resurse umane, planul anual de investiții,  

 are rol și de comisie  de evaluare a îndeplinirii obiectivelor din Planul Strategic 

 elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şiorganigrama unității; 

 verifică termenele de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planul strategic al unității , planul 

anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; plan de resurse umane, planul anual de 

investiții, 

 întocmește rapoarte de analiza semestriale cu specificarea nivelului de implementare  a 

obiectivelor raportate la graficul GANTT 

 propune măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de 

cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale; de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planul strategic 

 elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, analizează propunerea 

directorului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, 

 analizează, la propunerea directorului 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; 

 elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război,dezastre, 

atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză ; 

 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 unității; 

 se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi ori 

a managerului și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți; 

 face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea/schimbarea sediului 

și a denumirii unitatii; 

 Aprobă Codul de Conduită Etică și Profesională al personalului angajat 
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Atribuţiile Comitetului director conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor 

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

 

 organizează Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și elaborează 

regulamentul de funcționare al acestuia; 

 se asigură de organizarea și funcționarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor 

asociate asistenței medicale și/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice  

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

asistenţei medicale; 

 asigură condițiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor associate asistenței medicale; 

 efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 

 verifică și aprobă alocarea alocarea bugetului aferent derulării activităților din planul anual de 

activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 se asigură de îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților de prevenire a 

infecțiilor asociate asistenței medicale și a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau 

diminuării riscurilor; 

 se asigură de derularea legală a achizițiilor și aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul 

de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării 

situațiilor de risc sau limitării infecțiilor asociate asistenței medicale; 

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

pacienților sau în urma autosesizării în privința responsabilității instituționale ori indiviudale a 

personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au 

prejudiciat starea de sănătate a asistaților prin infecții asociate asistenței medicale; 

 asigură dotarea necesară organizării și funcționării sistemului informațional pentru înregistrarea, 

stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind infecțiilor asociate asistenței medicale 

în registrul de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității; 

 asigură condițiile de îngrijire la pacienții cu infecții/colonizări cu germeni multiplurezistenți 

 aprobă Codul de Conduită Etică și Profesională al personalului angajat. 

 

 

 

Art 4.  ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI MEDICAL: 

 

 coordonează și răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al 

unității, planul anual de servicii medicale,bugetul devenituri și cheltuieli; 

 monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul unității,  inclusiv prin evaluarea 

satisfacției pacienților și elaborează, împreună cu șefii de secții, propuneri de îmbunătățirea 

activității medicale; 
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 aprobă protocoale de practică medicală la nivelul unității și monitorizează procesul de 

implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregii unitati 

 răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul 

departamentelor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați; 

 coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul unității; 

 întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical la propunerea șefilor de 

departamente; 

 verifică aplicarea corectă a tratamentului prescris fiecărui pacient examinat; 

 răspunde de eliberarea prescripțiilor medicale , precum și de încărcarea în aplicația electronică a 

celor emise offline (pentru pacienții care se prezintă la consultații cu bilete de trimitere în contract 

cu Casele de Asigurări de Sănătate), în termen de 30 zile  

 asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul medical; 

 poate fi implicat in activități complementare (altele decât cea de asistență medicală) pe care 

organizația le are în program; 

 răspunde de echipamentele și aparatele medicale din cadrul clinicii din punct de vedere calitativ, 

cât și cantitativ; 

 avizează utilizarea bazei  de date medicale a unității pentru activități de cercetare medicală,în 

condițiile legii; 

 asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul unității, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România ; 

 răspunde de acreditarea personalului medical al unității și de acreditarea activităților medicale 

desfășurate în unitate ,  în conformitate, cu legislația în vigoare; 

 analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite; 

 participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre naturale, 

epidemii și în alte situații speciale ; 

 stabilește coordonatele  principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la 

nivelul unității, în vederea unei utilizări judicioase  a fondurilor unității; 

 supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a 

pacienților tratați, asigurarea confidențialității  datelor medicale,constituirea arhivei unității. 

 are responsabilități privind calitatea serviciilor medicale și a îmbunătățirii continue a calității 

serviciilor hoteliere din unitate; 

 adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele unității; 

 respectă Regulamentul de Organizare și funcționare , precum și Regulamentul  Intern al S.C. 

CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. 

 

Atribuţiile directorului medical ca purtător de cuvânt desemnat: 

 

 este desemnat purtător de cuvânt al SC CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI. și reprezentant al 

instituției în relația cu mass – media 
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 organizează şi desfăşoară activităţi de primire, evidenţiere şi rezolvare a petitiilor adresate, precum 

şi legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal; 

  analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice şi dispune cu privire la caracterul acestora 

– comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru 

rezolvarea solicitărilor conform normelor în vigoare şi transmite răspunsul către solicitant, în 

termenul legal; 

 asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin 

afişare în locuri vizibile la sediul unităţii, prin crearea de înscrisuri care să cuprindă aceste 

informaţii;  

 analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a 

răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea managerului spitalului; 

 identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra 

activităţii medicale şi imaginii SC CLINICA  MEDICALĂ SF. ANDREI, verifică veridicitatea 

informaţiilor şi asigură, după caz, informarea corectă a opiniei publice sau exprimă poziţia 

spitalului faţă de problemele semnalate.  

 redactează, la nevoie, declaraţii de presă şi participă la interviuri, furnizând informaţiile supuse 

liberului acces al publicului, în scopul unei informări corecte şi complete a opiniei publice;  

 înregistrează petiţiile şi cererile, precum şi răspunsul privind accesul la informaţiile publice într-

un registru distinct.  

 are dreptul de a consulta orice document aflat în instituţie, având obligaţia de a respecta secretul 

de serviciu şi de a proteja informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă. Managerul unităţii va 

asigura mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice. 

 dreptul la acces la informaţii privind activitatea medicală poate fi restrâns, în condiţiile legii, atunci 

când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice sau încalcă caracterul personal 

privind starea de sănătate a pacienţilor. 

 comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi;  

 elaborează şi implementează planul de promovare a evenimentelor spitalului,  

 menţine relaţia cu presa ( organizează conferinţe de presă, elaborează comunicate de presă, 

intermediază relaţia dintre jurnalişti şi conducerea unităţii), 

 se implică în derularea şi implementarea proiectelor spitalului. 

 îndeplineşte orice alte sarcini de serviciu din partea managerului, cu respectarea prevederilor 

legale privind relaţiile cu publicul.  

Atribuţiile directorului medical conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor 

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

 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;  

 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;  

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

de limitare a acestora;  
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 răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;  

 implementează activitatea de screening a pacienţilor în compartimentele cu risc pentru depistarea 

colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului 

naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

 controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

 controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, 

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

din unitate, în colaborare cu medicii şefi de structură;  

 organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV si efectuarea 

vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);  

 controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe 

secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 

 

Art 5. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI ECONOMIC: 

 

 răspunde de elaborarea planului de dezvoltare a unității  în baza propunerilor comitetului director 

 răspunde de elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al unității, pe baza 

centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale 

compartimentelor din structura unității 

 analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea comitetului director privind utilizarea 

fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului 

 răspunde de monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, activității de 

îngrijire, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire și control, pe care le prezintă managerului 

 la propunerea comitetului director, în domeniul său de responsabilitate, întocmește, 

fundamentează și prezintă spre aprobarea managerului planul anual de achiziții, lista investițiilor 

și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu 

financiar, în condițiile legii și răspunde de realizarea acestora 

 răspunde trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, de modul 

de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire 

a activității unității 

 răspunde de întocmirea pentru domeniul său de responsabilitate, de informări lunare, trimestriale 

și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu comitetul 

director și le prezintă managerului unității 

 răspunde de negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 

sănătate, în condițiile legii 

 participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la ședințele Comitetului Director 

 face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea și schimbarea 

sediului și a denumirii unității 

 participă anual, la programe de perfecționare profesională organizate de Școala Națională de 

Sănătate Publică și Management Sanitar 
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 răspunde în fața managerului unității pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin 

 răspunde de elaborarea raportului anual de activitate a unității 

 coordonează de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu 

dispozițiile legale 

 coordonează organizarea contabilității în cadrul unității, în conformitate cu dispozițiile legale și 

verifică efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor 

 coordonează întocmirea la timp și în conformitate cu dipozițiile legale a balanțelor de verificare 

și a bilanțurilor anuale și semestriale 

 propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și 

cheltuieli 

 răspunde de executarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității, urmărind realizarea 

indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare 

 angajează unitatea prin semnatura alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, având 

obligația, în condițiile legii, de a refuza pe aceia care contravin dispozițiilor legale 

 analizează din punct de vedere financiar, planul de acțiune pentru situații special prevăzute de 

lege, precum și situații de criză 

 participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a 

datelor contabilității 

 răspunde de îndeplinirea , în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unității către bugetul 

statului, trezorerie și terți 

 răspunde de asigurarea plății integrale și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului 

încadrat în unitate 

 verifică întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor 

în contabilitate 

 răspunde de evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin unității 

din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și urmărește realizarea la timp a acestora 

 ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor 

 răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri 

pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor societății 

 răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin departamentului financiar-contabil cu privire la 

exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului 

 îndeplinește formele de scădere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile 

prevăzute de dispozițiile legale 

 împreună cu serviciul administrativ întocmește și prezintă analize privind optimizarea măsurilor 

de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste 

necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate  

 monitorizează stocurile și are  implementat un sistem de alertă a stocurilor 

 răspunde de organizarea la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale de inventarierea 

mijloacelor materiale în unitate 
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 răspunde de evidența bunurilor rechiziționabile 

 răspunde de întocmirea și monitorizarea contractelor de mentenanță și service, serviciul tehnic 

 răspunde de întocmirea , menținerea și monitorizarea condițiilor pentru care s-au obținut avizele 

și autorizațiile 

 

Atribuţiile directorului economic conform Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

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

unităţile sanitare: 

 

 răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat 

 răspunde de asigurarea întocmai și la timp a necesarului de material și consumabile necesare 

implementării procedurilor și protocoalelor de limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale. 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

COMISII ŞI COMITETE 

 
 

 

Art. 1.1. CONSILIUL MEDICAL- este constituit prin  decizie managerială, în baza ORDINULUI 

Nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al unităților. 

 

Art.1.2. Este constituit din medici, șefi de departamente, șeful laboratorului și medic epidemiolog. 

 

Art. 1.3. ATRIBUȚII  CONSILIUL MEDICAL: 

 

 evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de unitate și face propuneri 

pentru elaborarea: 

    - planului de dezvoltare a unității, pe perioada mandatului; 

    - planului anual de furnizare de servicii medicale al unității; 

    - planului anual de achiziții  cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, 

medicamente și materiale sanitare; 

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

unității 

 participă la elaborarea Regulamentului de Organizare și a Regulamentului Intern ale unității 

 are rol în monitorizarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor; 

 desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale 

desfășurate în unitate, inclusive: 

- evaluarea stafisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul unității sau în 

ambulatoriul  acestuia 
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- monitorizarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul unității sau în 

ambulatoriul acestuia 

- prevenirea și controlul IAAM; aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu BMC și 

cu compartimentul de prevenire și control IAAM 

 stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoale de practică medicală la nivelul unității 

și răspunde de aplicarea și respectarea acestora 

 elaborează planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de unitate, pe care 

îl supune spre aprobare managerului 

 înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților 

medicale desfășurate la nivelul unității 

 evaluează necesarul de personal medical al fiecărui compartiment și face propuneri comitetului 

director pentru elaborarea strategiei de personal a unității 

 participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical angajat 

 înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare și perfecționare continuă 

a personalului medico-sanitar 

 face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare medicală 

desfășurate la nivelul unității, în colaborare cu instituțiile acreditate 

 reprezintă unitatea în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează 

accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră 

 asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul unității, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România 

 răspunde de acreditarea personalului medical al unității și de acreditarea activităților medicale 

desfășurate în unitate, în conformitate cu legislația în vigoare 

 analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite 

 participă, alături de manager la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în 

alte situații speciale 

 stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul unității, în vederea 

unei utilizări judicioase a fondurilor unității 

 supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală a 

pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei unității 

 avizează utilizarea bazei de date medicale a unității pentru activități de cercetare medicală, în 

condițiile legii 

 analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în unitate, 

referitoare la activitatea medicală a unității 

 elaborează raportul anual de activitate medicală a unității, în conformitate cu legislația în vigoare 

 evaluează anual respectarea bunelor practici privind prescrierea antibioticelor  
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Art.2.1. COMISIA DE ETICĂ SI DISCIPLINĂ 

 

Art. 2.2. Este constituită prin decizie managerială . 

 

Art. 2.3. Comisia de etică și disciplină se î ntrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 

sesizarea unui pacient / aparținător al acestuia ,a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-

au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale. 

 

Art.2.4. ATRIBUȚII  COMISIA DE ETICĂ ȘI DISCIPLINĂ 

 

 Analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relația pacient – medic – asistent, a 

normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară ; 

 Verifică  dacă,  prin conduita lui, personalul  medico  - sanitar  ș i auxiliar încalcă drepturile  

pacienților prevăzute de legislația în vigoare  ; 

 Sesisează  organele  abilitate  ale statului în situațiile în care constată încălcări ale  codului de 

deontologie  medicală,  ale drepturilor  pacienților, precum  și ale normelor  de conduită 

profesională ,aprobate potrivit  legii; 

 Analizează sesizările ce privesc plăți informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori 

auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținere a unor foloase, propune, în 

funcție de caz, măsuri de intrare în legalitate;  

 Veghează pentru respectarea , în cazurile terminale , a demnității umane și propune măsuri cu 

caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale 

 Promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al 

unității sanitare; 

 Identifică și analizează vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, propune managerului adoptarea 

și implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității sanitare; 

 Formulează și înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de 

etică; 

 Analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al unității sanitare și poate face 

propuneri pentru îmbunătațirea acestuia; 

 Formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unității sanitare; 

 Analizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei 

medicale, în situația în care un cadru medico-sanitar reclamă o situație de dubiu etic ce vizează 

propria sa activitate , avizul etic nu poate fi utilizat prin incriminarea cadrului medico-sanitar 

respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire 

 Primește , din partea managerului unității sanitare sesizările făcute în vederea soluționării; 

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

medico sanitar si personal auxiliar din cadrul unității prevăzute în legislația în vigoare; 

 Verifică dacă personalul medico-sanitar și auxiliar, prin conduita sa , încalcă drepturile 

pacienților prevăzute în legislația specifică, pe baza sesizărilor primite; 

 Analizează sesizările personalului unității sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri 

săvârșite de către pacienți sau superiori ierarhici, în măsura în care constată încălcări ale drepturilor 

personalului. Propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputații a personalului; 

 Analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane și propune măsuri concrete de 

soluționare; 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE 
 
 

S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L  
 

 

 

 Emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin 

 Emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă 

 Asigură informarea managerului și a petentului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă 

răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor propuse; 

 Aprobă conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora; 

 Înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către 

personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicale de 

obținere a unor foloase , în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform 

atribuțiilor de serviciu; 

 Sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot face 

obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare sau de 

către petent; 

 Aprobă conținutul rapoartelor anuale întocmite de secretarul comisiei de etică ; 

 Redactează Anuarul etic care cuprinde modul de soluționare a spețelor reprezentative din cursul 

anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziția angajaților, constituind în timp un manual de 

bune practici la nivelul unității sanitare respective; 

 Analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare , parte a mecanismului de feedback al 

pacientului; 

 Aprobă Codul de Conduită Etică și Profesională al personalului angajat; 

 Poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la 

sedințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate. 

 

Art.2.5. Analiza cazurilor 

 

1) Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces –verbal care va cuprinde toate  

aspectele,atât cele sesizate,cât și măsurile propuse a fi luate de către managerul unității; 

2) Procesul–verbal va fi întocmit numai după ce comisia de etică a efectuat o cercetare a cazului,cu 

ascultarea părților implicate, inclusiv, dacă este cazul,a unor terțe persoane care pot aduce 

lămuriri suplimentare asupra cazului.Ascultarea părților trebuie consemnată în scris și semnată 

de către acestea; 

3) Procesul –verbal va fi înaintat managerului spitalului în vederea luării măsurilor ce se impun în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

    Art. 3. COMISIA DE ACHIZIȚIE: 
 

Art.3.1. Este constituită prin decizie managerială și este formată din reprezentanți ai fiecărui 

departament. 
 

Art. 3.2. ATRIBUȚII COMISIA DE ACHIZIȚIE  
 

 întocmește planul de achiziţii pentru anul în curs, corelat cu necesarul estimat şi stocurile 

 întocmește calendarul de achiziţii pe anul în curs, corelat permanent cu planul de achiziţii 

 evaluază periodic necesarul de materiale şi echipamente din domeniul tehnic-administrativ, 

medical 
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 analizează referatele de necesitate venite de pe fiecare departament 

 analizează concordanța solicitărilor cu stocurile 

 analiza şi evaluarea furnizorilor 

 președintele aprobă comenzile de achiziții 

 trimite comanda către furnizori 

 verifică  marfa primită 

 respectă procedura de achiziție în caz de urgență și pentru produsele / serviciile critice 

identificate 

 

 

Art.  4. COMISIA DE COORDONARE a procesului de evaluare în vederea acreditării 

 

Art. 4.1. Este constituită prin decizie managerială.  
 

Art. 4.2. COMISIA DE COORDONARE a procesului de evaluare în vederea acreditării, se 

organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile OMS nr 975/2012 și OMS 447 / 2017 
 

Art. 4.3. COMISIA DE COORDONARE impreuna cu BIROUL MANAGEMENTULUI  

CALITATII supravegheaza si verifica modul de indeplinire si conformare a activitatii structurii SPZ la 

standardele ANMCS, precum si respectarea procedurilor elaborate. 

 

Art. 4.4. ATRIBUȚII COMISIA DE COORDONARE: 

 susține, pregătește și analizează planul anual al managementului calității 

 susține activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității: proceduri, 

protocoale, instrucțiuni de lucru, etc 

 susține, elaborează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul 

unității pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment și a standardelor de 

calitate 

 susține, coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor 

 efectuează verificări interne în toate zonele organizației pentru evaluarea eficacității și stadiul 

implementării standardelor, respectiv ședințe ale comisiei, pentru evaluarea neconformităților 

specifice fiecărei structuri 

 verifică eficacitatea acțiunilor corective dispuse 

 raportează periodic sau la cererea conducerii aspectele referitoare la standarde 

 participă la analiza managementului 

 colaborează cu toate structurile unității sanitare în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de 

management al calității 

 implementează instrumente de asigurare a calității si de evaluare a serviciilor oferite 

 asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate 

de manager 
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 asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu 

cerințele specifice 

 susține activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de 

îmbunătățire sau corective ce se impun 

 susține analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității 

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

asigurării sănătății pacienților 

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

Art. 4.5 COMISIA DE COORDONARE a procesului de evaluare în vederea acreditării se 

întâlnește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea conducerii,  pentru soluționarea situațiilor 

neconforme. 

 

 

Art. 5. BIROUL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII: 
 

Art. 5.1. Este constituit prin decizie managerială.  

Art. 5.2. BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII,se organizează şi funcţionează în 

conformitate cu Legea nr. 95/2006, reactualizată, art. 173, Ordinul M.S. nr. 975/2012 privind 

organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi 

din reţeaua Ministerului Sănătăţii. 
 

Art.  5.3.  ATRIBUȚII BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

 

 Pregăteşte și analizează Planul anual al managementului calităţii;  

 Coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:  

 Manualul Calităţii; 

 Procedurile de sistem și operaționale; 

 Coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, 

pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărui compartiment laborator etc. şi a standardelor de 

calitate;  

 Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; întocmește 

și difuzează rapoarte anuale cu privire la nivelul de conformitate a reglementărilor / procedurilor / 

protocoalelor; 

 Colaborează cu toate structurile unităţii în vederea imbunătățirii continue a sistemului de 

management al calităţii;  

 Implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;  

 Asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţi și declarate 

de manager;  

 Asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu 

cerinţele specifice;  

 Coordonează activităţile de analiză a neconformitatiloŕ constatate și propune managerului acţiunile 

de îmbunătăţire sau corective ce se impun;  
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 Coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;  

 Coordoneaza activitatea de audit clinic intern 

 Asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul 

asigurării sănătăţii pacienţilor;  

 Asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii; 

 Asigură îndeplinirea deciziilor privind activitatea medicală luate în cadrul unităţii de către directorul 

medical şi managerul unităţii;  

 Respectă drepturile pacientului conform prevederilor legale în vigoare 

 Răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de 

natura acestora, iar în cazul incetării raportului de muncă prin desfacerea contractului de muncă, 

transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul post de muncă este 

atacabilă;  

 Respectă protocoalele, procedurile, codurile de conduită şi etică profesională, note, decizii, şi alte 

documente interne şi a legislaţiei în vigoare;   

 Are obligaţia de a consulta intranetul şi SITE-ul unităţii  

 Primeşte atribuţii suplimentare în vederea menţinerii obiectivului - acreditarea unităţii de către 

ANMCS conform OMS 446/2017 privind aprobarea procedurilor standardelor şi metodologia de 

acreditare a spitalelor;  

 Colaborează cu toţi factorii de decizie în vederea îmbunătăţirii permanente a sistemului de 

management al calităţii, în conformitate cu strategia sanitară şi politica de calitate a unităţii în 

domeniul medical; 

 Răspunde de calitatea serviciilor oferite de către unitate;   

 Participă la activităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca membri ai comisiilor din unitate, 

stabilite prin decizii emise de managerul unităţii;  

 Participă la sesiuni de formare şi perfecţionare profesională , propune măsuri de îmbunătăţire a 

calităţii serviciilor medicale în vederea întocmirii Planului anual;  

 Întocmeşte şi supune spre aprobare managerului planul anual de instruire/ informare;  

 Întruneşte lunar ori de câte ori este nevoie tot personalul structurii SPITALIZARE DE ZI pentru 

şedinţa de monitorizare a implementării standardelor de acreditare;  

 Întocmeşte şi supune spre aprobare planul anual de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor 

medicale; 

 Participă la controalele inopinate conform deciziei interne pe linie de acreditare ANMCS, calitatea 

serviciilor hoteliere, calitatea serviciilor medicale, satisfacţia pacienţilor; 

 Reprezintă instituţia în raport cu ANMCS; 

 Reprezintă instituţia în raport cu alte instituţii naţionale în ceea ce priveşte managementul calităţii 

imaginea şi dezvoltarea ; 

 Centralizează lunar,vizează şi aduce la cunoştinţa managerului analiza chestionarelor de satisfacţie 

a pacienţilor; 

 Întocmeşte lunar în urma analizei chestionarelor de satisfacţie a pacienţilor raportul de analiză pe 

care îl aduce la cunoştinţă managerului; 
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 Organizează întrunirea membrilor biroului de calitate precum şi a celor cu statut de invitat; 

 Face trimestrial o comunicare către toate structurile instituţiei privind stadiul implementării 

sistemului de management al calităţii şi eventualele probleme apărute; 

 Întocmeşte planurile anuale de audit şi face parte din comisia de auditare în funcţie de competenţele 

profesionale; 

 Monitorizează, centralizează și aduce la cunoştinţa managerului sesizările şi reclamaţiile pacienţilor 

în ceia ce priveşte nerespectarea standardelor de calitate şi răspunde la acestea;  

 Monitorizează şi aduce la cunoştinţa managerului despre nerespectarea portului echipamentelor de 

protecţie pe culori în funcţie de categoria profesională , portul ecusonului, modul de adresare 

salariat-pacient;  

 Răspunde de menţinerea şi dezvoltarea standardelor;  

 Răspunde de menţinerea şi dezvoltarea cerinţelor de acreditare ANMCS şi aduce la cunoştinţă 

managerului orice abatere de la acestea; 

 Verifică zilnic prin sondaj respectarea de către personal a standardelor de acreditare, şi aduce la 

cunoştinţa managerului orice abatere de la acestea ; 

 Întocmeşte şi supune spre aprobare managerului manualul calităţii, politica în domeniul calităţii, 

misiunea, viziunea ,obiectivele generale, planul de management al calităţii, planul strategic, strategia 

de dezvoltare a instituţiei;   

 Verifică şi aduce la cunoştinţă managerului despre nerespectarea continuităţii programului în toate 

departamentele unităţii conform deciziilor interne ; 

 Participa la intrunirile Comisei de Etica, Consiliului Medical si Comitetului Director ; 

 Are obligaţia de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite (defineşte 

corect riscul);  

 Analizează cauzele și circumstanţele care favorizează materializarea riscului; 

 Evaluează expunerea la risc; 

 Propune măsuri de ținere sub control a riscului, respectiv măsuri de prevenire sau de minimizare a 

efectului riscului;  

 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare și Funcționare; 

 Respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

Art. 5.4. Activitatea BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII : 
 

 Se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

 Desfășurarea ședințelor de BMC vor fi consemnate sub formă de proces – verbal de ședință; 

 Fiecare proces – verbal va fi semnat la sfârșitul ședinței de membrii BMC și va fi arhivat; 

 Procesul verbal va fi întocmit de secretarul BMC.  
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Art. 5.5. Procesul – verbal de ședință , întocmit la sfârșitul fiecărei ședințe va conține 

următoarele elemente : 
 

 Data în care a avut loc ședința; 

 Membrii BMC; 

 Consemnarea celor discutate în timpul ședinței; 

 Semnăturile membrilor BMC și a persoanei care a redactat procesul verbal. 

 

 

Art. 6. COMITETUL  DE PREVENIRE ȘI LIMITARE  A IAAM 
 

Art. 6.1. Este numit prin decizie managerială. 
 

Art. 6.2. Comitetul este condus de şeful compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale. 
 

Art.6.3. Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale se organizează şi 

funcţionează în conformitate cu Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a IAAM în unităţile sanitare. 

 

Art.6.4. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA, 

PREVENIREA ȘI LIMITAREA INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE:  

 

 organizează și participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale 

 propune managerului sancțiuni pentru personalul care nu respectă procedurile și protocoalele de 

prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale 

 șeful / responsabilul contractat participă în calitate de membru la ședințele Comitetului director al 

unității sanitare și, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare 

a planului anual de prevenire a infecțiilor, echipamente și personal de specialitate 

 elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor 

asociate asistenței medicale din unitatea sanitară 

 organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, 

anual, un studiu de prevalență de moment a infecțiilor nosocomiale și a consumului de antibiotice 

din spital 

 organizează și derulează activități de formare a personalului unității în domeniul prevenirii 

infecțiilor asociate asistenței medicale 

 organizează activitatea serviciului / compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul anual de supraveghere 

și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității 

 propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de urgență, în 

cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociată asistenței medicale 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE 
 
 

S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L  
 

 

 

 elaborează ghidul de izolare al unității sanitare și coordonează aplicarea precauțiilor specifice în 

cazul depistării colonizărilor / infecțiilor cu germeni multiplurezistenți la pacienții internați 

 întocmește harta punctelor și zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate asistenței medicale 

și elaborează procedurile și protocoalele de prevenire și limitare în conformitate cu aceasta 

 implementează metodologiile naționale privind supravegherea bolilor transmisibile și studiile de 

supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale 

 verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale 

de pe secții și centralizează datele în registrul de monitorizare a infecțiilor al unității 

 raportează la Direcția de Sănătate Publică județeană infecțiile asociate asistenței medicale ale 

unității și calculează rata de incidență a acestora pe unitate și pe secții 

 organizează și participă la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție prin 

recoltarea testelor de autocontrol 

 colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene 

de la nivelul secțiilor și compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente și/sau cu risc 

epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol 

 solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referință, în 

conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică, în scopul 

obținerii unor caracteristici suplimentare 

 supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și menținere a 

sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării 

 supraveghează și controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor 

periculoase rezultate din activitatea medicală 

 organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, 

circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 

învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal 

 avizează orice propunere a unității sanitare de modificare în structura unității 

 supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, 

depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale   

 răspunde prompt la informaţia primită din compartimente şi demarează ancheta epidemiologică 

pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale 

 dispune, după anunțarea prealabilă a managerului unității, măsurile necesare pentru limitarea 

difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice și investigații 

paraclinice necesare  

 întocmește şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare 

privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea 

riscurilor identificate în focar 

 solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la Direcţia de 

Sănătate Publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, 

conform reglementărilor în vigoare 
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 raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale 

 întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale 

 

 

Art 7. COMISIA DE RECRUTARE/ANGAJARE SI EVALUARE  PERSONAL 
 

Art 7.1 Este constituită prin decizie managerială 
 

Art 7.2 Este formată din: 
 

 Directorul medical, cu funcția de președinte 

 Managerul, cu funcția de vicepreședinte 

 Reprezentantul asistentilor din ambulatoriu 

 Reprezentantul asistentilor din spitalizarea de zi 

 Managerul tehnic al laboratorului 
 

Art. 7.3. ATRIBUȚIILE COMISIEI DE RECRUTARE / ANGAJARE SI EVALUARE  

PERSONAL sunt:  
 

 Mediatizarea interviului de selecție candidat (rețele, ziar local, etc) cu 

mentionarea criteriilor de selectie, acolo unde sunt specificate; 

 Organizarea interviului; 

 Analizarea și evaluarea candidaților în funcție de domeniul de expertiză; 

 Selectarea candidaților; 

 Desemnarea candidatului câștigător. 

 Desemnarea tutorelui pentru monitorizarea activității noului angajat;noul 

angajat va fi informat cu privire la responsabilitatile, drepturile associate 

postului, procedurile si proticoalele utilizate in desfasurarea activitatii sale 

 Înregistrarea procesului verbal de interviu; 

 Înregistrarea raportului tutorelui pentru activitatea desfasurata de noul angajat in perioada 

de proba; 

 Evaluarea anuală a personalului mediu din SC CLINICA MEDICALA SF. ANDREI și semnarea 

fișelor de evaluare performanțe 

 Organizarea de  instruiri pentru personalul care nu îndeplinește calificativul de “bine” 
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Art. 8. ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR 
 

Art 8.1 Este constituită prin decizie managerială. 
 

Art 8.2 Este formată din: 

1. Președinte: Medic coordonator Spitalizare de zi 

2. Medic epidemiolog 

3. Director economic 

4. Secretar 
 

Au calitatea de membri: responsabilii  cu  riscurile din   toate compartimentele  SC CLINICA 

MEDICALA SF. ANDREI S.R.L. 
 

Art. 8.3 ATRIBUȚII ȘI FUNCȚIONARE ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR 
 

 Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui Echipei de 

monitorizare şi se organizează în funcţie de dimensiunea, complexitatea şi mediul specific al 

unitatii. 

 Preşedintele Echipei de monitorizare asigură conducerea şedinţelor, conform ordinii de zi, şi aprobă 

minutele şedinţelor şi,după caz, hotărârile acestora. În funcţie de tematica ordinii de zi a şedinţelor, 

la solicitarea preşedintelui Echipei de monitorizare pot participa şi alte persoane în calitate de 

invitaţi. 

 Echipa de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a 

activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a 

performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv 

informare către conducătorul unitatii 

 Echipa de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 

obiectivelor unitatii prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate 

de către conducerea unitatii 

 Secretarul  Echipei de monitorizare, elaboreaza  Registrul de riscuri de la nivelul unitatii si propune 

profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care sunt analizate şi avizate în şedinţa echipei şi 

aprobate de către conducătorul unitatii. 

 Responsabilii riscurilor din fiecare compartiment transmit măsurile de control pentru riscurile 

semnificative secretariatului tehnic al Echipei  de monitorizare, care elaborează anual Planul de 

implementare a măsurilor  de control pentru riscurile semnificative la nivelul unitatii; planul este 

analizat de Echipa de monitorizare şi aprobat de către conducătorul SC CLINICA MEDICALA SF. 

ANDREI SRL 

 Secretarul Echipei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor 

responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării. 

 Secretarul Echipei de monitorizare elaborează,pe baza raportărilor semestriale a responsabilor 

riscurilor din fiecare compartiment cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a 

 riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul unitatii aprobată de  

preşedintele Echipei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor  

şi monitorizarea performanţelor la nivelul SC CLINICA MEDICALA SF. ANDREI SRL 
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 Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate şi gestionate la nivelul compartimentelor, 

respectiv monitorizarea obiectivelor şi activităţilor  
 

Art 8.4. Echipa de gestionare a riscurilor se întâlnește semestrial pentru analiza riscurilor identificate, 

luarea de măsuri și implementarea acestora. 
 

Art 8.5 Responsabilii cu monitorizarea riscurilor și implementarea măsurilor de control elaborează 

informari semestriale cu privire la stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control pe care le 

prezinta Echipei de gestionare a riscurilor. În baza acestor informari  Echipa de gestionare a riscurilor 

întocmește un raport care îl va prezenta către analiză și decizie managerului unității 

 

Art 9. COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 

Art 9.1 Comitetul se înființează în baza Legii 53/2003 – Codul muncii: modificat si actualizat, Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006: modificata si actualizata,  Hotararii nr. 1425 / 2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006, cu modificarile ulterioare. 
 

Art 9.2 Este format din: 

1. Reprezentantul angajatorului     

2. Reprezentatul lucrătorilor 

3. Reprezentantul lucrătorilor     

4. Medicul de medicina muncii 

5. Secretar CSSM     
 

Art 9.3 ATRIBUȚII COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ   

    

 Analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de 

prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi 

funcţionare; 

 Urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 

realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de 

muncă; 

 Analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 

consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării 

anumitor deficienţe; 

 Analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a 

echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; 

 Analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, 

precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia; 

 Propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile 

la riscuri specifice; 

 Analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi 

îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; 
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 Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 

sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari; 

 Analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora 

în planul de prevenire şi protecţie; 

 Analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi poate propune 

măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării; 

 Efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un 

raport scris privind constatările făcute; 

 Dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 

conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la 

acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile 

pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.   

 Consemnează într–un registru de procese verbale sedintele CSSM. 

 

 

Art. 10. COMISIA DE AUDIT 

 

Art 10.1 Comisia de audit este parte funcțională a structurii de management al calității . Activitatea 

Comisiei de audit este condusă de Managerul de calitate conform PROCEDURII DE SISTEM – 

EFECTUAREA DE AUDIT INTERN și SR EN ISO 19011:2011 
 

Art 10.2 Este formată din: 

1. Manager de calitate     

2. Director medical 

3. Director medical adjunct     

4. Director Economic 

  

Art 10.3 ATRIBUȚII COMISIA DE AUDIT 

      

 Întocmește planul de audit; 

 Informează compartimentele cu privire la efectuarea auditului; 

 Realizează misiunea de audit la termenele programate; 

 Generează Raportul de audit; 

 Propune, acolo unde este cazul Plan de îmbunătățire a activității; 

 Planifică un audit de supraveghere pentru verificarea implementării măsurilor de îmbunătățire. 
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CAPITOLUL V 

OBLIGAȚIILE S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. 

 

 

Art. 1. Din punct de vedere  al structurii  organizatorice, S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI 

S.R.L. este autorizată de DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICĂ NEAMT pentru următoarele servicii 

medicale: ambulatoriu clinic, laborator  de analize medicale, centru de recuperare medicală și 

structura spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, transport medical neasistat și consultații medicale 

la domiciliu. 

 

Art. 2.ATRIBUȚII SC CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. 

 

Art.2.1.Conducerea clinicii are îndatoriri privind organizarea activităţii și crearea condiţiilor 

necesare desfăşurării normale a activităţii astfel: 

 

 ia măsuri pentru buna organizare a muncii, stabilirea cu claritate a atribuțiilor, răspunderilor și 

competențelor fiecărui lucrător în raport cu funcția în care este încadrat, de organizare a controlului 

sistematic privind îndeplinirea îndatoririlor proprii, precum și respectarea cu strictețe a ordinei și 

disciplinei în muncă, folosirea integrală a timpului de lucru, tragerea la răspundere a celor care 

încalcă obligațiile de serviciu 

 repartizează și utilizează judicios forța de muncă, selecționează, încadrează și promovează 

personalul conform prevederilor legale, asigură evidența lucrătorilor, menține numărul de lucrători 

în limitele stabilite  

 încadrează și promovează în funcții personalul pe criterii de competență, asigură perfecționarea 

pregătirii profesionale permanente a lucrătorilor 

 se preocupă pentru creșterea competenței lucrătorilor, crearea unui climat de muncă și colaborare 

favorabil obținerii de rezultate bune în desfășurarea activității, promovarea criteriilor de 

cointeresare materială, de gospodărire cu maximă răspundere a patrimoniului și de apărare a 

intereselor societății 

 are obligația de a informa noul angajat cu privire la responsabilitățile , drepturile asociate postului, 

procedurile și protocoalele utilizate în desfășurarea activității sale 

 are obligația de a desemna un tutore pentru a îndruma ,respectiv monitoriza în perioada de probă, 

noul angajat 

 dispune măsuri legale de sancționare a celor care săvârșesc abateri și manifestă acte de indisciplină, 

precum și împotriva acelora care le favorizează 

 respectă și urmărește aplicarea prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă 

 asigură drepturile bănești cuvenite lucrătorilor în conformitate cu prevederile contractelor 

individuale de muncă 

 urmărește întocmirea dosarelor de pensie pentru personalul care solicită pensionarea pentru limita 

de vârstă sau după caz înainte de termen, în condițiile legii 
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 să respecte și să aducă la îndeplinire angajamentele asumate de unitate în contractul cu C.A.S. 

Neamt și C.A.S.A O.P.S.N.A.J. 

  se preocupă de prevenirea și combaterea infecțiilor asociate actului medical 

 efectuează servicii medicale(consultații, investigații, tratament si alte îngrijiri medicale ) catre 

pacienti 

 aprovizionează cu resursele materiale necesare desfăsurarii activitatii; 

 asigură un microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariția de infecții asociate actului 

medical 

 realizează condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecția muncii și paza contra 

incendiilor conform normelor în vigoare 

 interzice fotografierea sau filmarea pacientului fără consimțământul sau; 

 sprijina personalul medical angajat să participe la cursuri de formare profesională continuă în 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

 participă la acțiunile de profilaxie 

 organizează orientarea profesională, încadrarea în muncă și promovarea personalului, conform 

cerințelor stabilite pentru fiecare loc de muncă, ia măsuri pentru aplicarea unor criterii obiective de 

apreciere pe baza competenței  

 informează salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea 

relațiilor de muncă 

 asigură permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 

muncă și condiții corespunzătoare de muncă 

  acordă salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă și din 

contractele individuale de muncă 

 comunică periodic salariaților, prin reprezentanții lor legali, situația economică și financiară a 

instituției 

 eliberează la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului 

 asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal a salariaților 

 asigură fondurile și condițiile necesare efectuării controlului medical periodic și a examenului 

medical la reluarea activității, angajații nefiind implicați în nici un fel în costurile aferente 

supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, în costurile îmbolnăvirilor profesionale, 

ale accidentelor de muncă și ale reabilitării profesionale după boala profesională sau accident de 

muncă; examenul medical la angajarea în muncă se efectuează obligatoriu pentru persoanele care 

urmează să fie angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, 

persoanele care reintră în activitate după o întrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de muncă 

cu factori nocivi profesional și de 1 an în celelalte situații, persoanele care reintră în activitate după 

o întrerupere mai mare de două luni pentru locurile de muncă fără expunere la factori nocivi 

profesionali . 

 asigură participarea la programe de formare profesională, pentru toți salariații , la doi ani       

(Conform Codului Muncii forma actualizată 2017 ,Titlul VI, Cap.I, Art.194). În acest caz 

cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională se suportă de către angajator; 
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 elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu consultarea reprezentanţilor 

salariaţilor. Planul de formare profesională elaborate va deveni anexă la contractual colectiv de 

muncă încheiat la nivel de unitate. Angajatorul se obligă să informeze salariații cu privire la 

conținutul planului de formare profesională. 

 

 

Art. 2.2. Reguli privind protecţia, igiena și securitatea în muncă în cadrul unităţii 
 

Conducerea societăţii are următoarele obligaţii: 
 

 să obţină autorizaţia de funcţionare d.p.d.v. al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), înainte de 

începerea oricărei noi activităţi 

 să elaboreze instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de SSM în funcţie 

de particularităţile activităţilor şi locurilor de muncă 

 să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care 

aceasta va fi expusă precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie necesare 

 să identifice şi să evalueze riscurile pentru întreaga activitate din zona de responsabilitate 

 să asigure semnalizarea de securitate şi sănătate corespunzătoare la fiecare loc de muncă 

 să întocmească un plan de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, bazat pe evaluarea riscurilor şi 

să urmărească îndeplinirea acestuia 

 să informeze şi să consulte permanent lucrătorii şi reprezentanţii lor asupra tuturor problemelor 

referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 

 să achiziţioneze şi să asigure echipamentele individuale de protecţie tuturor categoriilor de 

lucrători expuşi riscurilor 

 să asigure baza materială de instruire şi să instruiască toţi lucrătorii atât la angajare cât şi periodic 

la locul de muncă şi să controleze ulterior cunoaşterea şi aplicarea de către aceştia a măsurilor 

prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a prevederilor legale în domeniul SSM 

 să organizeze şi să desemneze persoanele sau după caz, comitetul cu atribuţii concrete pentru 

urmărirea şi sprijinul în desfăşurarea activităţii de SSM, din rândul lucrătorilor proprii şi/sau cu 

ajutorul serviciilor externe 

 să angajeze numai persoane care în urma examenului medical şi testării psihologice a aptitudinilor 

corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute 

 să asigure verificarea și funcționarea permanentă și corectă a sistemelor de alarmare-avertizare, a 

sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, a instalațiilor de evacuare 

sau neutralizare noxe din mediul de lucru, a mijloacelor și instalațiilor de prevenire și stingere a 

incendiilor precum și a celorlalte echipamente și mijloace care asigură securitatea persoanelor și 

siguranța în funcționare a echipamentelor de muncă 

 să asigure controlul medical periodic şi psihologic, ulterior angajării 

 să urmărească executarea la timp (în grafic) și de calitate a verificărilor de specialitate, reparațiilor 

și reviziilor la toate echipamentele de muncă din dotare 
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 să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv,cu excepția 

situațiilor care ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților si a altor persoane 

 să permită accesul forțelor specializate și utilizarea materialelor și mijloacelor proprii pentru 

operațiuni de stingere și limitare a incendiilor la bunurile proprii sau vecinătăți, acțiuni de salvare 

sau alte acțiuni întreprinse în situațiile de urgență ( cutremure, inundații, accidente chimice, avarii, 

explozii, etc) 

 să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil în caz de accidente și în situațiile de urgență 

 să țină evidența zonelor cu risc ridicat și specific, a punctelor vitale vulnerabile la incendii și să 

stabilească măsurile corespunzătoare de prevenire și protecție în asemenea situații 

 să acorde materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție, în condițiile legii 

 să comunice și să țină evidența accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale,  a incendiilor, 

a incidentelor periculoase 
 

Art. 2.3. Obligațiile privind prevenirea și stingerea incendiilor 
 

 asigură condițiile necesare pentru îndeplinirea la timp a măsurilor și sarcinilor de prevenire și 

stingere a incendiilor și de dotare cu mijloace de protecție împotriva incendiilor, măsuri ce rezultă 

din dispozițiile legale în vigoare și verifică realizarea lor 

 organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor 

 asigură stabilirea locurilor de muncă unde este interzis fumatul sau introducerea de țigări, 

material ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii 

 asigură instruirea și testarea periodică a subordonaților direcți asupra cunoașterii și 

respectării normelor, măsurilor și obligațiilor ce le revin în activitatea de prevenire și 

stingerea incendiilor 

 asigură aprovizionarea fondurilor și mijloacele necesare pentru prevenirea și stingerea 

incendiilor, totodată ia măsurile necesare realizării prevederilor existente în acest scop în 

planurile aprobate 

 nominalizează prin decizie responsabilul PSI 

 organizează prevenirea și stingerea incendiilor pe durata întreruperii activității în unitate, 

în zilele de sărbători, pe timpul situațiilor speciale 

 în cazul unor calamități naturale sau catastrofe, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite 

pentru astfel de situații  

 asigură folosirea, depozitarea și transportul materialelor explozibile, inflamabile și a altor 

materiale care prezintă pericol, în conformitate cu reglementările specifice 

 asigură în caz de incendiu, calamități naturale sau catastrofe, concentrarea tuturor forțelor 

și mijloacelor necesare, acordarea asistenței tehnice și a sprijinului solicitat, precum și 

informarea organelor în drept asupra consecințelor și măsurilor luate 

 asigură potrivit condițiilor stabilite, participarea formațiilor civile de pompieri și a 

mijloacelor din dotarea unității, la exercițiile, aplicațiile și acțiunile de stingere a 

incendiilor, precum și de înlăturare a urmăririlor calamităților naturale și a catastrofelor din 
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alte organizații si localități 

 propune analizarea în organele de conducere colective sau ori de câte ori este nevoie, a 

activității de prevenire și stingere a incendiilor 

 cunoaște și monitorizează punctele critice specifice profilului de activitate responsabile de 

declanșarea unor evenimente epidemiologice deosebite 

 urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, inspectorii pentru 

situațiile de urgență cu prilejul controalelor de specialitate sau la cercetarea evenimentelor 

 colaborează cu lucrătorii sau reprezentanții acestora, cu persoanele sau serviciile interne și 

externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii în vederea coordonării 

măsurilor de SSM și PSI 

 concură la elaborarea evidențelor și documentelor specifice din domeniul SSM și PSI 

 analizează periodic situația pe linia de SSM – PSI și stabilește noi măsuri de îmbunătățire 

a acesteia 

 respectă regulile și măsurile specifice din domeniul SSM și PSI și este un exemplu personal 

de conduită pentru toți subordonații și colaboratorii săi  

 

Art. 2.3. Obligaţiile administraţiei privind respectarea principiului nediscriminării și al 

înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii umane, combaterea discriminării şi asigurarea 

egalităţii de şanse lucrătorilor 

 

 în cadrul societăţii este interzisă discriminarea directă sau indirectă după criteriul de sex 

 conducerea societăţii va acţiona în sensul garantării egalităţii de şanse și tratament între femei și 

bărbaţi, sens în care se vor avea în vederealegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi 

prevăzute în organigrama societăţii, atât de către femei cât şi de către bărbaţi 

 angajarea indiferent de sex, religie, naţionalitate sau convingeri politice în toate posturile sau 

locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale 

 venituri egale pentru munca de valoare egală 

 informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și 

recalificare profesională 

 promovare la orice nivel ierarhic și profesional 

 condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor 

legislației în vigoare 

 beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale 

 încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu 

 evaluarea performanțelor profesionale individuale 

 este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează 

persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă. 

 maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţiacandidatelor la angajare. 

 în cadrul societății este interzisă discriminarea după criteriul de sex și hărțuirea sexuală a unei 

persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfășoară 
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activitatea; administrația va acționa imediat după sesizarea acestor aspecte și va aplica sancțiunile 

disciplinare împotriva oricărei manifestări de hărțuire sexuală la locul de muncă 

 conducerea societății va respecta egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește 

participarea acestora la luarea deciziilor 

 conducerea societății va respecta demnitatea fiecărei persoane indiferent de sex și nu va promova 

discriminări bazate pe concepții de religie, naționalitate, convingeri politice, apartenență sau 

activitate sindicală, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, alte criterii și 

va acționa în sensul acordării egalității de șanse. 

 

Art. 2.4. Obligaţiile administraţiei privind asigurarea măsurilor specifice salariatelor gravide, 

mamelor care alăptează, lucrătorilor cu probleme de sănătate 

 Conducerea societăţii va respecta cerinţele legale cu privire la salariatele gravide ,mamele care 

alăptează, conform OUG nr. 96/2003 şi Legii nr. 25/2004; persoanelor cu afecţiuni  ale sănătății, sens 

în care : 

 salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de 

graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul 

specialist care să îi ateste această stare 

 femeile gravide și persoanele cu afecţiuni ale sănătăţii, care prezintă dovada/recomandarea de la 

medicul specialist vor fi scutite de efort fizic deosebit și beneficiază de condiţii speciale de lucru 

sau li se va schimba orarul sau locul de muncă; 

 maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecția candidatelor la angajare și 

ulterior la promovarea acestora. 

 

 Angajatorul se obligă: 

 să prevină expunerea lucrătorilor la riscuri care le pot afecta sănătatea și securitatea; 

 să nu le constrângă pe femei să efectueze o muncă dăunătoare care să pună în pericol sănătatea 

sau starea lor de graviditate sau să dăuneze copiilor nou născuţi; 

 să amenajeze locuri speciale de odihnă cu mese, scaune, bănci pe care să se poată întinde pentru 

relaxare; 

 pentru toate activitățile susceptibile de risc, angajatorul va evalua anual și la orice modificare a 

condițiilor de muncă, riscurile și starea de sănătate a lucrătorilor, astfel încât să nu pună în pericol 

sarcina, alăptarea și sănătatea lucrătorilor; 

 la evaluare va participa obligatoriu și medicul de medicina muncii; 

 angajatorul va informa în scris lucrătorii asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot 

fi supuse; 

 femeile pot opta pentru un concediu plătit pentru îngrijirea copilului și vor fi aplicate 

reglementările privind protecția maternității la locul de muncă; 

 concediul pentru îngrijirea copilului se acordă la cerere în continuarea concediului, pentru sarcină 

și lehuzie sau oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau de 3 ani în cazul 

copilului cu handicap, după caz; 

 aceste perioade constituie vechime în muncă și în specialitate și se vor include în calculul 

vechimii neîntrerupte în muncă în cadrul societăţii; 
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 medicul de medicina muncii va informa în scris fiecare salariată cu privire la protecţia 

maternităţii la locul de muncă conform prevederilor din OUG nr. 96/2003 şi Legii nr. 25/2004; 

 medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea 

poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie 

şezândă sau, respectiv, pentru mişcare. 

 se stabilește drept cameră de odihnă și recreere a femeilor însărcinate camera de educație 

terapeutică și recepția spitalizării de zi care a fost dotată cu o canapea și utilizarea oficiului 

alimentar pentru încălzirea hranei, prepararea de ceaiuri; 

 totodată societatea va respecta recomandările medicale pentru femeile însărcinate și va susține 

programele de controale medicale periodice, programele de exerciții fizice sau de recuperare după 

naștere, conform recomandărilor de specialitate; 

 societatea are  obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în 

limita a maximum 16 ore pe lună, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul 

programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale. 

 concediul de maternitate este de 126 de zile și va fi acordat la cererea scrisă și în baza 

documentelor medicale și va fi fracționat conform reglementărilor în 63 zile înainte de naştere şi 

63 de zile după naştere, cu decalajele specifice fiecărui caz în parte şi susţinute de documentele 

medicale; 

 se acordă concediu paternal de 5 zile angajatului care devine tată sau 10 zile lucrătoare dacă acesta 

face dovada absolvirii unui curs de puericultură; 

 vor fi respectate și celelalte prevederi legale pentru femeile gravide, lehuze și care alăptează. 

 

Lucrătorii cu probleme de sănătate, dovedite prin documente medicale vor beneficia de concedii 

medicale plătite, conform legii. 
 

 Prevenirea  infecțiilor asociate  activității  medicale 

 asigurarea condițiilor necesare pentru efectuarea sterilizării, conform Instrucțiunilor Ministerului 

Sănătății; 

 asigurarea condițiilor necesare pentru efectuarea dezinfecției profilactice a saloanelor și a tuturor 

materialelor, punctelor și spațiilor cu risc de infecție; 

 respectarea circuitelor stabilite de conducerea unitatii și anume circuitul bolnavilor și însoțitorilor, 

ale personalului medico-sanitar și de îngrijire, al vizitatorilor, al instrumentarului, al reziduurilor 

periculoase și menajere, al medicamentelor, al alimentelor, al lenjeriei curate și murdare, al 

probelor biologice pentru examenele de laborator; 

 efectuarea autocontrolului microbiologic a personalului, asistaților și a spațiilor cu prioritate a celor 

cu risc crescut de contaminare; 

 unitatea sanitară va răspunde pentru activitățile de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor 

associate asistenței medicale, prin asumarea responsabilității profesionale și juridice, în 

conformitate cu legislația in vogoare. 
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CAPITOLUL VI 

FUNCŢIA DE GESTIUNE A DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR 

MEDICALE – DOSARUL PACIENTULUI 

 
 

CARACTERISTICI:  

 

Funcția de gestiune a datelor şi informaţiilor medicale se referă la centralizarea, administrarea, 

protejarea şi asigurarea back-up-ului datelor atât cu caracter general cât şi cele cu caracter confidenţial. 

Acest lucru se realizează prin metode specifice, având ca suport atât partea structurală organizatorică , 

infrastructura IT, proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de securizarea confidenţialităţii 

datelor cât şi partea de management , organizare a modului de lucru prin stabilirea unor ierarhii 

administrative ce definesc accesul unic al fiecărui utilizator la datele solicitate. Responsabilul privind 

gestiunea datelor este specific fiecărei activităţi operaţionale. 

Sunt numiţi responsabili ( sunt alocate ID şi parole de acces personalizate) cu gestiunea datelor 

cuprinse în dosarul pacientului, pentru fiecare baza de date pe fiecare departament de activitate şi 

categorie profesională( ambulatoriu de specialitate, laborator, recuperare, spitalizare de zi, 

administrative, statistică, manager).  

Este reglementată procedura de asignare a accesului restricţionat la informaţii pe categorii 

profesionale/tipuri de informaţii şi pentru fiecare persoană angajată în parte indiferent de categoria în 

care se încadrează. Aplicaţia informatică are implemetat un sistem de auditare al înregistrărilor prin 

stocarea informaţiilor cu privire la utilizatorul şi momentul în care a fost efectuată o operaţiune în baza 

de date. Aplicaţia este prevăzută cu sistem automat de back-up a bazei de date.  

Şeful departamentului administativ şi financiar contabil este responsabil în ceea ce priveşte  structura 

şi managementul datelor cu caracter contabil şi administrativ, personalul compartimentului statistică este 

responsabil pentru procesarea în bună regulă a datelor centralizate precum şi limitarea accesului fizic la 

datele respective, şeful fiecărui compartiment este responsabil cu confidenţialitatea datelor menţionate 

în FOCG, iar suportul IT( gestionarea datelor cât şi fluxul acestora din punct de vedere hardware şi 

software, asigurarea asistenţei tuturor celor implicaţi în gestionarea datelor ce fac parte din fluxul 

documentelor unităţii) este asigurat prin contract de mentenanţă.  

 

 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII Șl AL 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII  

 

Managementul Clinicii respectă principiul libertăţii alegerii locului de muncă, a profesiei, meseriei 

sau a activităţii pe care urmează să o presteze salariatul. 

Nici un salariat nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă 

ori într-o anumită profesie, conform legislaţiei în vigoare.  

Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri, 

dreptul la protecţia datelor cu caracter personal precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor 

colective.  

Activitatea în cadrul Clinicii se desfăşoară cu respectarea principiului egalităţii de tratament faţă de 

toţi salariaţii şi se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.  
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Orice salariat care prestează o muncă în cadrul organizației, beneficiază de respectarea demnităţii şi a 

conştiinţei sale, fără nici o discriminare.  

Clinica asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau 

indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorie 

socială sau defavorizată ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia, 

manifestată în următoarele domenii:  

 încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;  

 stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;  

 acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;  

 formarea, reconversia şi promovarea profesională;  

 aplicarea măsurilor disciplinare;  

 dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta.  

 să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 

lege;  

 să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;  

 să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;  

 să plătească salariile înaintea oricăror alte obligaţii băneşti.  

 

 

 

CAPITOLUL VII 

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

 
 

Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:  
 

 efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, serologie, microbiologie, imunologie, 

parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi 

examenelor profilactice;  

 recepţionarea probelor pentru examene de laborator şi verificarea conformitatii lor;  

 asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;  

 validarea buletinelor de analize; 

 asigura suport medical tuturor pacienților care solicită informații referitoare la rezultatele 

investigațiilor  

 redactarea la timp , corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;  

 răspunde de circuitul pacientului şi documentelor aferente actului medical în secţia pe care o 

coordonează conform RI şi ROF şi a legislaţiei în vigioare.  

 respectă clauzele contractuale cu CAS.  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională; 
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PROGRAM LABORATOR: 

 

 Program de recoltare :7.30 - 10.00 

 Prelucrare probe: 10.00 - 18.00 

 Eliberarea rezultate: 18.00 - 20.00 

 

Atribuţiile laboratorului unităţii sanitare/laboratorului în contract cu o unitate sanitară privind 

supravegherea prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale 

 

 răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplină, ţinută și 

comportamentul personalului din subordine;  

 răspunde de realizarea sarcinilor ce le revin, de păstrarea şi conservarea produselor sosite pentru 

examenele de laborator, în condiţii corespunzătoare, de efectuare a analizelor medicale la timp şi 

redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;  

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

Atribuţiile șefului de laborator conform Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

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

 

 şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii;  

 şefullaboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, transportul şi 

prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză completată 

corect;  

 şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, utilizând 

recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (cea mai recentă 

ediţie), în scopul evitării contaminării personalului și a mediului;  

 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;  

 şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii, care reprezintă 

un ansamblu de acţiuni prestabilite şi sistematice necesare pentru a demonstra faptul că serviciile 

oferite (analize medicale) satisfac cerinţele referitoare la calitate;  
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 şeful laboratorului răspunde deîntocmirea si derularea programului de instruire a personalului din 

subordine în domeniul specific al prevenirii și controlului infecţiilor nosocomiale;  

 şeful laboratorului răspunde deidentificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul 

suspiciunii de infecţie nosocomială va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al 

infecţiilor nosocomiale, în colaborare cu epidemiologul şi medicul clinician (membri ai serviciului 

de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale), din produsele patologice recoltate de la 

bolnavi/purtători (dacă este necesar, până la nivel de tipare intraspecie);  

 şeful laboratorului răspunde de furnizarea rezultatelor testărilor într-o formă organizată, uşor 

accesibilă, în cel mai scurt timp;  

 testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificaţie 

clinică, utilizând metode standardizate; îşi va selecta seturile de substanţe antimicrobiene adecvate 

pe care le va testa, în funcţie de particularităţile locale/regionale ale rezistenţelor semnalate în 

ultima perioada de timp, și antibioticele utilizate, cu respectarea integrală a recomandărilor 

standardului aplicat; 

 furnizează rezultatele testării cât mai rapid, pentru îmbunătăţirea calităţii actului medical, prin 

adoptarea unor decizii care să conducă la reducerea riscului de apariţie a unor infecţii cauzate de 

bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat;  

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

 monitorizează rezultatele neobişnuite și 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;  

 raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea izolărilor de 

microorganisme și a rezistenţei la antibiotice și periodic, trimestrial, serviciului de supraveghere 

și control al infecţiilor nosocomiale rezultatele cumulate privind izolarea microorganismelor 

patogene și evoluţia rezistenţei la antibiotice;  

 stochează tulpini microbiene de importanță epidemiologică în vederea studiilor epidemiologice 

comparative, cu respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţă (de 

exemplu, Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope);  

 trimite tulpini microbiene, conform metodologiei de supraveghere în sistem santinelă a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale, protocoalelor EARSS şi/sau în orice suspiciune de IAAM pentru 

identificare prin tehnici de biologie moleculară şi aprofundarea mecanismelor de rezistenţă la 

antibiotice.  

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 
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 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

CHIMISTUL, BIOLOGUL, BIOCHIMISTUL din laboratorul de analize 

medicale au următoarele sarcini:  
 

 efectuează analizele şi determninările stabilite de medicul şef, în conformitate cu pregătirea lor de 

bază;  

 întocmeşte și semnează buletinele analizelor pe care le-a efectuat;   

 controlează și îndrumă activitatea personalului subordonat;  

 răspunde de păstrarea și utilizareajudicioasă a aparaturii precum și de gestionarea şi manipularea 

substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale;  

 răspunde de respectarea condiţiilor de igienă şi sanitaro-antiepidemice la locul de muncă;  

 are obligația de a-şi ridica continuu nivelul cunoştinţelor profesionale, aplicarea noului în sectorul 

în care lucrează;  

 răspunde de respectarea ordinii și disciplinei, a normelor de etică, echitate și deontologie medicală, 

de dezvoltare a relaţiilor de colaborare, să asigure un climat de disciplină corespunzător în 

îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;  

 răspunde de păstrarea şi conservarea produselor sosite pentru examene de laborator în condiţii 

corespunzătoare de efectuare a analizelor medicale la timp și redactarea corectă și distribuirea la 

timp a rezultatelor examenelor efectuate;  

 răspunde de corectitudinea analizelor şi determinărilor pe care le efectuează, de întocmirea 

buletinelor de analiză pe care le semnează;  

 răspunde de păstrarea și utilizareajudicioasă a aparaturii și de gestionarea şi manipularea 

substanţelor toxice în conformitate cu prevederile legale;  

 răspunde de respectarea condiţiilor de igienă și condiţiile sanitaro-antiepidemice la locul de 

muncă; 

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 
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 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

ASISTENTUL MEDICAL din Laboratorul de Analize Medicale, are următoarele 

atribuţii 
 

 pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea recoltării, după caz;  

 pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice   

 sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator;  

 recoltează produse biologice  

 prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator 

 prepară şi pregăteşte coloranţi, medii de cultură şi anumiţi reactivi necesari pentru tehnici de 

laborator;  

 prepară soluţii dezinfectante;  

 asigură autoclavarea produselor biologice;  

 efectuează tehnicile de laborator (hematologie, biochimic, bacteriologie. parazitologie, serologie);  

 respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează; 

 acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă (în timpul recoltării, etc.); 

 întocmeşte documente (buletine de analiză. înregistrarea rezultatelor de laborator, etc.);  

 înmagazinează datele de laborator pe calculator, după caz;   

 răspunde de corectitudinea datelor înregistrate;  

 întocmeşte şi comunică datele statistice din laboratorul clinic;  

 asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare;  

 supraveghează şi controlează efectuarea curăţeniei şi dezinfecției laboratorului;  

 utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 

colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea 

acestora în vederea distrugerii;  

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea IAAM;  

 participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate;  

 informează persoana ierarhic superioară asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din dotarea 

laboratorului;  

 se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de utilizare a echipamentelor, prin studiu 

individual sau alte forme de educație continuă;  

 participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator;  

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților  

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   
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 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

MEDICUL DE SPECIALITATE DIN LABORATOR are următoarele sarcini: 

 
 verifică şi validează analize de hematologie, imunologie, coagulare, microbiologie, biochimie;  

 prezintă cazurile deosebite managerului de laborator;  

 întocmeşte și semnează documentele privind investigaţiile  

 urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine;  

 răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţă sau de consultaţii cu alţi medici;  

 controlează activitatea personalului subordonat;  

 urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi;  

 foloseşte corect bunurile în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi înlocuirea lor; 

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților  

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii. 
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CAPITOLUL VIII 

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE.ORGANIZARE 

 

 
Ambulatoriul de specialitate asigură asistenţă de specialitate bolnavilor și este condus de asistenta 

medicală şefă.  

Programul de lucru al Ambulatoriului de specialitate se stabileşte pentru tot timpul zilei, diferenţiat 

pe cabinete, astfel încât să se asigure accesibilitatea la asistenţă medicală şi evitarea aglomeraţiei, pentru 

toate categoriile de populaţie.  

 

PROGRAM AMBULATORIU DE SPECIALITATE: 

Luni-vineri:7.30-20.00 

Sâmbătă: 8.00-13.00 

 

Consultaţiile bolnavilor în Ambulatoriu se acordă de medicii specialişti, pe baza recomandărilor scrise 

ale medicului de familie/altor medici specialisti care trebuie să cuprindă motivul trimiterii și diagnosticul 

prezumtiv.  

Ambulatoriul de specialitate al S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. are următoarele 

cabinete medicale : 

 Cabinet medicină internă;  

 Cabinet gastroenterologie;  

 Cabinet alergologie;  

 Cabinet cardiologie; 

 Cabinet neurologie;  

 Cabinet endocrinologie;  

 Cabinet chirurgie generală;  

 Cabinet chirurgie vasculară;  

 Cabinet chirurgie infantila;  

 Cabinet ortopedie şi traumatologie;  

 Cabinet ORL;  

 Ecografie generală 

 Endoscopiedigestivă diagnostica; 

 Cabinet obstetrică-ginecologie;  

 Cabinet dermato-venerologie;  

 Cabinet oftalmologie;  

 Cabinet reumatologie;  

 Cabinet recuperare medicală;  

 Cabinet pediatrie;  

 Cabinet psihiatrie;  

 Cabinet diabet şi boli de nutriţie; 
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 Cabinet medicina muncii; 

 Cabinet nefrologie 

 Cabinet geriatrie și gerontologie 

 

COORDONATORUL AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE are 

următoarele sarcini:  
 

 organizează şi răspunde de întreaga activitate din ambulatoriul de specialitate;  

 stabileşte programul de lucru al cabinetelor; 

 controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către toţi salariaţii din subordine;  

 analizează eficiența activităţii personalului de specialitate din ambulatoriu şi colaborează cu 

coordonatorul structurii spitalizare de zi luând măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale ce se 

acordă bolnavilor, de ameliorare continuă a adresabilităţii şi accesibilităţii populaţiei şi utilizarea 

corespunzătoare a bazei de materiale;  

 urmăreşte şi ia măsuri de respectare a programului orar de lucru al personalului şi stabileşte condiţiile 

necesare desfăşurării unei activităţi corespunzătoare în ambulatoriu solicitând la nevoie sprijinul 

medicilor şefi de compartimente;  

 asigură şi controlează folosirea raţională a medicamentelor;  

 desfăşoară activitatea de asistenţă medicală potrivit cu specialitatea sa;  

 controlează permanent ţinuta şi comportamentul personalului din subordine;  

 organizează şi răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional propriu şi al personalului din 

subordine;  

 controlează şi răspunde de aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii;  

 informează conducerea unităţii asupra activităţii din ambulatoriu;  

 întocmeşte fişele anuale de apreciere pentru personalul din subordine;  

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților  

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror manevre, 

investigaţii sau proceduri;   

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine și 

disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi energiei, 

realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și păstrarea şi 

administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  
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Atribuţiile medicului epidemiolog/responsabil pentru supravegherea şi  controlul infecţiilor 

nosocomiale 

 

 elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor 

nosocomiale din  unitatea sanitară; 

 solicita includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi controlul 

infecţiilor nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respective componentă a 

criteriilor de acreditare; 

 organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale pentru 

implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al 

infecţiilor nosocomiale al unităţii; 

 propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în 

cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială; 

 răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităţilor 

planificate, respective pentru situaţii de urgenţă; 

 asigură accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea 

specifică a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performanţei activităţii profesionale a 

subordonaţilor; 

 elaborează cartea de vizită a unităţii care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor autorizate; 

organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnică a unităţii în ansamblu şi a compartimentelor din 

structură; facilităţile prin dotări comunitare de aprovizionare cu apă, încălzire, curent electric;; 

starea şi depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere, precum şi a 

celor rezultate din activităţile de asistenţă medicală; circuitele organice şi funcţionale din unitate 

etc., în vederea caracterizării calitative şi cantitative a riscurilor pentru infecţie nosocomială; 

  întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomială privind modul de 

sterilizare şi menţinere a sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din 

unitate, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi  favorizantă pentru infecţii 

nosocomiale; 

  elaborează "istoria" infecţiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare 

ale apariţiei focarelor; 

 coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu comitetul de conducere şi cu şefii 

compartimentelor, a ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislaţia în 

vigoare, definiţiile de caz pentru infecţiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere şi 

tehnici de îngrijire, precauţii de izolare, standard aseptic şi antiseptice, norme de sterilizare şi 

menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere specific secţiilor şi 

specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igienă spitalicească, de cazare şi alimentaţie etc. 

Ghidul este propriu fiecărei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz care sunt prevăzute în anexele 

la ordin 
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 colaborează cu şefii de compartimente pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control 

al infecţiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii; 

 verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire; 

 organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor 

derulate; 

 participă şi supraveghează – în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unităţii; 

 colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei 

microorganismelor patogene de la nivelul compartimentelor şi a caracteristicilor izolatelor sub 

aspectul antibiocinotipiilor; 

 solicita şi trimite tulpini de microorganism  izolate la laboratoarele de referinţă, atât în scopul 

obţinerii unor caracteristici suplimentare, cât şi în cadrul auditului extern de calitate; 

 supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a 

sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 

 supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimică şi 

dezinfecţie; 

 supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent 

faţă de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală; 

  supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia asistaţilor 

şi vizitatorilor, a personalului; 

 supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi  paraclinice a procedurilor 

profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile 

nosocomiale; 

 supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistaţi, 

operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al 

infecţiilor nosocomiale; 

 răspunde  prompt la informaţia primită din compartimentele de specialitate şi demarează ancheta 

epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie nosocomială; 

 dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare pentru 

limitarea difuziunii infecţiei, respective organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii 

paraclinice necesare; 

 întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare 

privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor 

identificate în focar; 

 solicita colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform 

reglementărilor în vigoare; 

 coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de 

compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale. 
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   raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infecţiilor 

nosocomiale, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de infecţii interioare 

investigate, prezintă activitatea profesională specifica în faţa comitetului  de conducere,  

 întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 

responsabilităţilor pentru infecţie nosocomială. 

 

MEDICUL DE SPECIALITATE are următoarele sarcini:  
 

 examinează bolnavii şi stabileşte diagnosticul folosind mijloacele de tratare de care dispune;  

 efectuează tratament corespunzător şi consemnează aceste date în fişa bolnavului;  

 îndrumă bolnavii care necesită supraveghere şi tratament de specialitate la medicii de familie;  

 acordă primul ajutor medical-calificat si solicita Ambulantei transportul către spital pentru 

bolnavii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă;  

 recomandă internarea în secţia cu paturi a bolnavilor care necesită acestea în funcţie de gradul de 

urgenţă; 

 acordă asistenţă medicală de specialitate la domiciliul bolnavului netransportabil;   

 acordă asistenţă medicală bolnavilor internați în structura spitalizare de zi (intersecţii) la chemarea 

medicului curant din compartimentele cu paturi, potrivit programului stabilit de conducerea 

unităţii; 

 colaborează cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor bolnavi din evidenţă lor;  

 se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului din subordine;  

 controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;  

 verifică aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al 

infecţiilor asociate activităţilor medicale;  

 asigură consilierea pacientilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor,  

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 recomandă antibiotice conform protocolului privind buna practică de utilizare a antibioticelor 

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 
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 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

 

ASISTENTA ȘEFĂ / COORDONATOARE DIN AMBULATORIUL DE 

SPECIALITATE ARE URMĂTOARELE SARCINI:  

 
 organizează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate a personaluluimediu auxiliar 

din ambulatoriu;   

 participă la întocmirea evaluarilor de apreciere anuală a personalului din subordine;  

 organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, 

întocmeşte graficul de muncă al acestuia;  

 semnalizează medicilor din cabinetele de specialitate şi medicului șefde ambulator aspectele 

deosebite din activitate;  

 asigură şi controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumentarului medical;  gestionează 

bunurile care au fost încredinţate, se preocupă şi asigură utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii 

corespunzătoare;  

 aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice şi a normelor de protecţie a 

muncii;  

 controlează şi răspunde de ţinuta şi de disciplina personalului din subordine;  

 se preocupă şi sprijină ridicarea continuă a nivelului profesional propriu şi al personalului din 

subordine;  

 respectă prevederile OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 

control al infecţiilor asociate actului medical în unităţile sanitare  

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  
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RECEPŢIA AMBULATORIU DE SPECIALITATE are următoarele atribuţii: 
 

 întocmirea şi păstrarea fişelor de consultaţie ale bolnavilor asistaţi în ambulatoriul de specialitate;  

 eliberarea buletinelor de analize medicale;  

 centralizarea datelor statistice privind activitatea din ambulatoriu;  

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 informarea bolnavilorși a altor persoane interesate asupra serviciilor oferite de clinică, 

programului de lucru al cabinetelor medicale de specialitate şi modalităţilor de accesare a 

serviciilor medicale(cu bilet de trimitere sau cu plata); 

 actualizarea in sistemul informatic/ la avizierul cliniciia  modificarilor facute de conducerea 

clinicii asupra tarifelor serviciilor oferite. 

 asigură managementul programării pacienţilor la servicii medicale;  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

ASISTENTA MEDICALĂ pe cabinetul medical din ambulatoriul unităţii are 

următoarele atribuţii: 
 

 asistă şi ajută medicul la efectuarea consultaţiilor medicale;  

 răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, temperatura şi aerisirea 

încăperilor, existenţa rechizitelor şi a imprimatelor necesare desfăşurării activităţii;  

 recoltează la indicaţia medicului unele probe biologice pentru analizele de laborator curente, care 

nu necesită tehnici speciale şi ajută la efectuarea diferitelor proceduri medicale;  

 efectuează investigaţiile recomandate de medic, în limita competenţei sale profesionale;  

 comunică medicului trimițător tratamentul indicat bolnavilor consultaţi şi recomandările, prin 

scrisoare medicală;  

 acordă primul ajutor în caz de urgență 

 efectuează la indicația medicului injecții, vaccinări, pansamente, precum și la alte tratamente   

 răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor şi informează medicul asupra oricărei 

solicitări care se referă la îngrijirea medicală a bolnavilor;  

 răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie, potrivit normelor în vigoare;  
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 primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentului, aparaturii , mobilierului 

şi echipamentelor cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a acestora, precum 

și a inventarului moale existent în dotare;  

 desfăşoară activitate permanentă de educaţie sanitară;  

 se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 

 asigurăconfidenţialitatea îngrijirilor medicale  

 respectăcodul de etică al asistentului medical; 

 ţinela zi centralizatorul statistic, fişele de monitorizare afecţiuni cronice şi întocmeşte rapoartele 

și situaţiile statistice privind activitatea cabinetului;  

 respectă circuitele;  

 respectă şi apară drepturile pacientului ,  

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea IAAM  

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte 

ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

 păstrează în condiţii corespunzătoare dezinfectantele şi  le aplică conform instrucţiunilor de 

utilizare;  

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU 

 
Prin îngrijire la domiciliu se înţelege orice activitate de îngrijire medicală prestată de personalul 

specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunătăţirea stării de bine a acestuia din punct 

de vedere fizic şi psihic.  

Îngrijirea la domiciliu se efectuează numai la indicaţia medicilor specialişti , de către personal capabil 

să susţină activităţile cuprinse în pachetul de servicii. Fiecare persoană care face parte din echipa de 
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îngrijiri la domiciliu deţine diplomă şi autorizaţie de liberă practică şi are stipulate în fişa postului nivelul 

de pregătire  şi atribuţiile care fac obiectul îngrijirilor pacienţilor la domiciliu.  

Lista îngrijirilor acordate la domiciliu , conform normelor cadru ale CAS , cuprinde:  

 monitorizarea parametrilor fiziologici temperatură, respirație, puls, TA, diureză și scaun 

 administrarea medicamentelor intramuscular, subcutanat, intradermic, oral, pe mucoase 

 administrarea medicamentelorintravenous sub supravegherea medicului 

 sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare și administrarea medicamentelor intravezical pe 

sonda vezicală 

 administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea medicului 

 alimentarea enterală pe gastrostomă/sonda gastric și educarea asiguratului/aparținătorilor 

 alimentarea pasivă pentru bolnavii cu tulburări de deglutiție, inclusiv instruirea asiguratului-

aparținătorului 

 clismă cu scop evacuator 

 spălarea vaginală în caz de deficit motor 

 manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare-

escarelor de decubit mobilizare, masaj, aplicații medicamentoase, utilizarea colacilor de 

cauciuc și a rulourilor; 

 manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare posture de drenaj bronsic, 

tapotaj, fizioterapie respiratorie 

 îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate/suprimarea firelor 

 îngrijirea escarelor multiple; 

 îngrijirea stomelor 

 îngrijirea fistulelor 

 îngrijirea tubului de dren și instruirea asiguratului 

 îngrijirea canulei traheale și instruirea asiguratului 

 monitarizarea dializei peritoneale; 

 aplicarea de ploscă, basinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbția urinei 

 evaluarea asiguratului stabilirea și aplicarea unui plan de îngrijir în controlul durerii și a altor 

simptome associate bolii și reevealuarea periodic 

 evaluarea mobilității, a capacității de autoîngrijire, a riscului de apariție al escarelor sau 

gradul escarelor, identificarea nevoilor nutriționale, implementarea intervențiilor stabilite în 

planul de îngrijire și reevaluare periodic de către asistentul medical 

 masaj limfedem și contenție elastic 

 masaj limfedem cu pompă de compresie 

 montare TENS 

 administrarea medicației prin nebulizare 

 aspirație gastrică 

 aspirație căi respiratorii 

 paracenteză 

 ventilație noninvazivă 
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 alimentație parental- alimentație artificial pe cateter venos central sau periferic 

 Kinetoterapia individuală ; 

 

 

 

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE  

 

PROGRAM BAZA DE RECUPERARE: 

Luni-vineri:7.30-20.00 

Sâmbătă:8.00-13.00 

 

Profesorul de cultură fizică medicală are următoarele sarcini:  
 

 elaborează planul terapeutic pe etape pentru tratamentele individuale şi în grupe omogene a 

bolnavilor şi deficienţelor fizice pe baza indicaţiilor medicilor;  

 aplică tratamentele prin gimnastică medicală;  

 participă la consultaţiile şi reexaminările medicale informând medicul asupra stării bolnavilor;  

 organizează activitatea în sala de gimnastică şi urmăreşte utilizarea raţională a aparaturii şi 

instrumentarului;  

 desfăşoară activitatea de educaţie sanitară pentru prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice; 

 respectă întocmai prescripţiile făcute de medic pe fişele de tratament ale bolnavilor 

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  
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ASISTENTUL MEDICAL din cabinetul de recuperare, medicină fizică şi 

balneologie are următoarele atribuţii: 
 

 în exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat;  

 îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului;  

 primeşte pacienţii internaţi, ajută la acomodarea acestora la condiţiile de tratament, îi informează 

asupra obligativităţii respectării regulamentului intern al unităţii;  

 supraveghează starea pacienţilor pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice;  

 supraveghează şi înregistrează în permanență datele despre starea pacientului şi informează 

medicul asupra modificărilor intervenite;  

 informează şi instruieşte pacientul asupra tratamentului pe care îl efecuează, asupra efectelor 

terapeutice şi asupra efectelor negative care pot apăre;  

 aplică procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie şi masaj, cu toţi parametrii agentului fizic, în 

vederea recuperării medicale, conform prescripţiilor medicului şi răspunde de respectarea 

parametrilor tehnici a fiecărei proceduri;  

 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de bolnav;  

 respectă întocmai prescripţiile făcute de medic pe fişele de tratament ale bolnavilor;  

 consemnează pe fişele de tratament procedurile efectuate bolnavului;  

 ține evidenţa tratamentelor şi procedurilor efectuate şi transmite datele pentru serviciul de 

statistică;  

 utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 

colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea 

acestora în vederea distrugerii, respectând normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate 

din activităţile medicale;  

 pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii din dotare, semnalând defecţiunile;  

 se preocupă de aprovizionarea şi utilizarea soluţiilor medicamentoase necesare la aplicarea 

procedurilor fizioterapeutice;  

 acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;  

 pregăteşte materialele şi instrumentarul, în vederea sterilizării;  

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte 

ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale;  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională;  

 respectă şi apară drepturile pacientului;  

 se preocupă în permanență de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau 

alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;  

 participă activ la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali dacă este cazul;  
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 organizează şi desfăşoară programe de educaţie sanitară şi de specialitate cu pacienţii şi 

aparţinătorii acestora;  

 supraveghează şi coordonează activităţile personalului din subordine;  

 îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de medicul șef și asistentul șef în conformitate cu 

reglementările legale;  

 aplică procedurile de balneo-fizioterapie în vederea recuperării medicale conform prescripţiilor 

medicului; 

 consemnează pe fişa de tratament procedurile efectuate bolnavului și le înregistrează în sistemul 

informatic pe cele în contract cu CAS, care trebuie raportate  

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

MASEURUL, KINETOTERAPEUTUL, are următoarele atribuţii:  
 

 în exercitarea profesiei, maseurul are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce 

decurg din rolul autonom şi delegat;  

 îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului;  

 supraveghează starea pacienţilor, comunicând permanent, pe perioada aplicării masajului şi 

informează medicul asupra modificărilor survenite;  

 informează şi instruieşte pacientul asupra tratamentului pe care îl efectuează, asupra efectelor 

terapeutice şi asupra efectelor negative care pot apărea;  

 efectuează procedurile de masaj în vederea recuperării medicale, conform prescripţiilor medicului 

şi răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei proceduri;  

 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de bolnav;  

 respectă întocmai prescripţiile făcute de medic pe fişele de tratament ale bolnavilor; 

 colaborează cu asistenţii medicali din cadrul unitatii pentru consemnarea pe fişele de tratament şi 

registrul de tratamente, a procedurilor efectuate bolnavului;  



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE 
 
 

S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L  
 

 

 

 acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;  

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte 

ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea IAAM;  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională;  

 respectă şi apară drepturile pacientului;  

 se preocupă în permanență de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau 

alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;  

 participă activ la procesul de formare a viitorilor maseuri, dacă este cazul;  

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

ÎNGRIJITOAREA din centru de Recuperare, Medicină fizică şi balneologie, are 

următoarele atribuţii: 
 

 îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea medicului şi 

a asistentului medical;  

 asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile şi în condiţiile stabilite;  

 asigură curăţenia şi dezinfecţia în cabinetele medicale şi de tratament;  

 colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale 

şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare temporară, în vederea transportului 

pentru neutralizare;  

 nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavilor;  

 va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern al unităţii,care va fi schimbat 

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

 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale;  
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 respectă permanent regulile de igienă şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe care le prezintă 

personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii familiei, precum şi accidentele prin expunere la 

sânge;  

 participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi 

protecţie a muncii;  

 execută, la indicaţia şi sub supravegherea asistentului medical, dezinfecţia zilnică a încăperilor şi 

suprafeţelor de lucru din laborator;  

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

 

 

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI TRANSPORT 

MEDICAL NEASISTAT ÎN REGIM PRIVAT 

 

Serviciul de Ambulanță  S.C. CLINICA MEDICALĂ SF ANDREI SRL asigură asistență medical în 

regim privat cât și în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Neamț. 

 

Serviciul Privat de Ambulanță SC CLINICA MEDICALA SF ANDREI SRL pune la dispoziția 

pacienților mijloace de transport moderne, dotate cu aparatura performantă și personal profesionist 

(medici, asistenți și ambulanțieri). Dispunem de ambulanțe performante pentru a putea realiza serviciile 

de asistență și transport sanitar neasistat în cele mai bune condiții atât din punct de vedere al confortului 

și siguranței pacientului cât și din punct de vedere al asigurării asistenței medicale la domiciliu 

pacientului. 

Serviciul Privat de Ambulanță SC Clinica Medicală Sf. Andrei SRL asigură următoarele 

tipuri de servicii: 

1.Servicii medicale de transport medical neasistat, in contract cu CASA DE ASIGURARI DE 

SANTATE Neamt: 

*Pentru acest tip de servicii medicale solicitarea se face prin apel către  

Sistemul Naţional Unic de Urgenţe 112! 
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Apelul dumneavoastră va fi preluat de către Sistemul Naţional Unic de Urgenţe 112 si direcţionat către 

dispeceratul integrat / dispeceratul medical al SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ NEAMȚ;  

- acesta analizează resursele disponibile în momentul respectiv şi, în funcţie de acestea, poate decide 

înaintarea solicitării către serviciul privat de ambulanţă prin apelarea dispeceratului propriu al acestui 

serviciu.   

- apelantul este informat de către dispeceratul integrat/dispeceratul medical al SERVICIUL JUDETEAN 

DE AMBULANTA NEAMT cu privire la faptul că urmează să sosească o ambulanţă privată şi de faptul 

că intervenţia este gratuită, fiind decontată de Casa de Asigurări de Sănătate.  

 

Servicii medicale de transport medical neasistat în contract cu CAS Neamț: 

 

 Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, 

duminică și în zilele de sărbători legale pentru eliberarea de certificat constatator al decesului în 

condițiile prevăzute de lege; 

 Transport neasistat cu ambulanța la externare, pentru pacienții netransportabili. 

 Transportul bolnavilor cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale 

centurii pelviene, coloanei vertebrale. 

 Transportul bolnavilor cu accidente vasculare cerebrale 

 Transportul bolnavilor cu amputaţii recente ale membrelor inferioare 

 Transportul bolnavilor cu stări cașectice 

 Transportul bolnavilor cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare 

cerebrale 

 Transportul bolnavilor cu deficit motor sever al membrelor inferioare 

 Transportul bolnavilor arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa 

NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi 

revascularizare periferică prin by-pass aortofemural 

 Transportul bolnavilor cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate 

 Transportul bolnavilor oxigeno dependenţi, malformaţii vasculare cerebrale - anevrisme, 

malformaţii arteriovenoase - rupteneoperate, malformaţii arteriovenoase - operate, hemoragii 

subarahnoidiene de natură neprecizată, şi care necesită transport la externare, nefiind 

transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusive în alt județ 

2. Consultații medicale la domiciliu pacientului, în contract cu CASA DE ASIGURARI DE 

SĂNĂTATE Neamt: 

Pentru acest tip de servicii medicale solicitarea se face prin apel către  

Sistemul Naţional Unic de Urgenţe 112! 

Apelul dumneavoastră va fi preluat de către Sistemul Naţional Unic de Urgenţe 112 si direcţionat către 

dispeceratul integrat / dispeceratul medical al SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ NEAMȚ;  

- acesta analizează resursele disponibile în momentul respectiv şi, în funcţie de acestea, poate decide 

înaintarea solicitării către serviciul privat de ambulanţă prin apelarea dispeceratului propriu al acestui 

serviciu.   
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- apelantul este informat de către dispeceratul integrat/dispeceratul medical al SERVICIUL JUDETEAN 

DE AMBULANTA NEAMT cu privire la faptul că urmează să sosească o ambulanţă privată şi de faptul 

că intervenţia este gratuită, fiind decontată de Casa de Asigurări de Sănătate.  

Servicii medicale la domiciliu pacientului în contract cu CAS Neamț: 

 Consultații în regim de urgență la domiciliu 

 Investigații la domiciliu: electrocardiograma, determinarea saturației în oxigen în sângele 

periferic, raport tensiune arterial glezna/brat(test ABI), evaluarea funcției pulmonare 

 Terapie de urgență 

 Eliberare documente medicale în regim de urgență: adeverințe medicale, certificate medicale de 

boală / sănătate, certificate de deces 

3. Servicii medicale in regim privat 

*Pentru acest tip de servicii medicale solicitarea se face prin apel către dispeceratul privat al 

SC CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI SRL la telefon 0233624989 / fax 0233233900 

Servicii medicale de transport medical neasistat în regim privat : 

 externări din spitale, clinici, alte instituții medicale până la domiciliu pacientului; 

 transport sanitar neasistat de la domiciliu la spitale, clinici medicale, institutii pentru investigații 

sau internări; 

 transfer între spitale, cămine sau azile de bătrâni, clinici etc.; 

 consultații și investigații; 

 evenimente de familie (nunți, botezuri, aniversări diverse) pentru membrii netransportabili care 

doresc să participe la eveniment; 

 persoane netransportabile cu mijloace de transport obișnuite care doresc să meargă la biserici, 

mănăstiri, teatru, film, muzee, concerte sau alte destinații; 

 orice alte situații care impun ajutor la deplasarea persoanelor ce nu se pot deplasa singure și 

necesită targă sau scaun rulant. 

 transport programat la / de la spital la domiciliu sau în alte localități din țară 

 transport sanitar  neasistat la /de la aeroport 

 transport sanitar neasistat în țară și în străinătate 

Asistența medicală  la domiciliu include: 

 consultații în regim de urgență la domiciliu 
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 recoltare de analize medicale la domiciliu / sediul firmei 

 investigații la domiciliu: electrocardiograma, determinarea saturației în oxigen în sângele periferic, 

raport tensiune arterială  gleznă/braț (test ABI), evaluarea funcției pulmonare 

 terapie de urgență 

 tratamente preventive (vaccinari) 

 eliberare documente medicale în regim de urgență: adeverințe medicale, certificate medicale de 

boală/sănătate, certificate de deces 

 asistență la manifestări / evenimente publice sau sportive:  

 competiții sau alte manifestări sportive 

 manifestări culturale (spectacole, concerte) 

 filmări 

 târguri și expoziții 

 întruniri diverse 

 baze sportive și de agrement 

  

     MEDICUL DE SPECIALITATE cu atestat asistență medicală de urgență 

prespitalicească: 

 Acordă asistenţă medicală tuturor pacienţilor, fără discriminare;  

 Administrează și supraveghează tratamentele medicale recomandate;  

 Recomandă regimul alimentar al bolnavilor;  

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

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

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

 Răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine;  

 Respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale;  

 Întocmeşte fisa de solicitare a bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de conducerea 

unităţii, în legătură cu bolnavii pe care i-a avut în grijă;  

 Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă primite de la dispecerat; 

 Se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional și contribuie la ridicarea nivelului 

profesional al personalului din subordine; 

 Aplică procedurile şi protocoalele din planul anual de supraveghere şi control al IAAM; 

 Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, 

controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic 

personal; 

 Să răspundă prompt în momentul trimiterii în cursă și să nu refuze cursele; 

 În caz de accidente colective, calamități și dezastre participă la aplicarea Planului Rosu sub directa 

coordonare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență în colaborare cu  S.M.U.R.D; 

 Are obligația să se prezinte la caz în formație completă și cu aparatura din dotare; 

 Să-și însușească modul de exploatare a aparaturii din dotare potrivit instrucțiunilor tehnice 
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 Are obligația de a nu condiționa serviciile pe care le prestează; 

 Să cunoasca tehnicile de transport ale pacientului (imobilizat sau nu) si să efectueze în mod corect 

transportul acestuia pe targă, pe scaunul de transport sau alte mijloace specifice; 

 În cazul predării pacientului la altă unitate medicala solicită confirmarea unității primitoare prin 

semnarea, parafarea și stampilarea documentelor cu care s-a deplasat; 

 In orice condiții de exercitare a profesiunii, medicul de pe autospecială trebuie să dovedească 

disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umană; 

 Comunică prin legatură telefonică sau radio dispeceratului 112 toate etapele misiunii, inclusiv 

finalizarea solicitării precum și locația echipajului la final, în vederea îndrumării către o alta 

solicitare sau revenire în statia centrală, după caz; 

 Preia și răspunde de inventarul autospecialei aducând  la cunoștința persoanelor desemnate din 

compartimentul tehnic orice lipsa, deteriorare sau functionare necorespunzatoare a acesteia 

mentionând lipsa sau defecțiunea respectivă și în jurnalul de bord ; la plecarea în / sau sosirea din 

concediu are obligația de a preda / prelua cu proces verbal , în prezența responsabililor cu atribuții 

în acest sens  a inventarului tehnic al mașinii , precum și a documentelor specifice aferente; 

 Răspunde de păstrarea si întocmirea cu date specifice funcției a documentelor de transport medical 

ce insotesc autospeciala in misiune (foaia de parcurs); 

 Anunță  prin statie radio toate etapele misiunii, iar ora comunicata de dispecerat o va inscrie in 

fisa de urgenta ; 

 Respecta itinerariul misiunii primite , orice abatere fiind facuta doar la indicatia sefului de echipaj 

sau in urma dispozitiilor primite de la dispecerat, consemnand ulterior, sub semnatura , pe foaia 

de parcurs respectivele dispozitii ( seful de echipaj sau medicul coordonator); 

 Anunță  imediat prin mijloace RTM orice eveniment rutier, incident tehnic sau situație de fortă 

majoră de natură a afecta îndeplinirea misiunii; 

 Respectă confidențialitatea actului medical; 

 Răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă; 

 Are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 Respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 Respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

AMBULANȚIERUL 

 

 Răspunde de exploatarea și întretinerea în mod corespunzător a  autospecialei încredințate; 

 Răspunde de curățenia autospecialelor; 

 La intrarea în tură verifică funcționalitatea corepsunzătoare a mijloacelor de avertivare , 

funcționarea corespunzătoare a lămpilor de poziție , fazelor de drum și de întâlnire ale 

autospecialei, precum si nivelul lubrifiantului de motor și al lichidului de răcire; 

 Verifică integritatea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea autospecialei, termenul de 

valabilitate a acestora și solicită înlocuirea lor departamentului administrativ; 
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 La primirea foii de parcurs va confirma prin semnatură realitatea stării tehnice a autospecialei 

 Va avea avea asupra sa pe durata efectuării serviciului: permisul de conducere, talonul și 

certificatul de inmatriculare ale autospecialei, documentele de transport și actul de identitate; 

 Să nu se prezinte la program și să nu conducă autospeciala sub influența băuturilor alcoolice; 

 Să nu încredințeze autospeciala spre conducere altor persoane din afara unității sau care nu dețin 

permis de conducere; 

 Să  nu utilizeze autospeciala în interes personal sau în alte scopuri; 

 Parcarea autospecialei va fi făcută exclusiv în locurile desemnate din instituție , iar cheile vor fi 

predate dispeceratului; 

 Va semnala în scris orice inadvertența constatată în ceea ce privește gestiunea combustibilului prin 

referat înregistrat; 

 Răspunde de alimentarea în regim de ‚plin la plin’ a autospecialei încredințate la ieșirea din tura; 

 Foaia  de parcurs se preda la sfarsitul fiecarei ture sau cel tarziu la intrarea in tura urmatoare; 

 Se obligă sa anunte imediat conducerea unitatii de pierderea , deteriorarea , furtul sau suspendarea 

documentelor legale ce permit efectuarea in conditii legale a activitatii profesionale sau care 

apartin unitatii , precum și eventualele accidente rutiere în care a fost implicata autospeciala; 

 Să  efectueze si alte operatiuni care vizeaza intretinerea autosanitarei pentru care au instruirea 

necesara; 

 Să cunoască tehnicile de transport ale pacientului (imobilizat sau nu) si să efectueze în mod corect 

transportul acestuia pe targă, pe scaunul de transport sau alte mijloace specifice; 

 În cazul predării pacientului la altă unitate medicala solicită confirmarea unității primitoare prin 

semnarea, parafarea și stampilarea documentelor cu care s-a deplasat; 

 In orice conditii de exercitare a profesiunii, medical de pe autospeciala trebuie sa dovedeasca 

disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana 

 Comunica prin legatura telefonica sau radio dispeceratului 112 toate etapele misiunii, inclusiv 

finalizarea solicitarii precum si locatia echipajului la final, in vederea indrumarii catre o alta 

solicitare sau revenire in statia centrala, dupa caz 

 Preia și răspunde de inventarul autospecialei aducând  la cunoștința persoanelor desemnate din 

compartimentul tehnic orice lipsa, deteriorare sau functionare necorespunzatoare a acesteia 

mentionând lipsa sau defecțiunea respectivă și în jurnalul de bord ; la plecarea în / sau sosirea din 

concediu are obligația de a preda / prelua cu proces verbal , în prezența responsabililor cu atribuții 

în acest sens  a inventarului tehnic al mașinii , precum și a documentelor specifice aferente; 

 Răspunde de păstrarea si întocmirea cu date specifice funcției a documentelor de transport medical 

ce insotesc autospeciala in misiune (foaia de parcurs); 

 Poate  fi implicat in activitati (altele decit cea de asistenta medicala ) pe care organizatia le are in 

program în limita competenței; 

 Se  preocupa de ridicarea nivelului profesional propriu; 

 Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena pe care le implica actul 

medical; 

 Respecta confidentialitatea actului medical; 

 Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul medical; 

 Oferă tratament nediscriminatoriu față de toți pacienții; 

 Răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 
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 Are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 Respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 Respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii. 

 

 

CAPITOLUL IX 

STRUCTURA SPITALIZARE DE ZI 
 
 

Biroul de internări 

Atribuţii:  
 

 asigură înregistrarea datelor de indentitate a pacienţilor la internare în FIŞA SPITALIZARE 

DE ZI (FSZ);  

 îndeplineşte rolul de birou de informaţii;  

 asigură managementul programărilor pacienţilor pentru internare;  

 eliberează scrisorile medicale şi înmânează pacienţilor rezultatele serviciilor efectuate în S.C. 

CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L. 

 îndeplinește și alte sarcini de serviciu stabilite de șeful ierarhic superior 

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 respectă RegulamentulIntern și Regulamentul de Organizare și Funcționare al unităţii;  

 respectă Normele Generale de protecţie a muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii 

pentru activităţi în domeniul sănătăţii;  

 primirea și externarea bolnavilor  

 

PROGRAM  STRUCTURA SPITALIZARE DE ZI: 

Luni: 7.30 - 17.00 

Marti: 7.00 - 21.00 

Miercuri: 7.30 – 20.00 

Joi: 7.30 – 20.00 

Vineri: 7.30 - 17.00 
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COMPARTIMENTELE CU PATURI 
 

Organizare 
 

Structura SPITALIZARE DE ZI are o capacitate de 34 paturi, din care 18 diabet şi 16 cardiologie şi 

recuperare, conform ASF emisă de DSP Neamţ; este condusă de unul din medicii de specialitate, care 

îndeplineşte funcţia de medic coordonator structură, numit prin decizie managerială.  

Internarea bolnavilor se face pe baza biletului de internare emis de medicul specialist din ambulatoriu  

sau  medicul de familie, însoţit de actul de identitate, cardul pacientului/adeverinţă din care să rezulte 

calitatea de asigurat a pacientului conform procedurii de internare, prin Biroul de Internări.  

Pentru internările la cerere costul serviciilor medicale se suportă de către solicitant, pe baza tarifelor 

de spitalizare stabilite de unitate și afișate la avizierul clinicii. 

Serviciile medicale spitaliceşti constau din:  

 consultaţii de specialitate  

 investigaţii recomandate de medical curant,  

 investigaţii paraclinice de laborator recomandate de medicul curant; 

 tratament medical şi de recuperare(proceduri acordate conform planului de recuperare 

întocmit de medicul specialist)  

 îngrijire medicală , asigurarea medicamentelor şi materialelor sanitare, numai pe perioada 

internării, cazare şi masă de prânz(şi gustarea în cazul pacienţilor cu diabet)  

Asiguraţii suportă contravaloarea urmatorelor servicii:  

 taxa de confort sporit în valoare de 10 lei, pentru saloanele care îndeplinesc acest standard, 

reglementată prin decizia managerială.  

 servicii medicale efectuate la cerere.  

 servicii medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau cuprinse în reglementările 

legale în vigoare.  

 alte cazuri prevăzute de lege;  

Pacienţii cu patologie de urgenţă care nu aparţin specificului unităţii vor primi obligatoriu primele 

îngrijiri medicale, fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate, în condiţii de siguranţă.  

Repartizarea bolnavilor se face pe pe saloane, în funcţie de specialitate şi sex.  

În cazuri deosebite se poate aproba intemarea bolnavului cu însoţitor.  

În FSZ se va menţiona obligatoriu planul terapeutic/recuperare şi tratamentul necesar cât şi 

diagnosticul principal şi cele (cele)secundare.  

La terminarea investigațiilor şi tratamentului externarea bolnavilor se face pe baza scrisorii medicale 

întocmite de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de compartiment.. 

La extemare, biletul de ieşire şi scrisoarea medicală se înmânează pacientului, iar FSZ se arhivează.  

La ieşirea din spital se poate elibera prescripție medicală şi/ sau certificate de concediu medical care 

vor fi completate conform instrucţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, respectănd  clauzele 

contractuale cu CAS Neamţ.   

 

Atribuţiile structurii cu paturi : 

 
 repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la 

prevenirea şi combaterea infecţiilor associate asistentei medicale;  

 asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua internării;  
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 efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului.  

 declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în 

vigoare;  

 asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv șide recuperare), individualizat şi 

diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 

diferitelor procedee şi tehnici medicale;  

 indicarea medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, 

ergoterapiei, precum şi a protezelor, instrumentarului şi aparaturii medicale şi a mijloacelor 

specifice de transport; 

 asigurarea în permanență a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 

 asigurarea conform protocoalelor aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului 

indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia; 

 asigurarea însoţirii pacientului în cazul în care trebuie supus unor explorări functionale, 

investigaţii realizate în alte secţii de către un cadru medical sau auxiliar;  

 urmărirea asigurării continue a calităţii îngrijirilor medicale;  

 asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 

 asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a pacientului îngrijit 

în structură/compartiment;  

 asigurarea meniului de prânz(şi gustarea în cazul pacienţilor cu diabet) în concordanţă cu 

diagnosticul şi regimul pacientului si recomandarea nutritionistului; 

 transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externați, 

unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;  

 educaţia terapeutică a bolnavilor şi aparţinătorilor;  

 afişarea la loc vizibil a drepturilor şi obligaţiilor pacientului.  

 acordrea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri; 

 respectarea secretului profesional şi Codului de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  
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Manevre care implică soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare 
 

În structura spitalizare de zi se desfăşoară următoarele manevre care implică soluţii de continuitate:  

 Administrarea medicaţiei IV, IM, SC.  

 Testări intradermice  

 Recoltarea probelor biologice pt. exarminari de laborator  

 Instituirea de PEV  

La aceste manopere se folosesc următoarele materiale a căror condiţie de sterilizare este sigură: 

 Ace şi seringi de unică folosinţă  

 Mănuşi chirurgicale de unică folosinţă  

 Trusă de perfuzie sterilă  

 Soluţii antiseptice ( betadină, apă oxigenată, rivanol) păstrate în recipiente etichetate 

corespunzător  

 Branule sterile,plasturi cu pansament steril,  vată, tifon, leucoplast  

 Consumabile pentru recoltare corespunzătoare  

 

 

Atribuţiile personalului din secţiile cu paturi  

 

MEDICUL COORDONATOR are următoarele atribuţii:  

 organizează activitatea de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în structura pe care o conduce 

şi răspunde de calitatea actului medical;  

 organizează și răspunde de întreaga activitate în structura pe care o conduce, astfel încât să fie 

realizaţi indicatorii de perforrnanță stabiliţi de conducerea unităţii 

 asigură și răspunde de cunoaşterea, de către personalul subordonat şi respectarea dispoziţiilor 

actelor normative care reglementează acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului 

asigurărilor sociale de sănătate;  

 nu refuză acordarea asistenţei medicate în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită unităţii acest 

serviciu;  

 verifică aplicarea corectă de către colectivul structurii a prevederilor contractului cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicate spitaliceşti cu respectarea pachetului de servicii de bază 

pentru asiguraţi și a pachetului minimal în cazul persoanelor cu asigurare facultativă; 

 ia măsuri specifice de informare a asiguraţilor despre serviciile medicate oferite, despre modul în 

care sunt fumizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de către Colegiul 

Medicilor din România și Casă Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru aplicarea în secţiile 

unităţilor spitaliceşti;  

 controlează și răspunde de întocmirea corectă și completă a FSZ, asigurăși urmăreşte stabilirea 

diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice, controlează efectuarea investigaţiilor 

prescrise, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru, privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti;  
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 organizează consulturile medicale de specialitate, colaborează cu medicii şefi ai altor 

compartimente, laborator, în scopul stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului corespunzător;  

 efectuează examenul organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi ia măsuri de remediere 

in cazul situatiilor necorespunzatoare;  

 urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic și tratament, fiind 

permanent preocupat de managementul corect al resurselor unităţii, cu respectarea prevederilor 

legale referitoare la sumele contractate de spital cu Casa de Asigurări de Sănătate;  

 răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de Casa de Asigurări de 

Sănătate unde se virează contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia, precum și de solicitarea 

documentelor care atestă această calitate;  

 controlează, îndrumă și răspunde de aplicarea /respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice, 

în scopul prevenirii IAAM; 

 se va preocupa de raportarea corectă a infecţiilor IAAM participând trimestrial la analizele 

specifice la nivelul structurii spitaliceşti;  

 controlează și asigură prescrierea și justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei; se 

va trece la generalizarea folosirii la prescripţii a DCI ale medicamentelor, respectându-se în 

unitatea spitalicească toate prevederilor Comisiei medicamentului;  

 recomandă antibiotice conform protocolului privind buna practică de utilizare a antibioticelor 

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, a 

intimităţii şi demnităţii acestora;  

 răspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale întocmite în 

structură, controlează modul de păstrare pe structură, în timpul spitalizării, a documentelor de 

spitalizare;  

 răspunde de modul de întocmire, la ieşirea din spital, a epicrizei și a recomandărilor de tratament 

după externare, controlează întocmirea corectă a scrisorilor medicale către medicul de familie sau, 

după caz, către medicul de specialitate din Ambulatoriul integrat/de specialitate despre 

diagnosticul stabilit, investigaţiile, tratamentele efectuate sau orice alte informaţii referitoare la 

starea de sănătate a pacientului externat;  

 respectă şi răspunde de respectarea drepturilor pacientului  

 informează conducerea unităţii asupra activităţii structurii, punând la dispoziţie actele necesare în 

acest scop;  

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale;  

 organizează şi răspunde de aducerea la cunoştinţa întregului personal al structurii a 

Regulamentului Intern şi ROF, a tuturor măsurilor /deciziilor conducerii unităţii care au implicaţii 

asupra personalului din structura spitalizare de zi, a raporturilor de muncă ale acestora; 

 verifică respectarea de către întregul personal a sarcinilor de serviciu şi a normelor de comportare 

în unitate, stabilite prin Regulamentul Intern şi ROF;  

 controlează permanent comportamentul personalului din cadrul compartimentului;  
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 evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al compartimentului,  

 Întocmește investiţiile şi necesarul de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea 

activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii unităţii;  

 angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;  

 aplică strategiile de dezvoltare ale structurii, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice 

fiecărui compartiment;  

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

structurii, elaborate cu sprijinul compartimentului economic; 

 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale structurii conform 

reglementărilor legale;  

 elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării 

managerului unităţii;  

 face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă 

în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;  

 propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 

subordine, în vederea aprobării de către manager;  

 propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine careseface 

vinovat de nerespectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern 

al unităţii;   

 supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice, 

pentru pacienţii internati în cadrul compartimentului;  

 aprobă internarea pacienţilor în structură, pe baza criteriilor de intemare, cu excepţia internărilor 

de urgenţă;   

 propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul 

structurii, cu aprobarea consiliului medical;  

 răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea structurii;  

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din unitate,  

 asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii 

unităţii, circuitelor, normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă, PSI, ROI, ROF şi fişa 

postului;   

 stabileşte obiectivele structurii spitalizare de zi în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale 

ale conducerii S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L.;  

 stabileşte obiectivele anuale de învăţământ, instruire a personalului medical şi nemedical al 

unităţii;  

 controlează în permanență ţinuta corectă şi comportamentul personalului din structura;  

 informează conducerea unităţii asupra activităţii structurii spitalizare de zi;  

 îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea unităţii în limita competențelor 

 face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor structurii spitalizare de zi;  

 propune şi justifică modificarea bugetului alocat structurii în funcţie de nevoile acesteia;  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 
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 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății și face propuneri de dotare 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 răspunde de tratamentul prescris pacienților în cabinet; 

 verifică aplicarea corectă a tratamentului prescris fiecărui pacient examinat; 

 răspunde de eliberarea prescripțiilor medicale , precum și de încărcarea în aplicația electronică a 

celor emise offline (pentru pacienții care se prezintă la consultații cu bilete de trimitere în contract 

cu Casele de Asigurări de Sănătate), în termen de 30 zile  

 asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul medical; 

 poate fi implicat in activități complementare (altele decât cea de asistență medicală) pe care 

organizația le are în program; 

 răspunde de echipamentele și aparatele medicale din cadrul clinicii din punct de vedere calitativ, 

cât și cantitativ; 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

Atribuţiile medicului șef de structură în supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale: 
 

 organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii structurii, conform 

planului anual de supraveghere și limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea 

sanitară; 

 răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al structurii, 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;  

 răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

 răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;  

 răspunde de efectuarea de către asistentașefă de structură a triajului zilnic al personalului din 

subordine și declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către serviciul/compartimentul 

de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

 răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe structură în cadrul Consiliului Medical; 

 

Are următoarele atribuţii privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:  
 

 controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilită;  

 semnalează imediat Compartimentului şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul de 

gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale; 
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 răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al structurii; 

 

MEDICUL PRIMAR/SPECIALIST:  

 
 examinează bolnavii imediat la internare şi completează FSZ: examenul clinic, anamneză, 

explorările de laborator, tratamentul corespunzător, la sfârşitul intenarii întocmeşte epicriză;  

 nu refuză acordarea asistenţei medicate în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită unităţii acest 

serviciu;  

 prezintă medicului șef de compartiment situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită 

sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar;  

 răspunde de activitatea medicală de urgenţă a compartimentului în care lucrează; 

 supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie 

le efectuează personal;  

 recomandă regimul alimentar al bolnavilor;  

 controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul 

mediu, auxiliar sanitar cu care lucrează;  

 asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor 

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

 participă la consulturi cu medicii din alte specialităţi și în cazurile deosebite la examenele 

paraclinice; 

 recomandă antibiotice conform protocolului privind buna practică de utilizare a antibioticelor 

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 supraveghează tratamentele medicale executate de către cadrele medii, iar la nevoie le efectuează 

personal;  

 răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă și antiepidemice, precum și a normelor de 

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

 raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare;  

 răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi a bolnavilor pe care 

îi are în îngrijire;  

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale;  

 întocmeşte formele de externare a bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de 

conducerea unităţii, în legătură cu bolnavii pe care i-a avut în grijă;  

 răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din acelaşi compartiment și alte 

compartimente și colaborează cu toţi medici din structurile unităţii; 

 execută sarcini de îndrumare şi control, conform planului intocmit de medicul coordonator;  
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 se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional și contribuie la ridicarea nivelului 

profesional al personalului din subordine.  

 depune o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor și aparţinătorilor;  

 asigură circuitul pacienţilor internați şi a documentelor aferente actului medical din compartiment; 

 asigurarea declaraţiei sub semnătură, a pacienţilor privind opţiunea personală de a se supune 

tratamentului aplicat sau de a părăsi unitatea;  

 asigură protecţia propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat;  

 aplică procedurile şi protocoalele din planul anual de supraveghere şi control al IAAM; 

 asigură obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau 

suspectă;   

 raportează cazurile de infecţii associate asistentei medicale; 

 consiliază pacienţii şi personalul în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii infecţiilor,  

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, 

controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic 

personal.  

 se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea 

nivelului profesional al personalului din subordine;  

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 respecta si aplica prevederile special referitoare la manipularea surselor cu oxigen 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate) în supravegherea, prevenirea şi 

limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale:  
 

 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;  

 aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

 răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

 consilierea pacienţilor, vizitatorilor și a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a 

transmiterii infecţiilor; 
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 instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înșiși 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; 

 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;  

 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;  

 după caz, răspunde de derularea activităţii de screening a pacienţilor în secţii cu risc pentru 

depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenti, în conformitate cu prevederile 

programului naţional de supraveghere și control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi 

monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistentei;  

 comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 

structura/altă unitate medicală; 

 

ASISTENTUL MEDICAL ŞEF COMPARTIMENTE CU PATURI  

 
Este subordonat direct medicului coordonator și are următoarele atribuţii:  

 organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de îngrijire din cadrul 

compartimentului ;  

 verifică și coordonează circuitul documentelor din structura pe care o  conduce; 

 coordonează şi controlează activitatea asistenţilor medicali şi deleagă sarcini acestora, răspunde 

de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine şi de îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute în fişa postului;   

 răspunde de calitatea activităţii medicale prestate personal şi de către personalul din subordine;  

 evaluează periodic activitatea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar şi face propuneri de 

îmbunătăţire a activităţii acestora;  

 analizează împreună cu medicul coordonator activitatea personalului din subordine şi face 

propuneri pentru calificativele anuale;  

 întocmeşte graficul de activitate lunar pentru asistenţi şi personalul auxiliar şi urmăreşte 

respectarea acestuia, controlează zilnic condica de prezență pe care o contrasemnează; 

 urmăreşte respectarea normativului de personal şi repartizarea cât mai corectă pe puncte de lucru 

în funcţie de necesitate, pentru a nu se periclita calitatea îngrijirilor medicale şi cere prin referate 

scrise completarea acestuia ori de câte ori este necesar;  

 programează graficul concediilor de odihnă conform legislaţiei şi contractului colectiv de muncă, 

de comun acord cu angajatul şi răspunde de respectarea acestuia fără a periclita activitatea 

medicală;  
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 se preocupă de procurarea materialelor sanitare necesare desfăşurării activităţii medicale, 

răspunde de folosirea raţională a acestora fără a periclita asistenţa medicală, urmărind respectarea 

normelor tehnice la aplicarea îngrijirilor medicale;  

 organizează activitatea privind evidenţa mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului, 

materialelor sanitare aflate în folosinţă şi autoiventarierea periodică în vederea completării 

acesteia;  

 controlează modul de operare al condicilor de medicaţie şi evidenţa aparatelor cu medicaţie de 

urgenţă din structură, precum şi modul de păstrare, distribuire şi administrare a acestora;  

 raportează defecţiunile la instalaţii şi aparatură medicală şi se preocupă ca remedierea acestora să 

se facă în cel mai scurt timp pentru a nu periclita activitatea medicală; 

 controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi procesul de îngrijire şi răspunde de 

acordarea condiţiilor hoteliere cu respectarea normelor igienico- sanitare în vigoare;  

 înainte de efectuarea unor tratamente cu potenţial de risc pentru pacient, se preocupă de obţinerea 

acordului scris al acestuia pentru exprimarea consimțământului informat, conform art. 649 - 650 

din Legea nr.95/2006;  

 asistentul medical şef va înmâna pacienţilor la externare formularul "Chestionarul pacientului în 

vederea monitorizării gradului de satisfacţie al pacienţilor intemati, pe care aceştia îl vor depune 

în cutiile special amenajate;  

 asigură izolarea pacienţilor infecto-contagioşi şi controlează respectarea măsurilor de izolare până 

la transferul pacientului  in sectia Infectioase; 

 răspunde de raportările statistice la nivel de structură privind situaţia pacienţilor intemati şi a 

îngrijirilor medicale acordate, de toate evidenţele cerute conform dispoziţiilor şi deciziilor inteme;  

 prelucrează cu personalul din subordine Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor şi 

urmăreşte respectarea codului de procedură privind colectarea, selectarea, depozitarea şi 

transportul deşeurilor conform reglementărilor legale în vigoare;  

 urmăreşte efectuarea curăţării mecanice şi a dezinfecției ciclice a saloanelor, sălilor de tratament, 

şi a tuturor anexelor din structură şi păstrează evidenţa acestora;  

 urmăreşte respectarea circuitelor stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, instrumentarul, 

lenjeria, alimentele, rezidurile şi supraveghează modul în care personalul din subordine le 

respectă;   

 urmăreşte şi respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea IAAM a 

condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare din structură conform ordinelor în vigoare;  

 participă cu echipa compartimentului CPLIAAM la recoltarea probelor de mediu şi de sterilitate 

a materialelor şi instrumentelor;  

 asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii, 

circuitelor, normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă, PSI, RI, ROF şi fişa postului;  

 informează medicul coordonatorul în cazul unor evenimente deosebite petrecute în structură;  

 actele de indisciplină ale salariaţilor unităţii, constatate, este obligat să le comunice medicului 

coordonator, managerului unităţii,  
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 anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, conducerii 

structurii şi unităţii, iar în cazul părăsirii compartimentului de către pacient urmăreşte aplicarea 

codului de procedură stabilit de unitate;  

 colaborează cu OAMGMAMR în vederea realizării de programe de perfecţionare pentru asistenţii 

medicali în cadrul programului de educaţie medicală continuă şi urmăreşte activitatea de educaţie 

pentru sănătate desfăşurată de asistenţii medicali în cadrul îngrijirilor acordate;  

 organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate şi se preocupă de actualizarea 

cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicală continuă;  

 cunoaşte şi respectă codul de etică şi deontologie profesională, prevederile legale privind 

exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă;  

 efectuează controlul medical periodic, urmăreşte efectuarea acestuia de către personalul din 

subordine conform programărilor, ţine evidenţa concediilor medicale şi a îmbolnăvirilor 

autodeclarate pentru care ia măsuri de înlocuire;  

 cunoaşte şi respectă confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale ale angajaţilor, 

legea drepturilor pacientului, precum şi normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale 

adulte şi pentru copii aflaţi în dificultate; respectă demnitatea şi intimitatea pacienţilor;  

 urmăreşte, creează şi menţine un climat de linişte şi colaborare în cadrul echipei medicale;  

  poartă echipamentul de protecţie prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, 

controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic 

personal;  

 în perioada de concediu sau situaţii neprevăzute, deleagă un alt asistent medical prin cerere scrisă 

aprobată de medicul coordonator; 

 organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire din structură, asigură şi 

răspunde de calitatea acestora;  

 stabileşte sarcinile de serviciu ale întreg personalului din subordine pe care le poate modifica, 

informând medicul coordonator; 

 coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din 

subordine; 

 evaluează şi apreciază ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din 

structură;  

 asigură circuitul pacienţilor internați şi a documentelor aferente actului medical din compartiment;  

 supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea 

respectării sarcinilor din fişa postului;  

 informează noul angajat cu privire la responsabilitățile, drepturile associate postului, procedurile 

și protocoalele utilizate în desfășurarea activității sale 

 îndrumă și monitorizează noul angajat în perioada de probă 

 controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/ desfăşurată de asistenţii medicali  

 informează medicul șef de compartiment despre evenimentele deosebite petrecute;  
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 aduce la cunoştinţa medicului coordonator absenţa temporară a personalului în vederea suplinirii 

acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare;   

 coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a IAAM; 

 răspunde de aprovizionarea structurii cu instrumentar, lenjerie şi alte materiale sanitare necesare 

şi de întreţinere şi de înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate;  

 asigură stocul de medicamente curente pentru aparatul de urgenţă al structurii, controlează modul 

în care medicaţia este păstrată, distribuită şi administrată de către asistentele medicale; 

 realizează autoinventarierea periodică a dotării structurii conform normelor stabilite în colaborare 

cu medicul coordonator;  

 controlează zilnic condica de prezenţa a personalului din subordine;  

 răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor şi asigură predarea acestora la biroul 

de intemari;  

 analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentu categoriile de personal din subordine şi le 

comunică directorului medical;  

 organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine privind normele de protecţie 

a muncii;  

 se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de bolnavi pentru personalul din subordine;  

 asigură păstrarea secretului profesional şi oferă informaţii aparţinătorilor, numai în interesul 

bolnavilor;  

 în cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună cu medicul coordonator ore suplimentare 

conform reglementărilor legale şi informează directorul medical; 

 în cazul unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul structurii, constată şi 

informează medicul coordonator şi conducerea unităţii;  

 întocmeşte graficul concediilor de odihnă, informează conducerea, răspunde de respectarea 

acestuia şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;  

 îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului coordonator şi a directorului medical din 

unitate;  

 răspunde de aplicarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile 

medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţile medicale;  

 răspunde de exactitatea datelor statistice şi respectarea termenelor de raportare,stabilite de 

conducerea unităţii, privind activitatea la nivelul structurii;  

 răspunde la orice solicitare a medicului coordonator privind activitatea medicală sau 

administrativă a structurii  

 răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii 

corespunzătoare;  

  respecta si aplica prevederile special referitoare la manipularea surselor cu oxygen 

 răspunde de circuitul pacientului şi documentelor aferente actului medical în secţia pe care o 

coordonează conform ROI şi ROF şi a legislaţiei în vigoare.  
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 cunoaşte şi respectă codul de etică şi deontologie profesională, prevederile legale privind 

exercitarea profesiei de asistent medical;  

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

Atribuţiile asistentei şefe de compartiment privind supravegherea, prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:  
 

 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 structura şi răspunde de aplicarea acestora;  

 răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul structurii; 

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

tehnică aseptică de către acesta;  

 controlează respectarea circuitelor funcţionale din structură;  

 răspunde de starea de curăţenie din structură;  

 transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, dezinfectanţi, 

elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale;  

 controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;  

 verifică igiena bolnavilor și a însoţitorilor și face educaţia sanitară a acestora;  

 urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi însoţitorilor 

şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa asistentului şef 

; 

 constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţele de igienă (alimentare cu apă, instalaţii 

sanitare, încălzire);  

 coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie;  



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE 
 
 

S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L  
 

 

 

 participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecției și sterilizării 

împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

 asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică 

folosinţă) și coordonează în permanență respectarea de către personal și însoţitori a măsurilor de 

izolare și controlează prelucrarea bolnavilor la internare;  

 anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în 

funcţie de managementul programărilor sau urgenţă; 

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

măsurilor pentru supravegherea contacților, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de şeful 

serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor 

medicale;  

 instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor si urmăreşte aplicarea 

acestor măsuri;  

 semnalează medicului șef de structură şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli transmisibile 

pe care le suspicionează în rândul personalului;  

 instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie 

respectate de vizitatori si personalul unităţii (portul echipamentului, evitarea aglomerării în 

saloane);  

 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 si 

păstrarea lenjeriei curate;  

 verifică și răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecțioase de depozitare 

a lor pe structură, de modul de transport la depozitul central;  

 controlează și instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de protecţie și 

comportamentului igienic, precum și asupra respectării normelor de tehnică aseptică și propune 

directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri;  

 răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale pe structură, în funcţie de manevrele şi procedurile medicale identificate cu 

risc pentru pacienţi, și se asigură de implementarea acestora;  

 răspunde de întocmirea și completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale pe structură;  

 răspunde de întocmirea și completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe 

structură;  
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Atribuțiile asistentului medical care lucrează în compartimentele cu paturi 
 

În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul 

activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegate 
 

 îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 

postului  

 preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia, în funcţie de situație, verifică toaleta personală, 

ţinuta de spital şi îl repartizează la salon; 

 informează pacientul cu privire la structură şi asupra drepturilor şi obligaţiilor (care vor fi  afişate 

la loc vizibil), obligativitatea respectării regulamentului de ordine interioară;   

 are obligaţia obţinerii consimțământului informat al pacientului în cazul efectuării oricăror 

manevre, investigaţii sau proceduri;   

 acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu tuturor pacienților 

 acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;   

 participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon;   

 identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile,elaborează şi  

implementează planul de ingrijire pentru pacienţii cu mai multe vizite/ internare şi evaluează  

rezultatele  obţinute, pe tot parcursul internării;  recomanda la externare, acolo unde este cazul, 

continuarea ingrijirilor prevazute  in plan. 

 observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează 

medicul;   

 pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi  tratament;   

 pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii special. 

 recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;   

 răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea, de către infirmieră, a 

toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor  

fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului;   

 administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele,imunizările,testările biologice, etc. 

conform prescripţiei medicale;   

 asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale;   

 pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervențiilor; 

 semnalează medicului orice modificări depistate;   

 organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere,  lecţii 

educative şi demonstraţii practice, pentru pacienţi, aparţinători; 

 participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului şi  de 

depistare a momentelor/situațiilor de criză;   

 supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor, conform regulamentului de ordine 

interioară;  

 pregăteşte pacientul pentru externare;   
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 în caz de deces actioneaza conform procedurii specifice;   

 utilzează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare,  supraveghează 

colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se  asigură de depozitarea 

temporară a acestora, conform reglementărilor în vigoare;   

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte 

ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;   

 asigură distribuirea alimentelor către bolnavi pe baza dietelor recomandate ( asistentul medical 

care are specificat in fisa de aptitudini aptitudinea data de medical de medicina muncii pentru 

manipularea alimentelor ) 

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 Personalul care transportă, manipulează sau utilizează butelii încărcate cu oxigen (O2), va avea 

mâinile curate și complet lipsite de urme de ulei sau alte materii grase.  

 Este INTERZISĂ montarea oxigenatorului fără reductor de presiune, direct la butelie sau la 

instalația de oxigen !!!  

 Recipientele butelii aflate în încăperi trebuie să fie la cel puțin 1 metru distanță de surse de încălzire 

și la o distanță de cel puțin 10 metri față de surse de foc. 

 Este INTERZISĂ menținerea buteliilor de oxigen pline sau goale în saloanele cu bolnavi, pe holuri 

sau în alte locuri decât depozitul (spațiul) special amenajat, în afara buteliilor necesare 

urgențelor !!! 

 Buteliile de oxigen vor fi puse în funcțiune și vor fi supravegheate în funcționare numai de personal 

instruit în acest sens. Este INTERZISĂ lăsarea la îndemâna personalului neinstruit sau a 

bolnavilor!!! 

 Este INTERZIS fumatul în apropierea buteliilor de oxigen!!! 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

Atribuţiile asistentului medical din secţiile cu paturi privind supravegherea, prevenirea şi  

limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:   
 

 implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;   

 se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei și răspândirii infecţiilor şi aplicarea  

practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 

 menţine igiena, conform politicilor unităţii şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;   

 monitorizează tehnicile aseptice , inclusiv spălarea pe mâini  
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 informează cu promptitudine medicul de garda/medicul şef de structură în legătură cu apariţia 

semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;   

 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;   

 inițiază izolarea pacientului și comandă obținerea specimenelor de la toți pacienții care prezintă 

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

 identifică IAAM 

 investighează tipul de infecție și agent patogen împreună cu medical curant 

 limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul unităţii, alţi 

pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;   

 semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei 

medicale;   

 participă la pregătirea personalului;   

 participă la investigarea focarelor.   

 participă la investigarea epidemiilor 

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională;   

 respectă şi apară drepturile pacientului;   

 se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;   

 participă la procesul de îndrumare a viitorilor asistenţi medicali în perioada de probă , sub stricta 

supraveghere a tutorelui desemnat;   

 supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine;   

 participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate.   

 implementează împreună cu infirmiera planul de îngrijire pentru pacienții cu mai multe vizite / 

internare și evaluează rezultatele obținute , pe tot parcursul internării 

 asigură comunicarea cu instituțiile de sănătate public și cu alte autorități, unde este cazul. 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  
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Competenţe : 

 

1. Stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire;   

2. Efectuează următoarele tehnici:  

 tratamente parenterale;   

 puncții venoase;. 

 imunizări;   

 recoltează probe de laborator;   

 pansamente şi bandaje;   

 tehnici de combatere a hipo şi hipertermiei;   

 oxigenoterapie;   

 resuscitare cardio-respiratorie;   

 mobilizarea pacientului;   

 măsurarea funcţiilor vitale;   

 pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale;   

 pregătirea pacientului pentru investigaţii specifice;   

 calmarea şi tratarea durerii;   

 măsurători antropometrice;   

 răspunde de circuitul pacientului şi documentelor aferente actului medical în compartimentul 

în care lucrează, conform ROI şi ROF şi a legislaţiei în vigioare; 

 

INFIRMIERA 
 

Atribuţii:  

 

 va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află;  

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fară a le comenta;  

 îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 

 are actiuni proprii si delegate in intocmirea planului de ingrijiri a pacientului; 

 pregăteşte patul şi schimbă lenjeria ori de câte ori este nevoie şi după fiecare extemare;  

 efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice şi parţiale a bolnavului imobilizat, cu respectarea 

regulilor de igienă;  

 ajută pacienţii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;  

 asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie;  

 ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar şi tăviţe renale etc.);  

 asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile şi condiţiile stabilite;   

 ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice  

 asigură curăţarea aparaturii imediat după utilizare;   

 ajută la alimentaţia pasivă a pacienţilor imobilizaţi;  

 ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;  
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 transportă pacienţii nedeplasabili cu căruciorul (targă) la investigaţii şi înapoi;  

 transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor), în saci speciali, la spălătorie şi o aduce curată 

în saci speciali, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor Regulamentului Intern;  

 execută, la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;   

 pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar;  

 efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte 

care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor,  

 colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale 

şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;  

 ajută asistentul medical la poziţionarea bolnavului imobilizat; 

 nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;   

 poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte 

ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

 participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi 

protecţia muncii;  

 transportă alimente aduse de firma de catering la oficiu alimentar, cu respectarea normelor 

igienico-sanitare, în vigoare. 

 asigură ordinea şi curăţenia în oficiul alimentar;  

 va asigura colectarea reziduurilor solide şi a resturilor alimentare în recipiente speciale închise pe 

care le transportă la coşul de gunoi, respectând circuitul aprobat  

 asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;  

 respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.);  

 va informa în permanență asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris 

orice schimbare a graficului de prezenţă;  

 îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical;  

 implementează împreună cu asistenta medicală planul de îngrijire pentru pacienții cu mai multe 

vizite / internare, pe tot parcursul internării 

 cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire; 

 va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi, aparţinători şi faţă de personalul medico-sanitar,  

 respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea 46/2003;  

 respectă normele igienico-sanitare conform reglementărilor legale în vigoare;  

 respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea IAAM conform prevederilor 

în vigoare şi își desfășoară activitatea în aşa fel încât să nu  expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul 

de muncă;  

 părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, asistenta şefă sau 

medicul şef, în cazuri deosebite;  

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă;  
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 colaborează cu tot personalul structurii, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat 

şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relatiile de lucru;  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

ÎNGRIJITOAREA  
 

Are în principal următoarele atribuţii:  
 

 va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află; 

 răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta;  

 îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;   

 poartă echipamentul prevăzut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de câte ori este 

nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;  

 va efectua riguros curăţenie în toate spaţiile aferente şi răspunde de starea de igienă a saloanelor, 

coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;  

 asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, cu respectarea normelor în 

vigoare;  

 transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în locuri special amenajate, în condiţii 

corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curate şi dezinfectează vasele în 

care se transportă sau păstrează gunoiul;  

 pregăteşte ori de câte ori este necesar, la indicaţia asistentului medical, saloanele pentru 

dezinfecţie, ocupându-se de paviment, pereţi, uşi, ferestre, chiuvete;  

 efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte 

care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor;  

 efectuează aerisirea periodică a încăperilor;  

 curață şi dezinfectează WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste scopuri şi locuri;  

 asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;  

 respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei, alimentelor etc.);  

 dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afară structurii va avea grijă că măcar una dintre 

infirmiere/îngrijitoare să rămână pe structură pentru activităţile specifice;  
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 îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical;  

 implementează împreună cu asistenta medicală planul de îngrijire pentru pacienții cu mai multe 

vizite / internare, pe tot parcursul internării 

 cunoaşte soluțiile dezinfectante şi modul lor de folosire;   

 participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi 

protecţia muncii;  

 va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi, aparţinători şi faţă de personalul medico-sanitar;  

 respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea 46/2003;  

 respectă normele igienico-sanitare conform reglementărilor legale în vigoare;  

 respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate actului 

medical, conform prevederilor în vigoare şi își desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu se 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe 

celelalte persoane participante la procesul de muncă;  

 părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, asistenta şefă sau 

medicul şef, în cazuri deosebite;  

 respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă;  

 colaborează cu tot personalul structurii, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat 

şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru; 

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  
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COMPARTIMENTELE FUNCŢIONALE 
 
 

Organizare şi atribuţii  

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

la activitatea economico-financiară şi administrativă ; 
 

 Birou juridic; 

 Compartiment administrativ şi economic;  

 Birou resurse umane; 

 

Birou JURIDIC 
 

Activitatea acestui birou este reglementată prin contract de prestări servicii. 
 

Atribuţii:  
 

 acordă consultații cu caracter juridic în toate domeniile dreptului la solicitarea managerului 

 redactează proiectele de contracte și le avizează la finalizarea lor 

 redactează acte juridice diverse 

 verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrative primite spre avizare 

 avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negative, precum și 

semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respective. 

Consilierul juridic nu se pronunță asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse 

în documentul avizat ori semnat de acesta 

 semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic 

emanate de societate 

 avizează toate documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitatea 

societății 

 participă la elaborarea Regulamentului Intern, aducând la cunoștința conducerii societății 

dispozițiile legale care trebuie respectate în acest caz 

 reprezintă și apără interesele societății în fața organelor administrației publice, a instanțelor 

judecătorești , a altor organe cu caracter juridiscțional, precum și a altor instituții în baza delegației 

date de către conducerea unității 

 redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunță la 

pretenții și căi de atac cu aporbarea conducerii societății 

 urmărește apariția actelor normative și semnalizează organelor de conducere și serviciilor 

interesate atribuțiile ce le revin din acestea 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 îndeplinește și alte sarcini de serviciu stabilite de șeful ierarhic superior 

 respect Normele Generale de Protecție a Muncii și Normele Specifice de protecție a muncii și 

legislația în vigoare pentru activități în domeniul sănătății 
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 avizarea la cererea conducerii a actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei 

juridice, şi alte acte care produc efecte juridice;  

 apară unitatea în litigiile avute cu furnizorii sau cu beneficiarii de produse sau servicii;  

 redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la 

pretenţii şi căi de atac cu aprobarea conducerii unițătii ;  

 acordă consultanţă juridică conducerii unităţii, opinia să fiind consultativă; 

 reprezintă şi apară interesele persoanei juridice în faţă organelor administraţiei de stat, a instantelor 

judecătorești, a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum şi în cadrul oricărei proceduri 

prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de către conducerea unităţii ;  

 se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul financiar-contabil în vederea 

luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru 

realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent; 

 urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere, serviciilor interesate, 

compartimentelor, laboaratorului, medicilor etc. atribuţiile ce le revin din acestea, modificările 

legislative apărute pentru luare la cunoștință şi conformitate; 

 verifică legalitatea actelor juridice şi administrative supuse spre avizare; 

 redactează şi întocmeşte cererile de executare silită în vederea recuperării debitelor, reprezentând 

cheltuielile de spitalizare, ţinând în permanent legătură cu executorul judecătoresc; 

 sprijină persoanele de la biroul Resurse Umane. care redactează şi întocmesc deciziile/dispoziţiile 

emise la nivelul unităţii, prin acordarea consultanţei juridice; 

 se preocupă de obţinerea rezoluţiilor date de către parchete atunci când acestea nu au fost trimise 

din diferite dosare penale în care spitalul s-a constituit parte civilă şi monitorizează situaţia juridică 

a acestora; 

 redactează şi întocmeşte cererile de constituire parte civilă la diferite organe de urmărire penală 

sau cercetare penală (poliţie, parchet, judecătorii, tribunale,etc.)  

 urmăreşte recuperarea debitelor în termenele legale, astfel încât să nu se prescrie dreptul de 

recuperare a acestora, iar atunci când nu au putut fi recuperate înainte de a se prescrie redactează 

şi întocmeşte acţiuni civile la instanţele de iudecată; 

 se preocupă de obţinerea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în dosarele penale în care unitatea s-

a constituit parte civilă, precum şi legalizarea şi învestirea cu formulă executorie a acestora 

prevăzute în Regulamentul Intern al unităţii ;  

 respectă regulamentele RI şi ROF   

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 

BIROU RESURSE UMANE  
 

Atribuţii:  
 

 întocmirea statului de funcţii, conform normelor de structură aprobate, pentru toate categoriile de 

personal;  
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 întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat;  

 întocmirea deciziilor/dispoziţiilor emise la nivelul unităţii;  

 întocmirea dosarelor cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionarii;  

 aplicarea normelor legale în vigoare privind formarea, încadrarea şi detaşarea personalului sanitar, 

urmăreşte, evaluează și ia măsuri privind utilizarea eficientă a personalului din unitate;  

 ia măsuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale și a deontologiei profesionale a 

personalului din unitate;  

 îndrumă şi urmăreşte modul cum sunt aplicate normele în vigoare privind încadrarea, salarizarea, 

promovarea și acordarea drepturilor salariale;  

 întocmeşte rapoarte statistice privind numărul și drepturile de personal;  

 asigurarea acordării drepturilor salariale că: salarii tarifare, spor de vechime neîntreruptă în muncă, 

spor pentru condiţii periculoase , indemnizatii, premii anuale;  

 întocmirea contractului colectiv de muncă 

 întocmirea dosarelor cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării;  

 luarea măsurilor asigurătorii asupra veniturilor sau averii debitorilor;  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

Şeful departamentului administrativ, economic şi resurse umane are următoarele atribuţii: 
 

 întocmeşte statul de funcţii conform normelor de structură pentru toate categoriile de personal;  

 coordonează lucrările de încadrarea personalului de execuţie din unitate și răspunde de corecta 

întocmire a contractelor individuale de muncă;  

 este responsabil cu înregistrarea acestora in REVISAL 

 efectuează controlul pregătirii muncii în cadrul programului normal de lucru sau în afară lui;  

 răspunde de acordarea drepturilor de salarizare pentru toate categoriile;  

 răspunde de întocmirea corectă și la timp a dărilor de seama statistice;  

 răspunde de justa întocmire a statelor de plata, a drepturilor de personal;  

 controlează evidenţa drepturilor plătite salariaţilor;  

 efectuează controlul prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât și în afara acestui 

timp ( muncă suplimentară etc.);  
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 asigură acordarea drepturilor de salarizare, ca: salarii de baza, spor de vechime neîntreruptă în 

muncă, indemnizaţii, premii anuale, etc.  

 urmăreşte evidenţa numărului total de personal, a mişcării curente a personalului şi a posturilor 

vacanţe; 

 răspunde de situaţiile solicitate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, Casa Judeţeană 

de Sănătate Neamţ;  

 verifică respectarea de către personalul din subordine, a sarcinilor de serviciu și a normelor de 

comportare în unitate, stabilite prin regulamentul intern şi ROF.  

 controlează și răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii a personalului 

din subordine;  

 întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat în 

compartiment și le comunica conducerii unităţii;  

 verifică și răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul compartimentului pe care îl 

conduce;  

 fişa postului se completează ori de câte ori este nevoie în funcţie de reglementările care apar în 

legislaţie;  

 ţine la zi evidenţa posturilor vacante;  

 ţine la zi statul de funcţii şi îl modifică ori de câte ori este cazul;  

 întocmește Regulamentul Intern al unităţii şi urmăreşte modificarea lui în mod corespunzător 

atunci când intervin schimbări în structura organizării, atribuţiunile, competenţele ce revin unităţii 

precum şi modificări în atribuţiunile de serviciu şi în conducerea colectivă;  

 întocmirea sarcinilor proprii de muncă pe baza cărora se acordă retribuția tarifară și indemnizaţia 

de conducere pentru fiecare salariat numit prin decizie; 

 urmăreşte întocmirea şi înaintarea în termen a situaţiilor statistice ce revin biroului, lunar şi 

trimestrial;  

 ţine evidenţa la zi a personalului pe unitate, funcţii, categorii de personal şi retribuire -permanent;  

 urmăreşte întocmirea corectă a contractelor de muncă;  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  
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COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ŞI ECONOMIC 
 

Atribuţii  
 

 organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a 

înregistrărilor;  

 organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare 

împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, 

supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă, sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări 

de fonduri;  

 asigurarea întocmirii , circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor contabile; 

 urmărirea contractelor încheiate cu CAS Neamţ în vederea decontării serviciilor medicale 

(spitaliceşti);  

 întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale (spitalizare , clinice , 

recuperare medical,  paraclinice);  

 exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;  

 participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă 

a datelor contabile;  

 organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare, şi ţinerea evidenţelor corecte şi la zi;  

 organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;  

 asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;  

 asigurarea îndeplinirii condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor, 

reţinerea şi virarea ratelor în contul de garanţii conform legislaţiei în vigoare;  

 exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;  

 organizarea acţiunii de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru angajati;  

 întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea de 

măsuri corespunzătoare;  

 întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverşi indicatori: afectiune, comparativ pe 

compartimentele unităţii,  

 analiza şi pregătirea din punct de vedere financiar, a evaluării eficienţei utilizării a mijloacelor 

materiale şi băneşti puse la dispoziţia unităţii, luarea măsurilor necesare pentru evitarea 

cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune.  

 întocmirea proiectelor planurilor de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare;  

 asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi 

plăți în numerar;  

 asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita creditelor 

aprobate;  

 întocmirea instrumentelor de protocol şi a documentelor de acceptare sau refuz a plăţii;  
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 verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii 

operaţiunii;  

 întocmirea propunerilor de plan, casă pentru plăți în numerar;  

 luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea 

pagubelor produse;  

 întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite.  

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 
Economistul are următoarele sarcini:  

 

 înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, controlul operaţiunilor şi exactităţii datelor, 

fumizarea informaţiilor;  

 întocmirea balanţelor analitice şi urmărirea evidenţei contabile; 

 efectuează controlul lunar cu evidenţă conturilor sintetice;  

 efectuează controlul lunar încrucişat cu stocurile existente şi stocurile existente în magazie;  

 întocmeşte facturile de prestări servicii şi urmăreşte încasarea debitelor de la clienţii care au 

încheiat contract cu unitatea;  

 întocmeşte situaţia cheltuielilor pe compartimente de spital şi ambulatoriu de specialitate în funcţie 

de cheltuielile înregistrate în luna anterioară celei raportate conform machetei şi o transmite la 

CAS Neamţ;  

 întocmeşte situaţia costurilor detaliate pe tipuri la nivelul cheltuielilor efectuate pentru asistenţă 

medicală spitalicească şi asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriu, conform machetelor şi 

o transmite la CAS Neamț; 

 respectă secretul profesional şi Codul de Conduită Etică Profesională 

 răspunde de realizarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă, de ordine 

și disciplină la locul de muncă 

 are obligaţia de a folosi în mod raţional aparatura, utilizarea materialelor, combustibililor şi 

energiei, realizarea de economii, evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijențe și 

păstrarea şi administrarea bunurilor societății 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior, în limita competenței 

 respectă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare 
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 respectă Normele Generale de Protecţie a Muncii şi Normele Specifice de protecţie a muncii şi 

legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul sănătăţii.  

 

 

 

REGULI SPECIALE PRIVIND UTILIZAREA BUTELIILOR CU OXIGEN 

(O2) ÎN CADRUL CLINICII 
 

Personalul care transportă, manipulează sau utilizează butelii încărcate cu oxigen (O2), va avea 

mâinile curate și complet lipsite de urme de ulei sau alte materii grase.  

Este INTERZISĂ montarea oxigenatorului fără reductor de presiune, direct la butelie sau la instalația 

de oxigen !!!  

Recipientele butelii aflate în încăperi trebuie să fie la cel puțin 1 metru distanță de surse de încălzire 

și la o distanță de cel puțin 10 metri față de surse de foc. 

Este INTERZISĂ menținerea buteliilor de oxigen pline sau goale în saloanele cu bolnavi, pe holuri 

sau în alte locuri decât depozitul (spațiul) special amenajat, în afara buteliilor necesare urgențelor !!! 

Buteliile de oxigen vor fi puse în funcțiune și vor fi supravegheate în funcționare numai de personal 

instruit în acest sens. Este INTERZISĂ lăsarea la îndemâna personalului neinstruit sau a bolnavilor!!! 

Este INTERZIS fumatul în apropierea buteliilor de oxigen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE 
 
 

S.C. CLINICA MEDICALĂ SF. ANDREI S.R.L  
 

 

 

   DISPOZIȚII FINALE 
 

Toate persoanele care își desfășoară activitatea în Clinică, indiferent de modalitate (contract 

individual de munca, prestari-servicii, s.a) vor respecta obligatoriu legislația privind păstrarea 

secretului profesional cât și legislația privind protecția datelor cu caracter personal de care iau 

cunoștințăîn exercitarea atribuțiilor de serviciu.  

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clinicii este un document dinamic, existând 

posibilitatea modificării și completării acestuia în funcție de necesitățile societății. Fișele posturilor 

vor fi modificate/completate în mod corespunzător. Atribuțiile posturilor cuprinse în prezentul 

Regulament nu fac obiectul vreunei negocieri pentru ocupanții posturilor din structura organizatorică 

a Clinicii. Modificările și completările vor fi aduse la cunoștința personalului, vor fi prelucrate cu 

acesta, și vor fi afișate la loc vizibil pentru consultare permanentă. 
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