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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 
 

CAPITOLUL  I 
DATE GENERALE 

 
 

Art.1.(1). Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi este o unitate sanitară cu 
paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, infiinţată în această locaţie ca SPITAL DE 
PEDIATRIE prin Decizia nr. 455/18 decembrie 1986 a Comitetului executiv al Consiliului Popular 
al Judeţului Galati si ulterior prin Decizia 380 din 09.12.1987 trece in subordinea Directiei de 
Sanatate Publica a Judetului Galati.  

SPITALUL DE PEDIATRIE a devenit SPITAL DE URGENTA prin Dispozitia nr. 
61/12.02.2002 a Directiei Judetene de Sanatate Publica Galati. 

Conform Ordinului nr. 1164 din 17.09.2004 si a Dispozitiei nr. 239/30.09.2004 incepând cu 
data de 01.10.2004 devine SPITAL CLINIC şi se aprobă schimbarea denumirii în SPITALUL 
CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “SF. IOAN” GALAŢI.  

Conform Ordinului 70/2002, terenul şi clădirile în care-şi desfăşoară activitatea Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” a fost  în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi până la 
data de 01 ianuarie 2007.  

Conform OUG 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sanataţii în vederea descentralizării, OUG 63/2010 precum şi a Ordinului 910/2010  începand cu 
data de 01.07.2010 managementul spitalului a  trecut  la Consiliul Local Galaţi. 

(2) Sediul unitatii este in Galati, Str. Gheorghe Asachi nr. 2. 
(3) Unitatea functioneaza in baza autorizatiei sanitara de functionare nr. 36896 din 

23.04.2014. 
 (4) Spitalul asigura prin sectiile clinice si serviciile din structura sa asistenta medico-
chirurgicala complexa, curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor intr-un judet cu 
aproximativ 600 mii locuitori. 
 (5) In cazurile de urgenta spitalul acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta 
persoanelor a caror stare de sanatate este critica. Cand competenta rezolvarii anumitor cazuri este 
depasita, se va acorda primul ajutor si se va asigura primirea lor de catre o alta unitate spitaliceasca. 

(6) Pentru pacientii internati spitalul asigura si raspunde de  calitatea actului medical, conditii 
de cazare, igiena, alimentatie si prevenire a infectiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin 
ordin al ministrului sanatatii. 

(7) Spitalul Clinic de Urgenta  pentru Copii „Sfantul Ioan” Galati constituie in acelasi 
timp baza de invatamant si cercetare stiintifica medicala care consolideaza calitatea actului medical 
cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale. 
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CAPITOLUL  II 
CONDUCEREA SPITALULUI 

 
 

Art.2. Conducerea Spitalului Clinic de Urgenta  Pentru Copii “Sfantul Ioan” Galati este 
asigurată de: 
- Consiliul de administratie 
- Manager 
- Comitetul director 

 
Art.3.  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi O.U.G. nr. 48/2 iunie 2010 s-a constituit în 

cadrul Spitalului Clinic de Urgenta  Pentru Copii “Sfantul Ioan” Galati  un Consiliul de 
Administraţie care funcţionează în următoarea componenţă: 
 Un reprezentant al Primarului Municipiului Galati 
  2 reprezentanti ai Consiliului Local Galati  
 Un reprezentant al Facultatii de Medicină şi Farmacie Galati 
 Un reprezentant al Colegiului Medicilor Galati cu statut de invitat 
 Un reprezentant al OAMGMAMR Glati cu statut de invitat 
 Liderul Sindicatului Sanitas ca invitat permanent 
 

Art.4. Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt: 
a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului precum şi situaţiile financiare 
trimestriale şi anuale; 
b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza  regulamentului aprobat 
prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al 
primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al 
preşedintelui consiliului judeţean, după caz; 
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 
medicale ale populaţiei; 
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi 
activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în 
cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art.180 alin.(1) şi la art.183 ^3 alin (1). 

 
Art.5. (1). Conducerea executiva a Spitalul Clinic de Urgenta  pentru Copii „ Sfantul Ioan ” 

Galati este asigurata de Comitetul director, care are urmatoarea componenta: 
a) Manager 
b) Director medical 
c) Director financiar-contabil 

 
(2) Principalele atributii ale Comitetului Director sunt: 

a) elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor 
scrise ale consiliului medical; 
b) elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii 
medicale al spitalului; 
c) propune managerului, in vederea aprobarii numarul de personal, pe categorii si locuri de 
munca, in functie de reglementarile in vigoare si organizarea concursurilor pentru posturile vacante, 
in urma consultarii cu sindicatele, conform legii; 
d) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si organigrama 
spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii; 
e) propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice 
privind imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si 
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de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al 
ministrului sanatatii publice; 
f) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltutieli al spitalului, pe baza centralizarii de 
catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si 
compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii managerului; 
g) urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii 
si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul 
alocat; 
h) analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il 
supune spre aprobare managerului; 
i) asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, 
economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le 
prezinta managerului, conform metodologiei stabilite; 
j) analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea 
activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea 
tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale; 
k) elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza; 
l) la propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare 
managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si 
capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, si raspunde de 
realizarea acestora; 
m) analizeaza, trimestrial sau ori de cite ori este nevoie, modul de indeplinire a obligatiilor 
asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului; 
n) intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri 
si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta Consiliului Local Galati, 
Directiei de Sanatate Publica a judetului Galati, precum si Ministerului Sanatatii Publice, respectiv 
ministerelor cu retea sanitara proprie, la solicitarea acestora; 
o) negociaza, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, contractele de 
furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate; 
p) se intruneste lunar sau ori de cite ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai ori a 
managerului spitalului, si ia decizii in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu 
majoritatea absoluta a membrilor prezenti; 
q) face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea 
sediului si a denumirii spitalului; 
r) negociaza cu seful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii 
specifici de performanta ai managementului sectiei / laboratorului / serviciului, care vor fi prevazuti 
ca anexa la contractul de administrare al sectiei / laboratorului; 
s) raspunde in fata managerului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin; 
t) analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaboreaza raportul 
anual de activitate al spitalului. 

Art.6. (1) Managerul este ordonator de credite, reprezinta spitalul in relatiile cu tertii, 
conduce activitatea  Comitetului director si are urmatoarele atributii: 

 
(2) in domeniul strategiei serviciilor medicale: 

a) elaboreaza, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona arondata, planul de 
dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, impreuna cu ceilalti membri ai comitetului director si 
pe baza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare a spitalului se aproba de autoritatea de 
sanatate publica, respectiv de Ministerul Sanatatii Publice, dupa caz, sau ministerele si institutiile cu 
retea sanitara proprie; planul de dezvoltare a spitalului se structureaza pe etape anuale, evaluate la 
sfirsitul fiecarui an financiar; 
b) aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor 
comitetului director si a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale; 
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c) aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 
propunerea consiliului medical; 
d) aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in 
concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei; 
e) elaboreaza si pune la dispozitie consiliului consultativ rapoarte privind activitatea spitalului si 
participa la dezbaterile privind problemele de strategie si de organizare si functionare a spitalului; 
f) face propuneri, pe baza analizei in cadrul comitetului director si a consiliului medical, privind 
structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii in vederea 
aprobarii de catre Ministerul Sanatatii Publice sau, dupa caz, de catre ministerele care au spitale in 
subordine ori in administrare sau retea sanitara proprie, in conformitate cu reglementarile legale in 
vigoare; 
g) aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii 
Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita; in cazul ministerelor si 
institutiilor cu retea sanitara proprie, aplica strategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical. 
 

(3) in domeniul managementului economico-financiar: 
a) aproba si urmareste realizarea planului anual de achizitii publice; 
b) aproba lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se 
realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, la propunerea consiliului medical si a 
comitetului director, cu avizul autoritatii de sanatate publica judetene; 
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de 
credite ierarhic superior; 
d) aproba repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe sectii, laboratoare si 
compartimente si alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale sefilor de sectii, 
laboratoare si compartimente din structura spitalului; 
e) urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii, laboratoare si compartimente, 
conform contractului incheiat cu sefii acestor structuri ale spitalului; 
f) raspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul sectiilor si 
compartimentelor, prin intermediul consiliului medical; 
g) efectueaza plati, fiind ordonator secundar sau tertiar de credite, dupa caz, conform legii; 
h) impreuna cu consiliul consultativ, identifica surse pentru cresterea veniturilor proprii ale 
spitalului, in limitele legii; 
i) negociaza si incheie in numele si pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii 
medicale cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti ori, dupa caz, cu 
Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii 
Judecatoresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si 
Turismului si, dupa caz, cu case de asigurari de sanatate private si alti operatori economici; 
j) raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, conform legii. 
Pentru ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie activitatea de audit intern se desfasoara 
conform reglementarilor proprii. 
 

(4) in domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor: 
a) intreprinde masurile necesare si urmareste realizarea indicatorilor de performanta ai 
managementului spitalului public, nivelul indicatorilor de performanta specifici spitalului se 
stabileste anual de catre Directia de Sanatate Publica Galati.   
b) in situatii exceptionale, din motive neimputabile conducerii spitalului, poate  renegocia o 
singura data in cursul anului nivelul indicatorilor  
c) nominalizeaza coordonatorii si raspunde de implementarea si raportarea indicatorilor 
programelor si subprogramelor de sanatate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei 
elaborate de Ministerul Sanatatii Publice; 
d) raspunde de crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre 
personalul medico-sanitar din spital; 
e) urmareste implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza 
recomandarilor consiliului medical; 
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f) urmareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, 
coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific; 
g) negociaza si incheie in numele si pe seama spitalului protocoale de colaborare si/sau 
contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii serviciilor 
medicale; 
h) raspunde, impreuna cu consiliul medical, de asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igiena, 
alimentatie si prevenirea infectiilor nozocomiale, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul 
Sanatatii Publice; 
i) raspunde de monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, 
economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, in 
conformitate cu reglementarile legale in vigoare; 
j) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 
medical, consiliului stiintific si consiliului etic, pentru spitalele clinice si institutele si centrele 
medicale clinice, dispunind masuri de imbunatatire a activitatii; 
k) urmareste modul de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la respectarea 
drepturilor pacientului si dispune masuri atunci cind se constata incalcarea acestora. 
 

(5) in domeniul managementului resurselor umane: 
a) aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat; 
b) infiinteaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul spitalului, 
necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de 
calitate, comisia de analiza a decesului etc., ale caror organizare si functionare se precizeaza in 
regulamentul de organizare si functionare a spitalului; 
c) stabileste si aproba numarul de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza propunerilor 
sefilor de sectii si servicii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare; 
d) organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor din cadrul comitetului director; numeste 
membrii comitetului director,; 
e) aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie 
personalul spitalului, in conditiile legii; 
f) aproba programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat 
in subordine; 
g) realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in subordine directa, 
conform structurii organizatorice, si solutioneaza contestatiile in functie de nivelul ierarhic la care s-
au facut; 
h) aproba planul de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 
i) negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital,  
j) incheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu sefii de sectii, laboratoare si 
servicii. In cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevazuti indicatorii de performanta, al 
caror nivel se aproba anual de catre managerul spitalului, dupa negocierea cu fiecare sef de sectie; 
k) urmareste incheierea asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical din subordine; 
l) respecta prevederile legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese. 
 

(6) in domeniul managementului administrativ: 
a) aproba si urmareste respectarea regulamentului de organizare si functionare, cu avizul 
Directiei de Sanatate Publica Galati, Consiliului Local Galati sau Ministerului Sanatatii Publice, 
dupa caz; 
b) reprezinta spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice; 
c) incheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii; 
d) raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de 
imbunatatire a activitatii spitalului; 
e) incheie contracte si asigura conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatilor de 
invatamint si cercetare stiintifica, in conformitate cu metodologia elaborata de Directia de Sanatate 
Publica Galati, Consiliul Local Galati sau Ministerul Sanatatii Publice, dupa caz; 
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f) raspunde de obtinerea autorizatiei sanitare de functionare si a certificatului de acreditare, in 
conditiile prevazute de lege; 
g) asigura respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului 
profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor 
referitoare la activitatea spitalului; 
h) pune la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in conditiile 
legii, date privind activitatea spitalului; 
i) prezinta Consiliului Local Galati, Directiei de Sanatate Publica Galati sau Ministerului 
Sanatatii Publice, dupa caz, informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in 
administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la executia bugetului de venituri 
si cheltuieli; 
j) raspunde de organizarea arhivei spitalului si asigurarea securitatii documentelor prevazute de 
lege, in format scris si electronic; 
k) aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in 
conditiile legii; 
l) raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si 
reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului; 
m) conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementarile in vigoare; 
n) impreuna cu comitetul director, elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si 
coordoneaza asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte 
situatii de criza, conform dispozitiilor legale in vigoare; 
o) propune spre aprobare Consiliului Local Galati, Directiei de Sanatate Publica Galati sau 
Ministerului Sanatatii Publice, dupa caz, un inlocuitor pentru perioadele cind nu este prezent in 
spital; 
p) nu poate transmite altei persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract de 
management, cu exceptia cazurilor de indisponibilitate. 
 

Art.7. Directorul medical este subordonat managerului si are urmatoarele atributii specifice: 
a) in calitate de presedinte al consiliului medical, coordoneaza si raspunde de elaborarea la 
termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, 
bugetul de venituri si cheltuieli; 
b) monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin 
evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaboreaza, impreuna cu sefii de sectii, propuneri de imbunatatire 
a activitatii medicale; 
c) aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza procesul de 
implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul intregului spital; 
d) raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la nivelul sectiilor 
pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati; 
e) coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului; 
f) intocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea sefilor de 
sectii si laboratoare; 
g) avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, 
in conditiile legii; 
h) asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul 
spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania; 
i) raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor 
medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare; 
j) analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 
cazuri foarte complicate, care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.); 
k) participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii 
si in alte situatii speciale; 
l) stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la 
nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei 
si a rezistentei la medicamente; 
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m) supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia medicala a 
pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 
n) participa la luarea deciziilor si este membru al Comitetului Director. 

 
Art.8. (1) Directorul financiar-contabil are drept de semnatura pentru actele legate de 

activitatea functiei si se subordoneaza managerului. 
 
(2) Are in subordine directa Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Aprovizionare, 

Transport, Administrativ, Biroul Achizitii Publice, Contractare si Compartiment Informatica. 
 
(3)  Reprezinta institutia in relatiile cu alte institutii privind activitatea personalului  din 

subordine. 
 
(4) Atributiile specifice Directorului financiar-contabil: 

a) respectarea disciplinei in munca, a programului de lucru si  a condului de etica ; 
b) raspunde de prejudiciile materiale calculabile directe sau indirecte aduse unitatii ca urmare a 
neindeplinirii sau  indeplinirii incorecte a sarcinilor de serviciu ; 
c) organizeaza si coordoneaza compartimentele din subordine ; 
d) urmareste executarea indicatorilor aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii 
sanitare ; 
e) coordoneaza intocmirea darii de seama periodice a unitatii sanitare, verifica, analizeaza darea 
de seama potrivit normelor legale, asigurand realitatea si exactitatea datelor cuprinse ; 
f) prezinta Consiliului Local Galati, Directiei de Sanatate Publica Galati sau Ministerului 
Sanatatii Publice, dupa caz, darea de seama contabila ; 
g) controleaza efectuarea inventarierii si modul de asigurare a integritatii patrimoniului ; 
h) propune DSP si CJAS indicatorii financiari ce urmeaza a fi inclusi in legea anuala a bugetului 
de stat ; 
i) urmareste, impreuna cu seful serviciului Financiar utilizarea eficienta a fondurilor alocate ; 
j) executa indicatorii economico-financiari din bugetul propriu ; 
k) indruma metodologic din punct de vedere financiar, contabil si bugetar ; 
l) supravegheaza predarea lucrarilor la termenele stabilite de DSP Galati  si CJAS Galati ; 
m) analizeaza periodic modul de derulare a procesului investitional si solicita modificari valorice 
ale creditelor repartizate anual pe obiective de investitii, acolo unde este cazul ; 
n) elaboreaza impreuna cu seful serviciului financiar proiectul bugetului de venituri si 
cheltuieli ; 
o) analizeaza si recomanda, impreuna cu membrii comitetului director, masuri pentru 
dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei ; 
p) fundamenteaza si supune spre aprobare comitetului director bugetul de venituri si cheltuieli ; 
q) raspunde, impreuna cu ceilalti membri ai comitetului director, de modul de indeplinire a 
obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului ; 
r) prezinta comitetului director informari trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului 
de venituri si cheltuieli ; 
s) participa la luarea deciziilor si este membru al Comitetului Director. 
t) executa orice alte activitati dispuse de conducerea unitatii. 
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CAPITOLUL  III 
COMISIILE DE SPECIALITATE 

 
Art.9.(1) In cadrul spitalului este constituit un Consiliu Etic, format din 5 membri, pentru o 

perioada de 3 ani, avand urmatoarea componenta: 
a) un medic cu cel mai mare grad didactic; 
b) un reprezentant al consiliului local; 
c) asistenta sefa pe unitate; 
d) un reprezentant al DSP Galati. 

 
(2) Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau, dupa caz, de 

decanul de varsta al  medicilor din spital; 
 
(3) Consiliul etic se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la sesizarea unui 

pacient/apartinator al acestuia, a unui cadru medical sau a oricarei persoane careia i-au fost incalcate 
drepturile recunoscute de lege in domeniul acordarii asistentei medicale. 

 
(4) Atributiile Consiliului Etic sunt urmatoarele: 

a) analizeaza cazurile de incalcare a normelor de conduita in relatia pacient-medic-asistenta, a 
normelor de comportament, a disciplinei in unitatea sanitara; 
b) verifica daca, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar incalca drepturile 
pacientilor prevazute de legislatia in vigoare; 
c) sesizeaza organele abilitate ale statului in situatiile in care constata incalcari ale codului de 
deontologie medicala, ale drepturilor pacientilor, precum si ale normelor de conduita profesionala 
aprobate potrivit legii; 
d) analizeaza sesizarile ce privesc plati informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar 
ori auxiliar sau conditionarea exercitarii actului medical de obtinerea unor foloase si propune, in 
functie de caz, masuri de intrare in legalitate; 
e) vegheaza pentru respectarea, in cazurile terminale, a demnitatii umane si propune masuri cu 
caracter profesional pentru acordarea tuturor ingrijirilor medicale. 

 
Art.10.(1) In cadrul spitalului se organizeaza Consiliul Medical format din medicii sefi de 

sectie, sefi de departamente, laboratoare, compartimente condus de directorul medical in calitate de 
presedinte.  

 
(2) Principalele atributii ale consiliului medical sunt urmatoarele: 

a) imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii 
medicale de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor; 
b) monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii 
performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate; 
c) elaborarea proiectului de plan de achizitii al spitalului in limita bugetului estimat; 
d) intarirea disciplinei economico-financiare. 

 
Art.11.(1) In vederea monitorizarii permanente a calitatii serviciilor  medicale furnizate  

asiguratilor, la nivelul Spitalului Clinic de Urgenta  pentru Copii „ Sfantul Ioan ” Galati 
functioneaza  unitatea de control intern – Nucleu de calitate  -  alcatuit din  patru membri, medici  
angajati pe perioada nedeterminata si asistentul sef pe unitate. 

(2) Nucleul de calitate functioneaza conform metodologiei de lucru elaborata prin Ordinul 
comun nr.559/874/4017/2001 al C.N.A.S., Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor.  

 
(3) Nucleul de calitate se infiinteaza la nivelul spitalului conform ordinului 559/08.11.2001 

ca unitate de control intern, avand ca scop monitorizarea permanenta a calitatii serviciilor medicale 
furnizate asiguratilor. 
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(4) Nucleul de calitate are urmatoarele atributii: 
a) urmareste respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale, stabilite prin ordinul 
sus-mentionat; 
b) elaboreaza propuneri de imbunatatire; 
c) raporteaza trimestrial indicatorii de calitate; 
d) organizeaza anchetele de evaluare a satisfactiei asiguratilor. 

 
Art.12.(1) Avand in vedere necesitatea optimizarii utilizarii medicamentelor precum si 

folosirea judicioasa a fondurilor banesti destinate medicamentelor, la nivelul spitalului s-a infiintat si 
functioneaza Comisia Medicamentului. 

 
(2) Comisia medicamentului ce functioneaza in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 

“Sf.Ioan” Galati se va întruni ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin odata la 3 luni . 
 
(3) Atributiile ce revin membrilor Comisiei Medicamentului, pe langa cele prevazute in fisa 

postului, sunt urmatoarele: 
a) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile 
în farmacia spitalului; 
b) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri 
bine selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte 
criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de 
experţi; 
c) analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către 
medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat. 
d) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în 
asistenţa medicală; 
e) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a 
situaţiei financiare; 
f) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie 
naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale; 
g) comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de 
medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni; 
h) comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul 
când acel tratament se consideră inutil. 

 
Art.13. La nivelul spitalului s-a  constituit si functioneaza un  Comitet de  securitate si 

sanatate in munca  cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor 
in domeniul protectiei muncii si care are urmatoarele atributii : 
a) analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de 
prevenire si protectie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si 
functionare; 
b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 
realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de 
munca; 
c) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luind in considerare 
consecintele asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri in situatia constatarii 
anumitor deficiente; 
d) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a 
echipamentelor de protectie colectiva si individuala; 
e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si 
protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia; 
f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinind seama de prezenta grupurilor 
sensibile la riscuri specifice; 
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g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi 
indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern; 
h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si 
sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari; 
i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a 
imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune 
introducerea acestora in planul de prevenire si protectie; 
j) analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si 
evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma 
cercetarii; 
k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face 
un raport scris privind constatarile facute; 
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de catre 
conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, la 
actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru 
planul de prevenire si protectie ce se va realiza in anul urmator. 

 
Art.14. .(1) La nivelul spitalului s-a  constituit si functioneaza Comisia de disciplina formata 

din directorul medical, asistentul sef pe unitate, consilierul juridic si seful serv.RUNOS. 
 
(2) Comisia de disciplina se intruneste ori de cate ori este necesar. 
 
(3) Principalele atributii ale Comisiei de disciplina sunt cercetarea disciplinara prealabila a 

abaterilor in disciplina muncii savarsite de salariatii spitalului, nerespectarea oricăror altor obligaţii 
de serviciu prevazute în actele normative generale sau interne în vigoare si propunerea de sanctiuni 
disciplinare, dpa cum urmeaza:  
a) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris cu 
cel putin 5 zile lucratoare inainte de Comisia de disciplina, precizându-se obiectul, data, ora şi locul 
întrevederii. 
b) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevazute, fără un motiv obiectiv 
dă dreptul Comisiei de disciplina să propuna sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 
prealabile, intocmindu-se in acest sens procesverbal in care se va consemna si neprezentarea 
salariatului. 
c) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină 
toate apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei de disciplina împuternicite să realizeze in 
cercetarea sa toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie 
asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 
d) Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, 
atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. 
e) Comisia de disciplina, dupa efectuarea cercetarii disciplinare, inainteaza procesul verbal al 
cercetarii disciplinare prealabile, in care se regasesc concluziile cercetarii, impreuna cu toate actele 
care stau la baza acestuia si propune managerului sanctiunea disciplinara. 
f) Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce comisia de disciplina a efectuat o cercetare a 
cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot 
aduce lămuriri suplimentare asupra cazului; ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată 
de către acestea. 
g) Procesul-verbal va fi înaintat Managerului, în vederea luării măsurilor ce se impun în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
h) Managerul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
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Art.15.(1) La nivelul spitalului s-a  constituit si functioneaza Comisia de supraveghere si 
combatere a infectiilor nosocomiale formata din sefii  tuturor sectiilor, compartimentelor, 
laboratoarelor si condusa de managerul unitatii. 

 
(2) Comisia de combatere si prevenire a infectiilor nozocomiale se va intruni ori de cate ori 

este nevoie dar nu mai putin o data pe trimestru. 
 
(3) Atributiile Comisiei de combatere si prevenire a infectiilor nosocomiale stabilite si 

aprobate in sedinta Comitetului director, in confirmitate cu Ordinul MS nr.916/2006 sunt 
urmatoarele: 
a) elaboreaza si inainteaza spre aprobare Comitetului director planul anual de activitate pentru 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale 
b) monitorizeaza condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de 
activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale 
c) urmareste îndeplinirea obiectivelor planului de activitate, urmareste rezultatele obţinute, 
eficienţa economică a măsurilor 
d) face propuneri privind necesarul de dezinfectante si materiale de curatenie/sanitare, necesar 
derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul 
infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a 
dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţie nosocomiale 
e) urmareste asigurarea condiţiilor de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor 
f) urmareste organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, 
prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale. 
g) inainteaza propunerile de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale Managerului/Comitetului director 
h) urmareste respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în 
colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie 
i) verifica si urmareste evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform 
legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 
epidemiologică, şi măsurile de control al focarului de infecţie nosocomială din unitate 
j) propune Managerului/Comitetului director, expertize şi investigaţii externe, consiliere 
profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie nosocomială 
k) urmareste si asigura utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor 
medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în 
protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a 
normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 
l) urmareste asigurarea aplicarii precauţiunilor universale de izolare specială a bolnavilor 
m) evalueaza si monitorizeaza respectarea comportamentului igienic al personalului din spital, a 
respectarii regulilor de tehnică aseptică de către acestea 
n) monitorizeaza circulaţia germenilor în spital, menţine legătura cu laboratorul de 
microbiologie şi sesizand orice modificare; 
o) monitorizeaza respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de specific; 
p) monitorizeaza respectarea starii de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi 
antiepidemice; 
q) inainteaza propuneri Comitetului director cu privire la planificarea aprovizionării cu 
materiale necesare prevenirii infecţiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igienă; 
r) monitorizeaza respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 
s) monitorizeaza igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora; 
t) instruieşte personalul din spitalului asupra ţinutei şi comportamentului igienic, precum şi 
asupra respectării normelor de tehnică aseptică 
u) urmareste frecvenţa infecţiilor nosocomiale si evalueaza factorii de risc 
v) evalueaza/urmareste/instruieste personalul privind utilizarea obligatorie în activitatea curentă, 
la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a 
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procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, 
asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite 
pe perioada îngrijirilor acordate, cu respectarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare conform O.M.S.nr. 261/2007. 

 
(4) Propunerile consemnate in procesele verbale ale sedintelor Comisiei de combatere si 

prevenire a infectiilor nozocomiale vor fi inaintate spre analiza Mnanagerului/Directorului 
medical/Comitetului director. 

 
Art.16.(1) La nivelul spitalului s-a  constituit si functioneaza Comisia de analiza a deceselor 

intraspitalicesti formata din directorul medical, medicul de specialitate anatomie patologica, 
consilieri juridic si asistentul de anatomie patologica. 

 
(2) Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti are următoarele atribuţii: 

a) analizeaza periodic, o data pe luna, sau de cate ori este nevoie, numarul deceselor inregistrate 
in activitatea spitalului, astfel: 
 Numarul deceselor in totalitate 
 Numarul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului 
 Numarul deceselor intraoperatorii 
 Numarul deceselor la 48 de ore de la interventia operatorie 
b) analizeaza motivele medicale care au dus la decesul pacientilor, cuprinse in FOCG si 
Certificatul de deces 
c) in situatia in care se constata un deces survenit ca urmare a actiunii personalului medical 
(malpraxis) prezinta cazul conducerii spitalului in vederea luarii de masuri necesare; 
d) membrii comisiei deceselor intraspitalicesti sunt obligati sa participe la efectuarea necropsiei 
pacientului decedat in prezenta medicului curant si a sefului de sectie din care face parte medicul 
curant (sau inlocuitorul acestuia) 
e) in urma autopsiei se va recolta material bioptic care va fi insotit obligatoiru de FISA DE 
INSOTIRE tip, semnata si parafata de medicul ce solicita examinarea ; 
f) poate solicita medicului curant justificarea actiunilor medicale in cazul pacientului decedat. 

 
(3) Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti se intruneste ori de cate ori este necesar. 
 
(4) Toate datele şi problemele discutate  in cadrul sedintelor Comisiei  de analiza a deceselor 

intraspitalicesti   vor fi consemnate de către secretarul comisiei într-un proces verbal care va fi 
prezentat pentru viza managerului unitatii.  

 
Art.17.(1) La nivelul spitalului s-a  constituit si functioneaza Celula de Urgentă, formata din 

6 membri. 
 
(2) Celula de Urgentă a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.Ioan” Galati se 

intruneste ori de cate ori este necesar si consemneaza discutiile sedintelor intr-un registru pentru 
procese verbale.  

 
(3) Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici, indiferent 

de forma de proprietate, au urmatoarele obligatii principale: 
a) asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de 
evenimente periculoase; 
b) stabilesc si urmaresc indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a 
interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila; 
c) organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General 
pentru Situatii de Urgenta, servicii sau formatiuni proprii de urgenta si stabilesc regulamentul de 
organizare si functionare a acestora;  



15 
 

d) participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, 
evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile 
proprii; 
e) asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin in situatii de urgenta echipamentele, 
substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice; 
f) organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind protectia civila; 
g) asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii 
desfasurate; 
h) prevad, anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor 
de protectie civila; 
i) instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, 
de indata, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de urgenta civila la nivelul 
institutiei sau agentului economic; 
j) stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si 
masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si 
depozitare; 
k) incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta 
profesioniste sau voluntare; 
l) mentin in stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adapostire si 
mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifica 
periodic; 
m) indeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si organele 
abilitate. 
n) conducatorii institutiilor publice si ai agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, 
sunt obligati sa permita instalarea, fara plata, a mijloacelor de alarmare pe cladirile proprii. 
o) agentii economici a caror activitate prezinta pericole de accidente majore in care sunt 
implicate substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice. 

 
Art.18.(1) La nivelul spitalului s-a constituit si functioneaza Comisia de Transfuzie si 

Hemovigilenta formata din managerul unitatii, un reprezentat al Centrului de Recoltare si Transfuzii 
Galati, medicii sefi ai sectiilor clinice cu paturi, directorul financiar-contabil si asistentul sef al 
sectiei Clinice A.T.I. 
  

(2) Comisia de Transfuzie si Hemovigilenta a unitatii se intruneste pentru evaluarea 
sistemului de hemovigilenta ori de cate ori este necesar sau cel putin de doua ori pe an. 
  

(3) Comisiei de Transfuzie si Hemovigilenta asigură hemovigilenţa astfel: 
a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie al/a bolnavului cuprinde documentele 
menţionate în anexa nr. 1 şi, după caz, în anexa nr. 2 - partea A şi în anexa nr. 3 - partea A  din 
Ordinul MSP nr.1228/2006 modificat si actualizat; 
b) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor 
pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei; 
c) verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de 
transfuzie sanguină a spitalului; 
d) întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite 
coordonatorului judeţean de hemovigilenţă; 
e) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă şi inspecţiilor sanitare de stat judeţene şi 
a municipiului Bucureşti rapoartele, conform anexei nr. 3 - partea A şi anexei nr. 4 - partea A din 
Ordinul MSP nr.1228/2006 modificat si actualizat; 
f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în 
producerea reacţiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs sanguin 
primitor); 
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g) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă, autorităţilor de sănătate publică şi 
inspecţiilor sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti rapoarte, conform anexei nr. 3 - 
partea C şi anexei nr. 4 - partea B din Ordinul MSP nr.1228/2006 modificat si actualizat. 

 
Art.19. (1) La nivelul spitalului s-a constituit si functioneaza Comisia de Monitorizare si 

Raportare a DRG , condusa de directorul medical si are in componenta toti medicii sefi ai sectiilor 
cu paturi, directorul financiar contabil si asistentul sef pe unitate. 

 
(2)  Comisia de Monitorizare si Raportare a DRG ce functioneaza in Spitalul Clinic de 

Urgenta pentru Copii “Sf.Ioan” Galati se va intruni ori de cate ori este nevoie, in functie de specificul 
cazurilor, dar nu mai putin de o data pe trimestru. 

 
(3)  Atributiile Comisiei de Monitorizare si Raportare a DRG din unitate, sunt : 

a) Analiza corectitudinii codificarii in sistem D.R.G. 
b) Colaborarea cu persoanele/firma implicata in auditarea pentru sistemul D.R.G. 
c) Implementarea masurilor si corecturilor sugerate de auditorul D.R.G. 
d) Prelucrarea si sistematizarea problemelor ivite la nivel de sectii si compartimente si 
transmiterea lor spre rezolvare auditorului D.R.G. 
e) Instruirea permanenta a personalului medical implicat in codificarea in sistem D.R.G. 
f) Corectarea si completarea datelor necompletate din foile de observatie pentru obtinerea unui 
procentaj maxim pentru cazul respectiv in sistem D.R.G. 
g) Implementarea, sistematizarea, prelucrarea si evaluarea masurilor pentru cresterea numarului 
cazurilor care beneficiaza de spitalizare de zi in conformitate cu Ordinul emis de Casa Naţională a 
Asigurărilor de Sănătate pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de 
spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită 
revalidarea si a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
h) Imbunatatirea calitatii codificarii in sistem DRG la nivel de sectii. 
i) Urmarirea concordantei intre indicele de concordanţă a diagnosticului la internare cu 
diagnosticul la externare. 
j) Evaluarea indicelui de complexitate a cazurilor si a procentului pacientilor cu interventii 
chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile cu profil chirurgical. 
k) Verifica modul de stabilire a diagnosticului  pentru fiecare boala in parte si pentru fiecare 
manopera, prin sondaj. 

 
(4) Propunerile consemnate in procesele verbale ale sedintelor Comisiei de Monitorizare si 

Raportare a DRG vor fi inaintate spre analiza Consiliului medical. 
 
Art.20. (1) La nivelul spitalului s-a constituit si functioneaza Echipa de siguranta a 

alimentului care are urmatoarele atributii: 
a) Este subordonata Managerului spitalului si conducatorului de echipa  
b) Raspunde de implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului  de management al 
sigurantei alimentului  
c) Participa la elaborarea/revizuirea  documentatia sistemului  de management al sigurantei 
alimentului  
d) Raspunde de gestionarea documentelor sistemului  de management al sigurantei alimentului  
e) Tine evidenta tuturor documentelor sistemului  de management al sigurantei alimentului  
f) Initiaza actiuni corective si preventive pentru rezolvarea problemelor referitoare la calitate 
si/sau siguranta alimentelor, tine evidenta  si urmareste stadiul implementarii actiunilor corective si 
preventive initiate în cadrul Spitalului Clinic de Urgenta  Pentru Copii “Sfantul Ioan” Galati; 
g) Urmareste programul anual de audit : desfasurarea si realizarea lui;  
h) Elaboreaza si difuzeaza Programul anual de instruire in domeniul sistemului  de management 
al sigurantei alimentului. 



17 
 

i) Participa la efectuarea instruirilor în domeniul sistemului  de management al sigurantei 
alimentului  
j) Tine evidenta neconformitatilor referitoare la calitate si SA (siguranta alimentului ); 
k) Tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive initiate de managementul 
organizatiei  si in urma auditurilor interne si externe realizate de organisme de acreditare, 
certificare/autorizare sau de pacienti pentru evaluarea sistemului  de management al sigurantei 
alimentului ; 
l) Intocmeste Lista furnizorilor acceptati pentru alimente si servicii; 
m) Intocmeste evidenta actelor normative (legi, decrete, hotarari, ordine, instructiuni) care 
privesc activitatea Spitalului Clinic de Urgenta  Pentru Copii “Sfantul Ioan” Galati, cu precizarea 
actului unde se afla publicate; 
n) Asigura conditii optime pentru respectarea cerintelor legale si comunica in cazul inspectiilor 
efectuate de managementul spitalului si autoritati  ; 
o) Mentine interfata cu organismele de certificare si alte autoritati  pentru SMSA ; 
p) Asigura datele necesare intocmirii raportului de stadiu privind functionarea sistemului  de 
management al sigurantei alimentului ; 
q) Participa la analizele efectuate de management. 

(2) Echipa de siguranta a alimentului este condusa de directorul medical al spitalului si are ca 
membri pe asistenta sefa pe unitate, asistenta sefa a sectiei Clinice Pediatrie I si asistentele din 
Bucataria dietetica. 

 
Art. 21. (1) La nivelul spitalului s-a constituit si functioneaza in baza prevederilor Art. 2 si 3 

din Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial, Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu 
privire la sistemele de control managerial ,condusa de manager si directorul financiar-contabil si 
are in componenta directorul medical,sef serviciu RUNOS, toti medicii sefi ai sectiilor, 
laboratoarelor si compartimentelor spitalului, jurist, sef serviciu financiar contabilitate,sef birou 
statistica si informatica medicala, sef serviciu aprovizionare si transport, administrativ, sef birou 
achizitii publice, compartiment PSI/SSM, reprezentanti ai secretariatului si arhivei. 

 
(2) Comisia pentru monitorizarea,coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la 

sistemele de control managerial are următoarele atribuţii: 
a) Elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Clinic de 
Urgenta pentru Copii “Sf. Ioan“, program care cuprinde etape de realizare,responsabilitati,termene 
precum si alte masuri necesare dezvoltarii acestuia cum ar fi elaborarea si aplicarea procedurilor de 
sistem si a celor specifice pe activitati,perfectionarea profesionala,etc. Elaborarea programului tine 
seama de regulile minimale de management continute de standardele de control intern aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 946/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 
particularitatile organizatorice, functionale si de atributii ale Spitalului Clinic de Urgenta pentru 
Copii “Sf. Ioan”, personalul si structura acestuia, alte reglementari si conditii specifice; 
b) Supune spre aprobare managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 
managerial, in termen de 30 de zile de la data elaborarii sale; 
c) Urmareste realizarea masurilor propuse prin program; acorda alte termene de realizare la 
solicitarea compartimentelor care s-au stabilit; 
d) Asigura actualizarea periodica a programului, o data la 12 luni sau mai des, dupa caz; 
e) Acolo unde se considera oportun, indruma structurile organizatorice din cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf. Ioan” in activitati legate de controlul managerial; 
f) Prezinta managerului, ori de cate ori considera necesar, dar cel putin o data pe an, informari 
referitoare la progresele inregistrate  cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, in 
raport cu programul adoptat,atat la nivelul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf. Ioan”, la 
structurile organizatorice, la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica 
intreprinse, precum si la alte probleme aparute in legatura cu acest domeniu; 
g) Sedintele comisiei au loc periodic, trimestrial sau cand este cazul; 
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h) Sedintele sunt conduse de presedintele comisiei.In caz de indisponibilitate a presedintelui 
comisiei,acesta va fi inlocuit de vicepresedintele comisiei. In caz de indisponibilitate a unui membru, 
acesta poate fi inlocuit de catre o persoana desemnata din cadrul structurii pe care o conduce sau face 
parte; 
i) La solicitarea comisiei, la sedintele sale pot participa si alti reprezentanti din structurile 
organizatorice ale Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf. Ioan”, a caror contributie este 
necesara in vederea realizarii atributiilor comisie si a celorlalte cerinte; 
j) Solicitarile comisiei, adresate conducatorilor si/sau subordonatilor acestora reprezinta sarcini 
de serviciu.  
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CAPITOLUL  IV 
STRUCTURA ORGANIZATORICA 

 
 

Art.22. Spitalul Clinic de Urgenta  pentru Copii „ Sfantul Ioan ” Galati are in structura sa, 
conform ultimului Ordin M.S., urmatoarele sectii, compartimente, servicii si laboratoare: 

 
 
Sectia Clinica Pediatrie I – 57 paturi 
din care: - comp. Alergologie si imunologie clinica                        - 12 paturi 
                - comp. Gastroenterologie - 10 paturi 
 

Sectia Clinica Pediatrie II –75 paturi 
din care: Compartiment Cardiologie   - 12 paturi 
               Comp. Terapie acuta  - 15 paturi 
               Comp. Diabet Zaharat, Nutritie si Boli 
metabolice  - 3 paturi 
 

Sectia Pediatrie III  -  35 paturi 

din care: - comp. neurologie                                                             - 12 paturi 
 
Compartiment neonatologie patologica - 15 paturi 

Sectia Clinica Chirurgie si Ortopedie infantila – 58 paturi 

din care: - comp. neurochirurgie  - 3 paturi 

               - comp. oftalmologie  - 3 paturi 

               - comp. chirurgie plastica,  - 3 paturi 

                 microchirurgie reconstructiva 

               - comp. chirurgie orala si  - 3 paturi 

                 maxilo-faciala 
 Compartiment ORL – 15 paturi 
Sectia Clinica A.T.I. - 15 paturi 
 Bloc Operator 
Sectia Recuperare Neuropsihomotorie – 30 paturi 
 Compartiment Primire Urgente 
Statie  Hemodializa  - 5 aparate 
Farmacie cu circuit inchis 
Compartiment prevenirea si combaterea infectiilor 
Birou Statistica si Informatica Medicala 
Laborator Clinic de Analize medicale 
Laborator Clinic Radiologie si Imagistica Medicala 
Serviciul Anatomie Patologica: 
      - Compartiment citologie; 
      - Compartiment histopatologie; 
      - Compartiment prosectura; 
Cabinet Diabet Zaharat, Nutritie si boli metabolice 
Cabinet Medicina Dentara 
Centrul de Sanatate Mintala 
Bucatarie Dietetica 
Statie Sterilizare 
Spalatorie 
Aparat functional (personal TESA) 
Atelier Intretinere Cladiri, Instalatii 
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Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile: 
 
      - Cabinete pediatrie; 
      - Cabinet oftalmologie; 
      - Cabinet ortoptica; 
      - Cabinet chirurgie pediatrica; 
      - Cabinet ortopedie pediatrica; 
      - Cabinet endocrinologie; 
      - Cabinet neurologie pediatrica; 
      - Cabinet psihiatrie pediatrica; 
      - Cabinet alergologie si imunologie; 
      - Cabinet cardiologie; 
      - Cabinet ORL; 
      - Cabinet dermatovenerologie; 
      - Cabinet audiometrie; 
      - Laborator recuperare medicina fizica si boli metabolice; 
      - Fisier. 
 
 

Art.23. Sectiile, compartimentele, laboratoarele si serviciile Spitalului Clinic de Urgenta  
pentru Copii „ Sfantul Ioan ” Galati aprobate prin Ordin MS sunt structurate conform organigramei 
prezentate in Anexa 1 a prezentului regulament de organizare si functionare. 
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CAPITOLUL V 
ATRIBUTII, SARCINI SI RESPONSABILITATI 

 
I. ATRIBUTIILE SPITALULUI 
 

Art.24. In cadrul atributiillor sale, spitalul asigura: 
a) asistenta medicala pentru urgente, afectiuni acute, cronice,  precum si adaptarea si aplicarea la specificul teritoriului a programelor nationale de sanatate 
publica; 
b) controlul medical si supravegherea medicala sistematica a unor categorii de bolnavi si a unor grupe de populatie expuse unui risc crescut de imbolnavire; 
c) asistenta medicala a mamei, copilului, tineretului si batranilor, precum si urmarirea aplicarii masurilor pentru ocrotirea acestora; 
d) controlul si supravegherea medicala sistematica a sportivilor; 
e) primul ajutor medical si asistenta medicala de urgenta; 
f) efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri medicale bolnavilor ambulatorii si spitalizati; 
g) depozitarea, prepararea si difuzarea medicamentelor precum si distribuirea instrumentarului si a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor in 
vigoare; controlul si urmarirea calitatii medicamentelor in vederea ridicarii eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic si a fenomenelor adverse; 
informarea si documentarea in domeniul medicamentelor; 
h) desfasurarea de activitati proprii de cercetare potrivit posibilitatilor de dotare si incadrare; 
i) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii si evolutiei acesteia, in scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat; 
j) crearea unei ambiante placute, asigurarea unei alimentatii corespunzatoare afectiunii, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, precum si servirea 
mesei in conditii de igiena; 
k) promovarea actiunilor privind educatia sanitara a bolnavilor internati; 
l) realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de prevenirea infectiilor interioare, protectia muncii si paza contra incendiilor, conform normelor 
in vigoare; 
m) asigurarea asistentei medicale si a functionalitatii spitalului in perioade de calamitati (inzapezire, inundatii, etc.) sau in alte situatii cu caracter deosebit  
constand in: 

 rezervarea unui numar corespunzator de paturi in care sa poata fi internate la necesitate cazurile deosebite; 
 aprovizionarea permanenta cu stocuri suplimentare de medicamente si substituenti de plasma, alimente dietetica, lapte praf, dezinfectante, 

dezintectizante precum si cu alte materiale sanitare; 
 organizarea de comun acord cu organele locale a unor puncte sanitare si posturi de prim ajutor, care sa actioneze pe perioada cat dureaza situatia 

deosebita; 
 organizarea permanentei activitatii la Farmacia cu circuit inchis in vedeera aprovizionarii cu medicamentele necesare; 
 colaborarea cu Inspectia Sanitara de Stat in vederea interventiei urgente privind probleme antiepidemice si de igiena; 
 instituirea permanentei cu medici in vederea rezolvarii cu competenta a solicitarilor deosebite; 
 informarea Ministerului Sanatatii Publice despre orice eveniment sanitar aparut pe teritoriul judetului; 
 informarea Consiliului local cu evenimentele sanitare deosebite  si masurile luate; 
 intarirea garzilor in specialitatile cu profil chirurgical si asigurarea serviciului de anestezie-terapie intensiva; 
 formarea de echipe de specialisti capabile sa asiste la nasterile la domiciliu, in cazul imposibilitatii transportarii gravidelor; 
 interzicerea navetismului personalului medico-sanitar in aceasta perioada; 
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 asigurarea externarii din spital a copiilor nou-nascuti, a sugarilor, a lehuzelor numai daca le sunt asigurate conditii de transport si locuinte 
corespunzatoare; 

 asigurarea de masuri pentru supravegherea medicala activa a bolnavilor din evidenta speciala a celor nedeplasabili, a copiilor si a gravidelor; 
 profilaxia antitetanica a persoanelor care se ranesc in timpul activitatilor de salvare-evacuare; 
 internarea in spitale si sanatorii de specialitate a bolnavilor baciliferi din zonele calamitate sau evacuate fiind interzisa cazarea lor in colectivitate; 
 controlul conditiilor de transport, pastrare si pregatire a alimentelor; 
 urmarirea permanenta a instalatiilor si a retelei de aprovizionare cu apa potabila; 
 aprovizionarea laboratoarelor cu materiale de recoltare, medii de cultura, substante dezinfectante; 
 intensificarea masurilor de prevenire a infectiilor interioare; 
 stabilirea si aplicarea masurilor de  prevenire, a pagubelor materiale, in unitate, ce ar putea fi favorizate de situatiile de necesitate; 
 mobilizarea intregului personal existent in acel moment in unitate pentru primirea, trierea si ingrijirea accidentatilor; 
 asigurarea spatiilor si conditiilor pentru acordarea primului ajutor , trierea, spitalizarea sau indrumarea pentru manevre de reanimare sau interventii 

chirurgicale, in raport cu gravitatea fiecarui caz; 
 constituirea echipelor ce vor functiona in spital, dotarea aparatelor, asigurarea oxigenului; 
 constituirea echipelor si stabilirea zonelor in care vor actiona acestea pentru degajarea de zapada a cailor de acces in unitate, a strazilor invecinate; 
 organizarea controlului in subunitati in timp de calamitate. 

 
Art.25. Atributiile spitalului in cadrul asistentei medicale : 

a) La primire: 
 Compartimentul de primire urgenta organizat la nivelul  Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sfantul Ioan Galati si dotata cu echipament medical 
corespunzator asigura trierea si stabilizarea functiilor vitale a cazurilor cu afectiuni acute. 
 Serviciul de internari  (camera de garda) asigura examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor, pentru internare, 
acordarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate, pana cand bolnavul ajunge in sectie, respectarea baremului de urgente, potrivit 
reglementarilor Ministerului Sanatatii Publice, imbaierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor, asigurarea transportului bolnavilor in 
sectie, evidenta zilnice a miscarii bolnavilor si a paturilor libere din spital. 
b) In sectie: 
 repartizarea bolnavilor in saloane, in conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor interioare; 
 asigurarea examinarii complete si a investigatiilor minime a bolnavilor in ziua internarii; 
 efectuarea in cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului; investigatiile de inalta performanta (angiografii, scintigrafii) se fac in 
cazul urgentelor de grad 0 si 1, in afectiunile neurologice, neurochirurgicale si in celelalte cazuri cu evaluarea si indicatia sefului de sectie; 
 declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale; 
 asigurarea tratamentului medical complet, individualizat si diferentiat, in raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 
diferitelor procedee si tehnici medicale si chirurgicale, indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, medicamentelor, agentilor fizici, balneari, 
climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, precum si a protezelor instrumentarului si aparaturii medicale; 
 asigurarea, ziua si noaptea, a ingrijirii medicale necesare pe toata durata internarii; 
 asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, nefiind pastrate medicamente la patul bolnavului; 
 asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale precoce; 
 asigurarea alimentatiei bolnavilor in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii; 
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 desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati in regim rational de odihna si de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si 
pastrarea legaturii acestora cu familia; 
 asigurarea securitatii copiilor contra accidentelor, in sectia de nou nascuti si in alte sectii unde sunt internati copii; 
 transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii internati, unitatilor sanitare ambulatorii sau medicilor de familie; 
 educatia sanitara a bolnavilor si apartinatorilor. 

 
Art.26. Atributiile spitalului in activitatea de control al aplicarii programelor nationale de sanatate publica: 

 efectuarea controlului pe specialitati in unitatile sanitare  din teritoriul arondat; 
 indrumarea, sprijinirea si controlul corect al modului de acordare a asistentei medicale a populatiei in profilele respective in ambulatoriul de specialitate; 
 urmarirea imbunatatirii continue a calitatii ingrijirilor medicale; 
 asigurarea unui nivel tehnic profesional superior al personalului medico-sanitar propriu si a instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stagii 
practice. 

 
Art.27. Atributiile spitalului in activitatea de invatamant si cercetare : 

 asigurarea desfasurarii practice a invatamantului medical superior si mediu in conformitate cu reglementarile in vigoare (acolo unde e cazul); 
 efectuarea de studii si cercetari medicale in legatura cu aplicarea de metode noi de investigatii si tratament. 
 
 
II. ATRIBUTIILE SECTIILOR, COMPARTIMENTELOR, LABORATOARELOR SI SERVICIILOR 
 

Art.28. (1) Sectiile, compartimentele, laboratoarele si serviciile spitalului au, in principal, urmatoarele atributii specifice : 
 
(2) Compartimentul de Primire Urgente are urmatoarele atributii : 

a) triaza urgentele la prezentarea la spital; 
b) primeste, stabileste  tratamentul initial al tuturor urgentelor cu prioritate urgente majore; 
c) asigura asistenta medicala de urgenta pentru urgente majore si echipele mobile de interventie; 
d) face investigatii clinice si paraclinice necesare stabilirii diagnosticului si inceperii tratamentului initial; 
e)  asigura consult de specialitate in echipa cu medicii de garda din spital pentru stabilirea sectiei in care urmeaza sa se interneze pacientii; 
f) monitorizeaza, trateaza si  reevalueaza pacientii care necesita internare; 
g) asigura tratament, stabilizarea si reevaluarea pentru pacientii care necesita internare; 
h) inregistreaza, stocheaza, prelucreaza si raporteaza adecvat informatia medicala; 
i) formeaza continuu personalul propriu si formeaza in medicina de urgenta alte categorii de personal medical. 

 
(3) Sectiile cu paturi ( Sectia Clinica Pediatrie I, Secti Clinica Pediatrie II, Sectia Pediatrie III, Sectia Clinica Chirurgie si Ortopedie Infantila, Sectia 

Clinica A.T.I., Compartimentul O.R.L., Compartimentul Neonatologie) au in principal urmatoarele atributii: 
a) repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare;  
b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua internării;  
c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; 
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d) pacienţii cronici se vor interna după efectuarea anterioară în ambulator a tuturor  investigaţiilor specifice patologiei respective;  
e) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;  
f) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi 
stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, 
medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, precum şi a protezelor, instrumentarului şi aparaturii medicale şi a 
mijloacelor specifice de transport); 
g) asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;  
h) asigurarea conform protocoalelor aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a 
acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel moment 
în farmacie şi va fi scrisă în foaia de observaţie de medicul curant sau medicul rezident (sub strictă supraveghere a medicului curant);  
i) asigurarea însoţirii pacientului în cazul în care trebuie supus unor explorări /investigaţii realizate în alte secţii de către un cadru medical sau auxiliar;  
j) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;  
k) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;  
l) asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a pacientului îngrijit în secţie;  
m) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţa cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;  
n) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor 
şi păstrarea legăturii acestora cu familia;  
o) asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor, în secţiile de pediatrie şi nou- născuţi;  
p) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi, unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;  
q) educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor;  
r) afişarea la loc vizibil a drepturilor şi obligaţiilor pacientului;  
s) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare;  
t) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament.  

 
(4) Atributiile specifice Compartimentului de Neonatologie Patologica sunt urmatoarele: 

a) acordă primele îngrijiri nou-născutului şi răspunde de identificarea lui, iar în urgenţă reanimarea imediată a acestuia, prin dezobstruarea cailor respiratorii, 
respiraţie asistata pe masca, sonda sau cort de oxigen până la sosirea medicului, conform protocolului.  
b) verifica starea cordonului ombilical imediat după naştere şi urmăreşte evoluţia acestuia pentru a se evita eventuale sângerări.  
c) supraveghează şi acordă îngrijire nou-născutului conform indicaţiilor medicului monitorizează funcţiile vitale, stabileşte priorităţile, elaborează şi 
implementează planul de îngrijire, evaluează rezultatele obţinute şi le înregistrează în dosarul de îngrijire, anunţă medicul ori de cate ori starea nou-născutului o 
impune; 
d) monitorizează nou-născutul şi acorda recomandări mamei cu privire la îngrijirea acestuia, consiliere în alăptare, pentru asigurarea unei dezvoltări 
armonioase în cele mai bune condiţii;  
e) asigură pregătirea completă a mamei pentru alăptarea naturală, iniţiază şi desfăşoară programe de pregătire a viitorilor părinţi; 
f) asigură alimentarea nou-născuţilor cu probleme conform indicaţiilor medicului; 
g) urmăreşte dezvoltarea psihomotorie a copilului şi efectuează manevrele de îngrijire şi tratament conform prescripţiei medicale; 
h) identifica la nou-născut semne şi simptome care anunţă anomalii în evoluţie şi care necesita intervenţia medicului. 

 
(5) Atributiile specifice sectiilor cu profil chirurgical sunt urmatoarele: 
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a) examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;  
b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când bolnavul  
c) este stabilizat şi ajunge în secţie; 
d) asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului; 
e) îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor; 
f) asigurarea transportului bolnavilor în secţie; 
g) ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere; 
h) repartizarea bolnavilor în saloane, cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor  
i) nosocomiale; 
j) examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgenţă, precum şi a celor cu 
k) stare biologică alterată; 
l) stabilirea parcursului în vederea confirmării precizării sau nuanţării diagnosticului de internare; 
m) precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei chirurgicale; 
n) întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru pacienţii internaţi de urgenţă; 
o) stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii; 
p) stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia, precum şi alegerea procedurii tehnice şi tactice la  
q) propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie; 
r) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus; 
s) pregătirea preoperatorie generală, locală, precum şi asigurarea consultului preanestezic; 
t) asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii; 
u) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale; 
v) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii. 

 
(6) Atributiile specifice sectiilor cu profil A.T.I sunt urmatoarele: 

a) admiterea în secţie în cazul a două categorii de pacienţi: pacienţii în postoperator şi urgenţele transferate din secţii/compartimente; 
b) repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare; 
c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; 
d) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare; 
e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi 
stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a 
medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata 
internării; 
f) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate; 
g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 
h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 
i) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 
j) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi 
păstrare a legăturii acestora cu familia; 
k) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor. 
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(7) Atributiile specifice Blocului Operator sunt urmatoarele: 

a) efectueaza interventii chirurgicale in specialitati chirurgicale inclusiv interventii oftalmologice, de neurochirurgie, chirurgie plastic si reparatorie si 
chirurgie maxilo-faciala 
b) pregatete materialele si instrumentarul pentru operatii; 
c) recolteaza probe histopatologice si de laborator; 
d) la nivelul acestora, se desfăşoară activitatea operatorie a spitalului; 
e) asigură condiţiile de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator; 
f) asigură condiţiile necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale; 
g) ţinerea evidenţei zilnice a pacienţilor care se operează şi asigurarea comunicării cu Secţia clinică  
anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele de ATI privind locurile libere; 
h) asigură împreună cu personalul Secţiei clinice anestezie şi terapie intensivă şi compartimentele de ATI transportul bolnavilor din blocul operator; 
i) urmărirea consumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic integrat; 
j) asigură manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul de analize medicale şi Serviciul de anatomie patologică a produselor biologice recoltate în 
actul operator. 
 

(8) Atributiile specifice Statiei de Hemodializa sunt urmatoarele: 
a) tratamentul propriu-zis (inclusiv medicaţia specifică dializei);  
b) consultaţie şi urmărire medicală de către un medic specialist în nefrologie;  
c) nursing în timpul tratamentului de dializă;  
d) educaţia sanitară a pacienţilor;  
e) consultaţii dietetice şi de nutriţie, hrană în timpul dializei;  
f) investigaţii paraclinice periodice în legătură cu tratamentul de dializă;  
g) tratamente medicamentoase, altele decât cele specifice procedurii de dializă;  
h) servicii de psihoterapie;  
i) transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor;  
j) transportul bolnavilor de la domiciliu. 

 
 
(9) Atributiile specifice Farmaciei cu circuit inchis sunt urmatoarele: 

a) păstrează, prepară şi distribuie medicamentele de orice natură şi sub orice formă potrivit prevederilor legale către secţiile din spital;  
b) depozitează produsele conform normelor în vigoare;  
c) organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului prin: control preventiv; verificarea organoleptică şi fizică; verificarea operaţiunilor finale; 
analiza calitativă a medicamentului la masa de analiză;  
d) asigură informarea personalului medico - sanitar cu privire la medicamentele existente în farmacie;  
e) asigură evidenţa cantitativ - valorică a medicamentelor existente;  
f) asigură prepararea şi eliberarea medicamentelor conform normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;  
g) asigură pentru personalul implicat în achiziţiile publice cunoaşterea şi respectarea legislaţiei specifice;  
h) stabileşte necesarul de produse necesare unei funcţionări normale a farmaciei, asigurând realizarea părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii;  
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i) îndeplineşte conform atribuţiilor ce-i revin, toate demersurile necesare privind achiziţia produselor farmaceutice. 
 
(10) Atributiile specifice Compartimentului de prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale sunt urmatoarele: 

a) asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor nosocomiale prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea şi diseminarea datelor;  
b) elaborează buletinul informativ lunar privind morbiditatea, severitatea şi eficienţa aplicării măsurilor de prevenire a infecţiilor nosocomiale;  
c) colaborează cu conducerile secţiilor / compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire şi ţinere sub control a infecţiilor 
nosocomiale, pe care o supune aprobării Comitetul Director pentru punere în aplicare şi respectare;  
d) efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infecţii nosocomiale, stabilind factorii cauzali şi programele specifice de măsuri şi control, 
urmărind respectarea acestora;  
e) verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, a normelor de sterilizare şi menţinerea 
materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, precum şi respectarea precauţiunilor universale;  
f) aplica măsurile de remediere a deficienţelor constatate;  
g) este responsabil pentru organizarea şi realizarea programelor instructiv-educative privind prevenirea infecţiilor nosocomiale, colaborând cu personalul 
calificat din secţii / compartimente;  
h) coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu membrii Consiliului Medical a Ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va 
cuprinde: legislaţia în vigoare; definiţii; proceduri, precauţii de izolare; tehnici aseptice; metode specifice pentru fiecare compartiment; protocoale profesionale ale 
fiecărei specialităţi; norme de igienă spitalicească; norme de sterilizare; 
i) evaluează activitatea de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale;  
j) organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;  
k) efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea şi costul infecţiilor nosocomiale;  
l) stabileşte un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neînregistrate şi neanunţate (ritm recomandat: minim la 2 zile, maxim la 7 zile);  
m) inregistrează şi declară cazurile de infecţie nosocomială descoperite la verificările pe care le face la nivelul secţiilor, după consult cu medicul curant al 
pacientului;  
n) are obligaţia întocmirii Dării de seamă statistice trimestriale şi transmiterea ei către D.S.P. 

 
 
(11) Atributiile specifice Biroului de Statistica si Informatica Medicala sunt urmatoarele: 

a) colecteaza datele la nivel de sectie lunar, trimestrial, anual si le prelucreaza in vederea transmiterii spre INCDS.  
b) calculeaza indicatorii specifici prin care se analizeaza activitatea spitalului. 
c) intocmeste raportul de decontare  a serviciilor spitalicesti pe baza grupelor de diagnostice. 
d) analizeaza indicatorii pe spital. 
e) intocmeste centralizatoare de diagnostice si proceduri care se transmit la D.S.P. 
f) intocmeste situatii prin care se informeaza conducerea spitalului cat si sefii de sectie despre indicatorii obtinuti, cazurile nevalidate, ICM, lunar, trimestrial, 
anual. 
g) urmareste miscarea zilnica a bolnavilor pentru raportul de garda;  
h) efectueaza centralizarea lunara a bolnavilor verificata cu biroul de internari; 
i) execut raportari lunare,trimestriale,anuale catre CJAS;  
j) realizeaza evidenta externarilor contractate si realizate pe sectii; 
k) realizeaza evidenta externarilor dupa forma DRG; 
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l) realizeaza raportarea serviciilor de inalta performanta; 
m) realizeaza raportari catre D.S.P. trimestrial /anual privind: activitatea si cheltuieli, spitalizari de zi, concedii medicale, centralizare pe cod de diagnostic, 
dare de seama avorturi, evidenta celor prezentati la camera de garda si neinternati. 

 
(12) Atributiile specifice Bucatariei dietetice sunt urmatoarele: 

a) supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 
b) realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 
c) controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare; 
d) controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi, culege aprecierile bolnavilor despre alimentaţie, urmărind ca sugestiile utile să fie avute în 
vedere; 
e) alculează regimurile alimentarer şi verifică respectarea principiilor alimentare; 
f) întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; 
g) verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 
h) totalizează regimurile aduse din secţiile de spital pe grupe de regimuri şi alcătuieşte foaia de observaţie centralizată pe spital, folosind reţetele din cartea în 
care sunt înscrise alimentele şi cantităţile necesare pentru fiecare dietă;răspunde pentru recoltarea şi păstrarea probelor de alimente; 
i) controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 
j) organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă.  

 
(13) Atributiile specifice Statiei de Sterilizare sunt urmatoarele: 

a) Verifica starea de curatare si dezinfectia materialelor aduse la sterilizare;  
b) Verifica etanseitatea casoletelor si truselor de sterilizare ;  
c) Asigura materialele necesare pentru sterilizarea cu oxid de etilena;  
d) Primeste si efectueaza sterilizarea instrumentarului medical,a materialului moale, pentru sectiile din spital; 
e) Efectueaza sterilizarea cu oxid de etilena a materialelor, tubulaturilor si aparaturii care suporta aceasta sterilizare; 
f) Asigura circuitul materialelor prezentate la sterilizare si marcarea materialelor sterile conform normelor M.S.; 
g) Tine evidenta materialelor prezentate la sterilizare; 
h) Face controlul sterilizarii prin teste chimice la fiecare sarja si periodic testarea bacteriologica. 
 

 
(14) Atributiile specifice Laboratorului Clinic de Analize Medicale, in conformitate cu O.M.S. nr.1301/2007,  sunt urmatoarele: 

a) efectuarea analizelor medicale de: hematologie, citologie, biochimie, serologie, microbiologie, virusologie, parazitologie, micologie, necesare precizării 
diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice, utilizând numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători; 
b) ţinerea unei evidenţe de gestiune cantitativ - valorică corectă şi la zi a reactivilor; 
c) calibrarea şi spălarea aparatelor de laborator conform specificaţiilor tehnice şi să consemneze aceste operaţiuni pentru conformitate şi regularitate, în 
documentele obligatorii de control în termen conform legii; 
d) recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă;  
e) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;  
f) recoltarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;  
g) transportul produselor biologice din spital către laborator se asigură în condiţii corespunzătoare, de către cadrele medii şi auxiliare din secţiile cu paturi; 
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h) rezultatul examenului se pune la dispoziţia secţiilor cu paturi, în aceeaşi zi sau cât mai curând după efectuarea şi obţinerea rezultatului; 
i) accesul în spaţiu de lucru al Laboratorului de Analize Medicale este permis doar personalului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului 
în timpul programului de lucru; 
j) medicul sef al laboratorului stabileşte necesarul de produse în vederea unei funcţionări normale a laboratorului realizând partea corespunzătoare a planului 
anual de achiziţii al spitalului;  
k) întocmeşte, menţine actualizată şi afişează lista serviciilor medicale pe care le efectuează; 
l) colectarea, depozitarea evacuarea şi neutralizarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii medicale se fac în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
m) accesul pacienţilor este permis numai în spaţiile destinate acestora şi numai în timpul programului de lucru. 

(15) Atributiile specifice Laboratorului Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala sunt urmatoarele: 
a) efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist; 
b) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului; 
c) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei; 
d) înregistrarea tuturor examinărilor efectuate; 
e) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator; 
f) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii; 
g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice; 
h) raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi ambulatorii. 
 

(16) Atributiile specifice Serviciului de Anatomie Patologica sunt urmatoarele: 
a) executarea de necropsii la toate cazurile decedate in spital in vederea stabilirii sau confirmarii diagnosticului si precizarii cauzei medicale a mortii, la 
cererea scrisa a apartinatorilor decedatului, medicul director al spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului sef al sectiei sau al medicului 
anatomo-patolog; 
b) efectuarea de imbalsamari 
c) cercetarea histo-patologica a materialului provenit de la necropsie, a pieselor operatorii, a pieselor de la biopsii si biopunctii, citologie exfoliativa; 
d) colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, in vederea efectuarii unor cercetari complementare speciale (bacteriologie, biochimice, 
experimentale); 
e) eliberarea certificatului constatator de deces completat si semnat de  
f) medicul curant si de medicul anatomopatolog sau medicul care a efectuat necropsia; 
g) eliberarea cadavrelor in conformitate cu normele in vigoare; 
h) colaborarea cu laboratorul de medicina legala in cazurile prevazute de lege. 
   

(17) Atributiile specifice Cabinetului de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice sunt urmatoarele: 
a) asigura derularea programului national de diabet, nutritie si metabolice; 
b) efectueaza consulturi de specialitate a bolnavilor de diabet, respectiv inregistrarea cazurilor noi; 
c) asigura evidenta cazurilor de diabet.  

 
 (18) Atributiile specifice Cabinetului de medicina dentara sunt urmatoarele: 
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a) investigheaza clinic, stabileste diagnosticul din punct de vedere stomatologic si consemneaza in fisa personala a bolnavului, la punctul alte investigatii 
clinice, sau pe fisa de evolutie si tratament, separata de evolutia de specialitate; 
b) aplica tratamente stomatologice bolnavilor si ii monitorizeaza dupa terminarea tratamentului; 
c) supravegheaza starea de sanatate odontala a bolnavilor precum si il instruieste pentru  aplicarea corecta a masurilor de igiena orala; 
d) executa tratamente stomatologice de urgenta, refaceri coronare cu materiale de obturatii corespunzatoare, tratamente conservatoare sau radicale la dinti cu 
inflamatii pulpare mai mult sau mai putin grave; 
e) participa la consultul cu medicii in cazuri deosebite; 
f) prezinta medicului sef de sectie situatia bolnavilor tratati si solicita sprijinul acestuia ori de cate ori este nevoie. 

 
(19) Atributiile specifice Ambulatorului integrat spitalului sunt urmatoarele: 

a) stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor care se prezinta cu bilet de trimitere de la medicul de familie, de la un alt medic specialist din ambulator 
aflati în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate sau de la oricare medic cu drept de libera practica şi care nu necesită internarea în regim de 
spitalizare continua sau spitalizare de zi;  
b) indrumarea bolnavilor catre unitatile sanitare cu paturi cand este necesara internarea; 
c) controlul medical initial dupa externare, pacientilor carora li se recomanda acest lucru in biletul de externare; 
d) consultatii interdisciplinare pacientilor internati la solicitarea medicilor din spital; 
e) asigurarea primului ajutor medical si asistentei medicale de urgenta in caz de boala sau accident; 
f) programarea judicioasa a bolnavilor la cabinetele de specialitate pentru evitarea aglomeratiei si amanarilor; 
g) executarea masurilor specifice de prevenire si combatere a bolilor cronice si degenerative; 
h) prescrierea tratamentului adecvat si a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare; 
i) eliberarea certificatelor de concediu medical conform prevederilor legale; 
j) efectuarea investigatiilor necesare expertizei pentru capacitate de munca, efectuarea investigatiilor necesare pentru expertizele medico-legale; 
k) informarea permanenta a bolnavilor privind drepturile si indatoririle pe care le au pentru cunoasterea si pastrarea propriei sanatati; 
l) raportarea serviciilor medicale efectuate în ambulator în vederea decontării de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate; 
m) respectarea indicatorilor precum şi alte date solicitate, conform reglementărilor legale în vigoare;  
n) respectarea criteriilor medicale de calitate privind serviciile acordate; 
o) acordă servicii medicale în mod nediscriminatoriu; 
p) orice alte atributii prevazute de normele legale in vigoare.  

 
(20) Atributiile specifice Laboratorului de recuperare medicina fizica si balneologie sunt urmatoarele: 

a) Tinerea evidentei bolnavilor, invalizilor si deficientilor inclusi in actiunea de recuperare medicala; 
b) Efectuarea tratamentelor cu recuperare medicala(masaj, fizioterapie, gimnastica medicala); 
c) Transmiterea catre medicii care au trimis bolnavi pentru tratament recuperator, a concluziilor asupra eficientei tratamentului aplicat. 

 
(21) Atributiile specifice Centrului de sanatate mintala sunt urmatoarele: 

a) evaluarea persoanelor care se adresează direct centrelor de sănătate mintală; 
b) depistarea activă şi precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor corespunzătoare în vederea tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile; 
c) furnizarea intervenţiilor în criză pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute de boală şi deteriorarea celor preexistente; 
d) asigurarea asistenţei medicale curative; 



31 
 

e) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosocială; 
f) asigurarea serviciilor de psihoterapie; 
g) evaluarea pacienţilor cu tulburări mintale în vederea orientării către locuinţe temporare sau protejate, ateliere protejate, comisii de expertiză a capacităţii de 
muncă,unităţi de ajutor social, învăţământ şi alte unităţi sanitare; 
h) întocmirea evidenţei pacienţilor cu tulburări mintale în vederea elaborării Registrului naţional de sănătate mintală; 
i) evaluarea mediului de viaţă al pacientului; 
j) depistarea precoce a tulburărilor specifice de dezvoltare şi a disfuncţionalităţilor psihopatologice la copil şi adolescent; 
k) monitorizarea în teritoriu a tulburărilor psihice în perioada copilăriei şi adolescenţei; 
l) monitorizarea familiilor la risc; 
m) asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferenţiată pentru reintegrarea şcolară a copiilor; 
n) monitorizarea populaţiei şcolare prin servicii de legătură cu şcoala (medicul şcolar şi psihologul şcolar).  

 
(22) Atributiile specifice Serviciului RUNOS sunt urmatoarele: 

a) efectuarea lucrarilor privind statul de functiuni - intocmire,  modificari curente, conform structurii organizatorice aprobate prin ordin de ministru, tinand 
cont de Normativele de personal aprobate tot prin ordin de ministru, pentru toate categoriile de personal; 
b) estimarea cheltuielilor de personal pe categorii de cheltuieli (salarii de baza, sporuri, garzi, premii, ore suplimentare etc), pe luni, trimestre, semestre si 
anual; 
c) intocmirea lucrarilor privind angajarea, promovarea si salarizarea personalului pornind de la  normativele de personal aprobate prin Ordinul M.S., 
respectand criteriile stabilite pentru   fiecare categorie de personal; 
d) efectuarea tuturor lucrarilor cu privire la  structura si toate modificarile de structuri ale unitatii; 
e) intocmirea fiselor de post pentru personalul incadrat, conform normelor si dispozitiilor legale; 
f) tinerea evidentei autorizatiilor de libera practica, a certificatelor de acreditare si a asigurarilor de raspundere civila in domeniul medical ale personalului 
medical; 
g) redactarea deciziilor privind incadrarea, promovarea, evaluarea, sanctionarea, schimbarea locului de munca, a functiei, a conditiilor de munca, ale 
salariatilor etc.;   
h) efectuarea controlului prestarii muncii atat in cadrul programului normal de lucru cat si in afara acestui timp (garzi, ore suplimentare etc.); 
i) asigurarea acordarii drepturilor de salarizare - in limita bugetului aprobat pentru cheltuieli de personal – salarii de baza, spor de vechime, sporuri pentru 
conditii de munca, garzi, indemnizatii, ore suplimentare, premii anuale, etc. 
j) In cadrul serviciului se efectueaza toate lucrarile privind salarizarea personalului, state de plata lunare,  lucrarile pentru intocmirea statelor de premii la 
sfarsitul anului,  lucrari de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor, lucrari de indexare a salariilor in conformitate cu HGR si Ord. Guv.; 
k) intocmirea contractelor de munca pentru personalul de conducere si de executie nou incadrat si transmiterea acestora in REVISAL in termenele prevazute 
de lege; 
l) intocmirea dosarelor cerute de legislatia in vigoare in vederea pensionarii; 
m) asigurarea intocmirii situatiilor statistice privind cheltuielile de personal realizate lunar, trimestrial , semestrial si anual; 
n) eliberarea adeverintor si altor acte care atesta calitatea de salariat sau de fost salariat al unitatii, adeverinte cu sporurile realizate in vederea recalcularii 
pensiilor, adeverinte cu veniturile brute sau nete realizate; 
o) tinerea evidentei salariatilor care poseda carduri la bancile cu care unitatea a incheiat conventii de colaborare si se ocupa de toate demersurile in vederea 
virarii salariilor in conturile salariatilor respectivi; 
p) transmiterea declaratiilor privind contributiile salariatilor catre institutiile statului; 



32 
 

q) tinerea evidentei concediilor medicale, a concediilor de odihna si a concediilor fara plata ale personalului angajat; 
r) centralizarea graficelor de garzi pe baza propunerilor facute de catre sefii locurilor de munca si tine evidenta modificarilor care se fac in cursul lunii pe baza 
de cerere; 
s) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare; 
t) intocmirea situatiilor cerute de conducerea unitatii sau de alte institutii ale statului abilitate in acest sens; 
u) intocmeste lunar documentatia necesara recuperarii sumelor de la FNUASS; 
v) intocmeste statele de plata salarii; 
w) intocmeste liste cu bonuri de masa; 
x) intocmeste si vizeaza semestrial legitimatiile personalului. 

 
(23) Atributiile specifice Serviciului financiar-contabil sunt urmatoarele: 

a) intocmirea proiectelor de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare sub coordonarea directa a directorului financiar contabil si a ordonatorului principal 
de credite; 
b) asigurarea creditelor necesare,corespunzatoare comenzilor si contractelor emise, in limita creditelor aprobat; 
c) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunii; 
d) intocmirea planului de plati in numerar prin casierie; 
e) intocmirea formularelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite; 
f) intocmirea situatiilor lunare privind serviciile medicale realizate si raportarea lor catre CJAS spre decontare; 
g) intocmirea executiei bugetare lunar, trimestrial, anual; 
h) analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii mijloacelor materiale si banesti puse la dispozitia unitatii, luarea 
masurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune; 
i) intocmirea studiilor privind costuri comparative pe diversi indicatori: zi de spitalizare, pat, bolnav comparativ pe sectiile din unitate, analiza cauzelor care 
determina diferente si propunerea eliminarii celor subiective; 
j) calcularea foilor de observatie privind accidentele de munca, accidentele rutiere, vatamarile corporale si raportarea loc catre CJAS; 
k) intocmirea cererilor de deschidere de finantare pe diferite surse; 
l) organizarea contabilitatii conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii corecte si la timp a inregistrarilor; 
m) organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare impreuna cu celelalte birouri si servicii din unitate,in ceea ce 
priveste stocurile disponibile; 
n) asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabile; 
o) organizarea evidentei tehnico -operative si gestionare, asigurarea tinerii lor corecte si la zi; 
p) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar; 
q) asigurarea indeplinirii conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si retinerea ratelor; 
r) asigurarea masurilor de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special; 
s) asigurarea efectuarii corecte si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiuniilor de incasare si plati in numerar; 
t) tinerea  evidentei angajamentelor bugetare si legale. 

 
(24) Atributiile specifice Serviciului Aprovizionare, Transport, Administrativ sunt urmatoarele: 

a) aprovizionarea ritmica si la timp cu toate bunurile, medicamentele si materialele necesare bunului mers al activitatilor medicale, administrative si tehnice 
b) asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodaresc in conditii de eficienta maxima; 
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c) asigura efectuarea inventarierii patrimoniului in conditiile si la termenele stabilite prin acte normative impreuna cu sef serviciu financiar-contabilitate; 
d) asigura intretinerea curateniei in curtea spitalului, urmareste efectuarea curateniei; 
e) asigura repararea si intretinerea materialului moale (cearşaf, pijamale, fete perne),confectioneaza material moale;  
f) asigura ordinea si curatenia la rampa de gunoi si crematoriul unitatii; 
g) urmareste receptionarea, manipularea si depozitarea corespunzatoare a bunurilor; 
h) urmareste intretinerea cladirilor, instalatiilor si pastrarea  in bune conditii a inventarului spitalului; 
i) intocmeste necesarul de material moale (lenjerie, pijamale, halate, capoate etc.) anual si-l transmite pentru achizitionare; 
j) intocmeste necesar de materiale de intretinere si curatenie; 
k) urmareste folosirea si consumul cu eficienta  al  acestora; 
l) urmareste respectarea programului de lucru a intregului personal din subordine; 
m) asigura prin sectorul de zone verzi curatenia si intretinerea spatiilor exterioare in toate anotimpurile precum plantare plante, tuns iarba, gard viu, plantare 
copaci, intretinere sera si plantele necesare, primind  sprijin si din alte sectoare de activitate; 
n) coordonarea activitatii magaziilor, asigurand conditii optime de pastrare si depozitare a bunurilor 
o) urmarirea distribuirii judicioase a materialelor in sectiile si serviciile spitalului 
p) intra in relatii cu sectiile si serviciile din spital si cu furnizorii de materiale si medicamente 
q) incheierea contractelor economice cu furnizorii, intocmirea si urmarirea graficului de livrari pentru materialele necesare unitatii 
r) asigura aprovizionarea unitatii cu alimente, materiale, instrumentar, aparatura in cele mai bune conditii 
s) asigura pastrarea arhivei spitalului cu respectarea normativelor de pastrare, aceasta facandu-se in conditii corespunzatoare; 
t) asigura activitatea de secretariat si curierat precum si dactilografierea corespondentei; 
u) organizeaza activitatea de paza cu prestari servicii. 
v) receptionarea calitativa si cantitativa a materialelor, alimentelor primite de la furnizori si asigurarea transportului acestora in conditii igienici-sanitare, in 
conformitate cu normele in vigoare. 

 
(25) Atributiile specifice Secretariatului sunt urmatoarele: 

a) asigura intrarea si iesirea corespondentei in si din unitate; 
b) inregistreaza in registre speciale fiecare document si dupa prezentarea la manager, cu rezolutiile primite le distribuie compartimentelor repartizate in 
vederea solutionarii; 
c) asigura legaturile telefonice solicitate atat din interior cat si din exterior; 
d) asigura accesul la manager conform dispozitiilor primite; 
e) asigura realizarea la timp si de calitate a tuturor sarcinilor primite de la conducerea unitatii; 
f) primeste si distribuie sub semnatura intreaga corespondenta; 
g) aduce si transporta la si de la P.T.T.R. corespondenta unitatii; 
h) distribuie la unitatile din localitate corespondenta repartizata; 
i) trimite in alte localitati corespondenta si o timbreaza corespunzator; 
j) intocmeste deconturile pentru utilitatea si consumul de timbre; 
k) colecteaza si scaneaza declaratiile de avere, de interese si de incompatibilitati si le scaneaza in vederea afisarii acestora pe site-ul unitatii; 
l) tehnoredacteaza graficul lunar de garzi al medicilor; 
m) participa la pregatirea lucrarilor pentru sedintele Consiliului de Administratie şi ale Comitetul  
Director. 
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(26) Atributiile specifice Blocului alimentar sunt urmatoarele: 

a) primeste, transporta, si prepara alimentele; 
b) primirea alimentelor la magazie este urmarita cu atentie, receptia fiind asigurata de o comisie stabilita de catre conducerea unitatii; 
c) pastrarea alimentelor pana la prelucrarea lor se face in cele mai bune conditii, urmarindu-se pastrarea in totalitate a calitatii lor nutritive; 
d) primirea alimentelor de la magazie se face pe baza listei zilnice de alimente in prezenta medicului de garda, bucatarului sef care controleaza calitatea 
alimentelor; alimentele se ridica in totalitatea lor; 
e) lista de alimente pe spital va fi depusa la magazia de alimente dupa primirea semnaturii de control preventiv din partea contabilului sef si aprobata de 
managerul unitatii, in acesta lista fiind trecute cantitatile de alimente necesare pentru intreaga zi; 
f) materia prima si produsele finite se prelucreaza pe mese diferite; 
g) in procesul de pregatire al preparatelor culinare, asistenta dieteticiana supravegheaza si raspunde de modul in care se respecta pregatirea fiecarei mese 
dietetice si repartizarea alimentelor pe cele trei mese principale si pe suplimente; 
h) mincarea se distribuie in sectii in vase inoxidabile, asigurate cu capace ; 
i) probele din fiecare fel de mincare se vor pastra in recipiente curate prevazute cu capac, etichetate cu data pregatirii, si continutul acestora, care se vor pastra 
36 ore; 

 
(27) Atributiile specifice Spalatoriei sunt urmatoarele: 

a) administreza si gospodareste obiectele si echipamentele de inventar moale si gospodaresc primite de la magazia unitatii ; 
b) primeste de la sectiile cu paturi si de la alte compartimente de lucru  obiectele folosite si murdare ; 
c) efectueaza dezinfectarea, spalarea, calcarea, si pastrarea lenjeriei si echipamentului moale; 
d) scoate si depoziteaza separat rufele deteriorate si uzate spre a fi scoase din uz prin casare. 

 
(28) Atributiile specifice Compartimentului tehnic sunt urmatoarele: 

a) asigura activitatea de intretinere si reparatii a aparaturii, instalatiilor, utilajelor, cladirilor si mijloacelor de transport din unitate; 
b) efectuarea lucrarilor de reparatii curente; 
c) urmareste efectuarea de reparatii capitale si de investitii conform graficelor, verificand cantitativ si calitativ lucrarile executate de constructor; 
d) asigura buna intretinere a cladirilor, aparatelor, instalatiilor si utilajelor; 
e) asigura intretinerea si repararea mijloacelor de transport bolnavi si materiale din dotarea unitatii; 
f) stabileste cauzele degradarii sau distrugerii constructiilor, instalatiilor, sau utilajelor si propune masuri corespunzatoare; 
g) stabileste necesarul de materiale intretinere, constructii; 
h) efectueaza operatiile de intretinere si reparare la aparatele, instalatiile si utilajele medicale; 
i) asigura asistenta tehnica la receptionarea aparatelor, instalatiilor si utilajelor medicale; 
j) efectueaza montarea aparatelor, instalatiilor si utilajelor medicale in conformitate cu normativele in vigoare; 
k) avizeaza din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalatiilor si utilajelor din dotarea unitatii. 

 
(29) Atributiile specifice Atelierului de intretinere cladiri si instalatii sunt urmatoarele: 

a) Efectuarea lucrarilor de reparatii curente; 
b) Urmarirea efectuarii de reparatii capitale si de investitii conform graficelor, verificand cantitativ si calitativ lucrarile executate de constructor; 
c) Asigura buna intretinere a cladirilor, aparatelor, instalatiilor si utilajelor; 
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d) Asigura intretinerea si repararea mijloacelor de transport bolnavi si materiale din dotarea unitatii; 
e) Stabileste cauzele degradarii sau distrugerii constructiilor, instalatiilor, sau utilajelor si propune masuri corespunzatoare; 
f) Stabileste necesarul de materiale intretinere, constructii; 
g) Efectueaza operatiilke de intretinere si reparare la aparatele, instalatiile si utilajele medicale; 
h) Asigura asistenta tehnica la receptionarea aparatelor, instalatiilor si utilajelor medicale; 
i) Efectueaza montarea aparatelor, instalatiilor si utilajelor medicale in conformitate cu normativele in vigoare; 
j) Avizeaza din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor, instalatiilor si utilajelor din dotarea unitatii. 

 
(30) Atributiile specifice Centralei telefonice sunt urmatoarele: 

a) urmareste ca efectuarea convorbirilor sa se faca eficient si cu costuri minime propunand masuri in acest sens; 
b) executa intretinerea circuitelor interioare. 

 
(31) Atributiile specifice Sectorului Lenjerie sunt urmatoarele: 

a) corectarea eventualelor defecte ale produsului; 
b) pregatirea partilor componente ale produselor şi montarea lor în vederea confectionarii produselor finite; 
c) confectionarea, transformarea şi repararea echipamentului de protecţie pentru personalulul sanitar, personal auxiliar, muncitori; 
d) repararea lenjeriei de pat a bolnavilor; 
e) repararea uniformelor, paturilor, fetelor de masa, etc.si transferarea produselor la spalatoria centrala în vederea spalarii; 
f) iregistrarea produsului finit în gestiune. 
 

(32) Atributiile specifice Biroului de Achizitii Publice sunt urmatoarele: 
a) elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul spitalului si 
urmareste realizarea acestuia; 
b) elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire; 
c) raspunde de organizarea procedurilor de achizitii publice de bunuri, servicii si lucrari, conform prevederilor legale in vigoare; 
d) asigura intocmirea formalitatilor de publicitate pentru procedurile de achizitii publice si vanzarea documentatiei corespunzatoare acestora; 
e) asigura primirea, inregistrarea si pastrarea ofertelor pentru procedurile organizate; 
f) asigura intocmirea proceselor-verbale de deschidere a ofertelor, a celor de analiza si a proceselor-verbale de atribuire a contractelor de achizitii publice. 
Asigura comunicarea rezultatelor achizitiilor publice organizate de ofertanti; 
g) asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora membrilor comisiei spre rezolvare si catre institutiile guvernamentale abilitate si transmite 
rezultatul contestatiilor acestora si ofertantilor implicati inca in procedura; 
h) asigura intocmirea si transmiterea catre Monitorul Oficial VI a anunturilor de intentie, participare sau atribuire; 
i) incheierea contractelor cu furnizorii; 
j) constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice; 
k) respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice. 
 

(33) Atributiile specifice Compartimentului P.S.I. sunt urmatoarele: 
a) in conformitate cu legislatia de protectia muncii, urmareste respectarea acesteia; 
b) executa instructajul general de protectie a muncii; 
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c) asigura si verifica respectarea normelor de protectia muncii; 
d) solicita necesarul de materiale si mijloace de protectia muncii; 
e) ia masurile necesare si solicita asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor; 
f) urmareste si aplica prevederile legislative cu privire la protectia impotriva incendiilor, verificand respectarea acestora; 
g) gestioneaza activitatea de protectie civila; 
h) intocmeste conform legii documentatia cu privire la aceasta; 
i) urmareste in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu aplicarea acestora solicitand interventia organelor abilitate pentru solutionarea lor. 
 

(34) Atributiile specifice Compartimentului juridic sunt urmatoarele: 
a) avizeaza la cererea conducerii, actele  care pot angaja raspunderea patrimoniala a spitalului precum si orice alte acte care produc efecte juridice; 
b) avizează cu privire la interpretarea corecta a actelor normative care au aplicabilitate în spital; 
c) avizează contractele de munca şi deciziile emise de conducerea unităţii;  
d) colaboreaza la întocmirea instrucţiunilor emise de conducerea unităţii sau a altor acte cu caracter normativ, pentru asigurarea legalităţii necesare;  
e) participa la negocierea, incheierea, intocmirea si urmarirea derularii contractelor; 
f) reprezinta si apara interesele spitalului in fata organelor administratiei de stat, a instantelor judecatoresti si a altor organe cu caracter jurisdictional, precum 
si in cadrul oricarei proceduri prevazute de lege, in baza delegatiei date de conducerea spitalului; 
g) analizează, împreună cu compartimentul financiar-contabil, situaţia pagubelor şi avizează, la cerere, în legătură cu măsurile de urmărire a debitorilor, în 
condiţiile actelor normative în vigoare;  
h) vizează situaţiile debitelor din pagube ce se înainteaza organelor superioare;  
i) urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza organele de conducere si serviciilor interesate atributiile ce le revin din acestea. 
  (35) Atributiile specifice Compartimentului informatica sunt urmatoarele: 
a) cresterea eficientei operationale a unităţii în cadrul administratiei publice; 
b) informatizarea tuturor serviciilor adresate populatiei; 
c) integrarea serviciilor prestate în reteaua nationala de informatii; 
d) asigurarea accesului la informatii de specialitate prin tehnologii de actualitate; 
e) imbunatatirea managementului fluxului de documente; 
f) furnizarea catre strucurile competente autorizate a datelor de utilitate publica ale unităţii; 
g) cresterea disponibilitatii informatiilor despre activitatea medicala a unităţii; 
h) perfectionarea şi totodata simplificarea relatiilor unităţii cu mediul de afaceri şi cu structurile administratiei publice; 
i) coordonarea întreagii activitati de informatică a spitalului; 
j) organizează şi urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului; 
k) analizează toate aplicaţiile ce se doresc a fi dezvoltate de catre conducerea unitatii; 
l) urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare si asigură remedierea defecţiunilor apărute; 
m) periodic instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, dar care nu este de specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la 
performanţe maxime.  
 

(36) Compartimentul clerical este organizat şi funcţionează potrivit Protocolului încheiat între Ministerul Sănătăţii Publice şi Patriarhia Română, 
activitatea acestuia se exercită de către preotii încadrati în unitate, la capelă sau la patul bolnavului. 
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(37) Compartimentul Relatii cu Publicul are urmatoarele atributii: 
a) se ingrijeste de rezolvarea petitiilor formulate in nume propriu de catre cetateni, respectand prevederile O.G. 27/2002 privind reglementarea activitatii de 
solutionare a petitiilor; 
b) asigura accesul la informatiile de interes public tuturor persoanelor interesate, respectand prevederile Legii 544/2001 modificata si actualizata privind 
liberul acces la informatiile de interes public; 
c) colaboreaza cu toate serviciile si compartimentele de specialitate, in vederea rezolvarii temeinice si legale a petitiilor; 
d) urmareste respectarea Legii 46/2001, Legea drepturilor pacientului, protejand dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului; 
e) colaboreaza cu toate organismele abilitate prin lege sa cerceteze cauzele si imprejurarile producerii de accidente si alte evenimente, furnizand datele 
solicitate in scris de catre acestea, respectand prevederile legale in vigoare. 

 
(39) Medicul rezident are in principal urmatoarele atributii: 

a) desfasoara activitate in cadrul sectiei, conform sarcinilor prevazute pentru medicul de specialitate; 
b) participa la activitatea din spital - program in cursul diminetii, contravizita si garda - conform  reglementarilor in vigoare; 
c) se preocupa de ridicarea pregatirii sale profesionale in specialitate, sub conducerea medicului sef de sectie. 

(40) Medicul de garda din sectiile cu paturi are, in principal, urmatoarele atributii: 
a) raspunde de buna functionare a sectiilor si de aplicarea dispozitiilor prevazute in regulamentul de ordine interioara, precum si a sarcinilor date de medicul 
director al spitalului, pe care il reprezinta, in orele in care acesta nu este prezent in spital; 
b) controleaza la intrarea in garda, prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existenta mijloacelor necesare asigurarii asistentei medicale  curente si 
de urgenta, precum si predarea serviciului de cadrele medii si auxiliare care lucreaza in ture; 
c) supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare , iar la nevoie le efectueaza personal; 
d) supravegheaza cazurile grave existente in sectie sau internate in timpul garzii, mentionate in registrul special al medicului de garda; 
e) inscrie in registrul de consultatii orice bolnav prezentat la camera de garda, completeaza toate rubricile, semneaza si parafeaza in registru pentru fiecare 
bolnav; 
f) interneaza bolnavii prezentati cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgenta care se adreseaza spitalului; raspunde de justa indicatie a internarii sau a 
refuzului acestor cazuri, putand apela la ajutorul oricarui specialist din cadrul spitalului, chemandu-l la nevoie de la domiciliu; 
g) raspunde la chemarile care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si cheama la nevoie alti medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului; 
h) intocmeste foaia de observatie a cazurilor internate de urgenta si consemneaza in foaia de observatie evolutia bolnavilor internati si medicatia de urgenta 
administrata; 
i) acorda asistenta medicala de urgenta bolnavilor care au necesitat internarea; 
j) asigura internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati in spitalul respectiv, dupa acordarea primului ajutor; 
k) anunta cazurile cu implicatii medico-legale coordonatorului echipei de garda, medicului sef de sectie sau medicului director al spitalului, dupa caz; de 
asemenea anunta si alte organe, in cazul in care prevederile legale impun aceasta; 
l) confirma decesul, consemnand aceasta in foaia de observatie si da dispozitii de transportare a cadavrului la morga, dupa doua ore de la deces; 
m) asista dimineata la distribuirea alimentelor, verifica calitatea acestora, refuza pe cele alterate si sesizeaza  aceasta conducerii spitalului; 
n) controleaza calitatea mancarurilor pregatite inainte de servirea mesei de dimineata, pranz si cina; refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare, 
consemnand observatiile in condica de la blocul alimentar; verifica retinerea probelor de alimente; 
o) anunta prin toate mijloacele posibile medicul director al spitalului si autoritatile competente, in caz de incendiu sau alte calamitati ivite in timpul garzii si ia 
masuri imediate de interventie si prim ajutor cu mijloacele disponibile; 
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p) urmareste disciplina si comportamentul vizitatorilor in zilele de vizita, precum si prezenta ocazionala a altor persoane straine in spital si ia masurile 
necesare; 
q) intocmeste , la terminarea serviciului, raportul de garda in condica destinata acestui scop, consemnand activitatea din sectie pe timpul garzii, masurile luate, 
deficientele constatate si orice observatii necesare; prezinta raportul de garda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITOLUL VI 

REGULI SPECIFICE SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ”SF. IOAN” GALATI 
  
  

Art.29. Accesul in unitate se realizeaza astfel: 
a) pentru personalul propriu, pe baza de legitimatie, care va fi prezentata semestrial pentru viza Serviciului RUNOS; 
b) pentru personalul din afara unitatii venit in interes de servicu pe baza buletinului de identitate sau a legitimatiei de serviciu ; 
c) pentru studenti,pe baza legitimatiei de student ; 
d) pentru vizitatorii bolnavilor , in cadrul unui program bine stabilit,  iar in afara programului prevazut pentru vizitarea acestora,pe baza biletului de liber 
acces,eliberat de seful de sectie. 
e) pentru reprezentantii presei, numai cu acordul managerului spitalului care va nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele 
carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor  la intimidate; pentru aceasta, anterior, reprezentatii mass-media vor face demersuri scrise sau 
verbale in vederea obtinerii acordului de principiu; in vederea desfasurarii fluente a acestei activitati,  managerul spitalului va nominaliza un reprezentant al 
spitalului care va fi desemnat ca purtator de cuvant al institutiei. 
 

Art.30. Programe si orare specifice unitatii: 
a) Orar de distributie a mesei pentru pacienti: 

 micul dejun 7.00-8.00 
 gustare 9.30-10.00 
 pranz 12.00-13.00 
 gustare 15.30-16.00 
 cina 18.00-19.00 
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b) Aprovizionarea : 
 10.00-12.00 

c) Program pentru vizitatori: 
 luni-vineri 15.00-20.00 
 sambata si duminica si sarbatori legale 10.00-20.00 

d) Frecventa schimbarii echipamentului pentru personalul medical: 
 echipamentul personalului medical se schimba obligatoriu la inceputul fiecarei ture si ori de cate ori este necesar. 

e) Ritmul de schimbare al lenjeriei: 
 lenjeria se va schimba obligatoriu o data pe saptamana si ori de cate ori este necesar, cu exceptia Compartimentului Terapie Acuta si a Sectiei 

Clinice ATI, unde schimbarea lenjeriei se va efectua zilnic. 
f) Programul de dezinfectie si de curatenie pe salon si pe spital: 

 suprafetele saloanelor si spitalului se dezinfecteaza de 3 ori pe zi; 
 aeromicroflora se dezinfecteaza o data pe saptamana si ori de cate ori este necesar; 
 cabinetele si salile de terapie sunt dezinfectate zilnic si ori de cate ori este necesar. 

g) Dezinsectia periodica se va face la interval de maximum 3 luni, iar deratizarea la interval de maximum 6 luni, iar intre operatiunile periodice se vor 
aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de intretinere, in fuctie de prezenta vectorilor, conform Ordinului 119/2014 art. 50 al. b;  
h) Curatenia si dezinfectia in saloane se face conform programului anual de curatenie si dezinfectie aprobat la nivelul unitatii;  
i) Program transport deseuri: 

 Deseuri menajere 7.30-8.30; 12.30-13.30; 17.00-18.00. 
 Deseuri infectioase 8.30-10.00 

CAPITOLUL VII 
 

OBLIGATIILE GENERALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT AL 
SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “SF. IOAN” GALATI 

 
Art.31. (1). Sarcinile personalului incadrat in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.Ioan”Galati se stabilesc de conducerea unitatii, pe baza 

propunerilor facute de seful ierarhic superior si  in functie de fiecare loc de munca si sunt comunicate fiecarui salariat prin inmanarea fisei postului, anexa a 
contractului individual de munca, la incadrarea in unitate. 

(2) Pentru respectarea clauzelor contractuale cu casa de asigurari de sanatate, personalul spitalului, in functie de atributiile fiecaruia, are  obligatia sa: 
a) respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate; 
b) sa informeze asiguratii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate 
facultativ, obligatiile furnizorului de servicii medicale in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate precum si obligatiile asiguratului; 
c) sa respecte confidentialitatea tuturor  datelor si informatiilor privitoarea la asigurati, precum si la intimitatea si demnitatea acestora; 
d) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre Casa de Asigurari de Sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare  de servicii medicale, 
factura ce va fi insotita de desfasuratoarele pentru activitatile realizate, care cuprind si codul numeric personal al asiguratilor care au beneficiat de servicii  
medicale raportate, atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Desfasuratoarele se stabilesc 
prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se pun la dispozitia furnizorilor de servicii medicale de catre casele de asigurari de sanatate. 
Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru, conduce la masuri mergand pana la 
rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale; 
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e) sa raporteze caselor de asigurari de sanatate si autoritatilor de sanatate publica datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala, 
potrivit formulalelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; 
f) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor; 
g) sa completeze corect si la zi formularele tipizate din sistemul informational al Minsiterului Sanatatii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate; 
h) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat al medicului specialist din ambulatoriu si a unitatii sanitare; 
i) sa respecte programul de lucru pe care sa il afiseze in loc vizibil si sa il comunice caselor de asigurari de sanatate si autoritatilor de sanatate publica; 
j) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza incheierii contractului si sa indeplineasca in 
permanenta aceste conditii pe durata derularii contractului; 
k) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate; 
l) sa furnizeze tratament adecvat si sa respecte conditiile de prescriere al medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz 
uman; conform reglementarilor in vigoare - ca urmare a unui act medical propriu si  numai pentru afectiuni ce intra in competenta conform autorizatiei de libera 
practica; medicamentele prescrise trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul; 
m) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medico-chirurgicala ori de cate ori de solicita; 
n) sa acorde servicii medicale tututor asiguiratilor fara nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament; 
o) sa acorde servicii medicale si sa efectueze analize medicale si alte investigatii paraclinice in regim  de urgenta femeii gravide; 
p) sa afiseze in loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate cu care are relatii contractuale; 
q) sa elibereze acte medicale, in conditile stabilite de norme; 
r) sa solicite documentele care atesta caliatatea de asigurat in conditiile prevazute de norme; 
s) sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de specialitate din ambulatoriul de specilaitate, prin scrisoare medicala transmisa 
direct, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului; 
t) sa respecte destinatia sumelor contractate prin acte aditionale; 
u) sa intocmeasca liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale; 
v) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea contractarii, indicatorii specificati stabiliti prin norme; 
w) sa tina evidenta distincta a pacientilor internati in urma unor accidente rutiere si vatamari corporale prin agresiune precum si a pacientilor cetateni straini 
internati, proveniti din tari cu care Romania a incheiat acorduri bilaterale pentru asistenta medicala; 
x) sa transmita institutiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform Clasificarilor internationale a maladiilor-varianta 10, pe baza 
reglementarilor in vigoare; 
y) in situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda servicii medicale de urgenta necesare, avand obligatia sa evalueze situatia 
medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta o urgenta; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de 
asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor serviciilor medicale de catre acesta; unitatea are obligatia de a anunta casa de asigurari de sanatate 
cu care a incheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienti, lunar printr-un centralizator separat, cu justificarea medicala a 
internarii de urgenta; 
z) sa acorde asistenta medicala asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul; 
aa) sa acorde cu prioritate consultatii medicale si investigatii paraclinice personalului angajat in unitatile sanitare publice. 

(3) Personalul angajat al spitalului are obligatia de a se achita de sarcinile de serviciu din fisa postului, si va respecta obligatiile cu privire la : 
a) pastrarea confidentialitatii fata de terti asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor;  
b) pastrarea confidentialitatii informatiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toti salariatii care au acces la acestea, prin activitatea pe care o 
desfasoara, in mod direct sau indirect. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca 
legea o cere in mod expres, conform Legii nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului. 
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c) acordarea serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor; 
d) respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situatiile  de trimitere in consulturi interdisciplinare; 
e) neutilizarea materialelor si a instrumentelor a caror conditie de sterilizare nu este sigura; 
f) completarea prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale); 
g) respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situatiile de trimitere in consultatii interdisciplinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOL VIII 
CONFIDENTIALITATEA 

 
I. INFORMATIILE CU CARACTER CONFIDENTIAL 
 

Art.32.(1). Informatiile cu caracter confidential au urmatorul regim: 
a) Toate informatile privind starea pacientului, rezultatele investigatilor,diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si 
dupa decesul acestuia.  
b) Informatile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.  
c) În cazul în care informatile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtamântului nu 
mai este obligatorie.  
d) Pacientul are acces la datele medicale personale.  
e) Medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punct de vedere al 
informaţilor referitoare la sănătatea sa. 
f) Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei persoanei respective.  
g) Obligaţia medicului să păstreze secretul profesional persista şi după ce persoana respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat. 

 
(2) Transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei se poate face astfel: medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe 

persoana desemnată de aceasta cu privire la orice informaţie pe care o deţine referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză.  
 
(3) Derogările de la regula păstrării secretului profesional sunt derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere 

al informaţilor referitoare la sănătate si sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege.  
 
(4) In cadrul procesului de cercetare: 
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a) participarea persoanelor cu tulburari psihice se face atat cu consimtamantul lor cat si cu consimtamantul familiei (ori, in lipsa familiei, a reprezentantilor lor 
legali) 
b) informatiIle confidentiale pot fi folosite pentru cercetare si publicate numai in conditiile pastrarii anonimatului pacientilor participanti la programul de 
cercetare (cu exceptia cazurilor cand este mentionat in scris acordul pacientilor si al familiei sau al reprezentantilor sai legali) 
c) pacientii spitalizati fara consimtamantul lor nu pot fi folositi ca subiecti de cercetare. 
 
II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
           Art.33. (1)  In conformitate cu art. 27 din Legea nr. 677/21.11.2001 modificata si actualizata si Ordinul nr. 52/18.04.2002 pentru protectia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, precum si cu privire la riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu 
caracter personal urmatoarele atributii trebuie respectate pentru a îndeplini cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal:  
a) Prelucrarea datelor se va face numai de către utilzatorii desemnaţi; 
b) Utilzitorii desemnaţi vor accesa datele cu caracter personal numai in interes de serviciu;  
c) Operatorii care au acces la date cu caracter personal au obligaţia de pastra confidenţialitatea acestora;  
d) Se interzice folosirea de către utilzatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase, existând riscul ca odata cu accesarea acestor 
programe sa pătrundă in system viruşi informatici ce pot distruge bazele de date existente; se interzice descarcarea de pe internet a altor programe decât cele 
instalate de personalul compartimentului de informatica, a fişierelor cu muzica, filme, poze etc;  
e) In programul SIUI, persoanele desemnate vor accesa doar datele secţiei sau cabinetului unde lucreaza, pentru a evita disfunctionalitatea programului;  
f) Operatorii sunt obligaţi sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand părăsesc locul de munca;  
g) Incăperile unde sunt amplasate calculatoarele trebuie sa fie încuiate atunci cand nu se afla nimeni acolo;  
h) Terminalele de acces folosite vor fi pozitonate astfel incat sa nu poata fi văzute de public;  
i) Utilizatorul care primeşte un cod de identificare si un mijloc de autentificare trebuie sa păstreze confidenţialitatea acestora. 

 
(2) Incalcarea acestor dispoziţii va duce la interzicerea accesului la sistemul informatic sau chiar la sanctionarea disciplinara a salariatului. 
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CAPITOLUL IX 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR 

  
 
I. DREPTURILE PACIENTILOR 
  Art.34. (1) Drepturile generale ale pacienţilor sunt reglementate astfel: 
a) Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătătii Publice nr. 386/2004;  
b) Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale 
ale unităţii;  
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c) Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;  
   

(2) Drepturile pacientului la informaţia medicală sunt urmatoarele: 
a) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;  
b) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;  
c) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;  
d) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a 
alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor medicale, precum 
şi cu privire la datele despre diagnostic şi prognostic;  
e) Pacientul are dreptul de a decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă psihică;  
f) Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu 
cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;  
g) Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;  
h) Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, dar numai cu acordul pacientului;  
i) Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe 
perioada spitalizării;  
   

(3) Drepturile pacientului privind intervenţia medicală sunt urmatoarele: 
a) Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale 
opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;  
b) Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul 
pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;  
c) În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar;  
d) În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea 
lui de întelegere;  
e) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea 
consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;  
f) Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din doi medici pentru pacienţii din ambulatoriul de specialitate;  
g) Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii 
diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;  
h) Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite 
pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal, şi dacă 
cercetarea este făcută şi în interesul pacientului;  
i) Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare 
dignosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale; 

 
(4) Drepturile la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului sunt urmatoarele: 

a) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar 
şi după decesul acestuia.  
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b) Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.  
c) În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului 
este obligatorie.  
d) Pacientul are acces la datele medicale personale.  
e) Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, 
tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.  
f) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.  
   

(5) Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale  
a) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, 
selectarea se face numai pe criterii medicale.  
b) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de catre Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa 
publicului.  
c) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat corespunzător.  
d) Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.  
e) Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate .  
f) Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea 
pacientului, în măsura posibilităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât mai aproape de cel familial.  
g) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl 
recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.  
h) Pacientul poate oferi unităţii unde a fost îngrijit donaţii, cu respectarea legii.  
i) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.  
j) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferite unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de 
specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la servicii comunitare 
disponibile.  
k) Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.  
 
 
II. OBLIGATIILE PACIENTULUI 
   
            Art.35.  Obligatiile pacienţilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, sunt urmatoarele: 
a) Să respecte regulile ce se aplică în spital (RI si ROF);  
b) Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital;  
c) Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital;  
d)  Să nu deterioreze bunurile din spital;  
e)  Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;  
f)  Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie;  
g)  Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat;  
h)  Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite pentru şederea în spital;  
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 i) Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta 
prevedere trebuind a fi respectata de catre personalul incadrat în unitate, de catre pacienţi, aparţinători, elevi practicanti, voluntari,  precum şi orice alte persoane 
care se afla în unitatea sanitara.  
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CAPITOLUL X 

PROCEDURA PRIVIND ELIBERAREA COPIILOR DE PE FOILE DE OBSERVATII PENTRU PERSOANELE INTERNATE IN UNITATEA 
NOASTRA SANITARA 

 
  

Art.36. (1). Eliberarea copiilor de pe foile de observatie si a inscrisurilor atasate la acestea, pentru persoanele internate in unitatea noastra sanitara se face 
in urmatoarele situatii: 
a) la cererea scrisa a reprezentantului legal al minorului , la care se ataseaza copia actului de identitate a reprezentantului legal,  copia actului de identitate a 
minorului in cazul in care acesta are 14 ani, copia certificatului de nastere a minorului si dovada achitarii taxei de eliberare stabilita de conducerea unitatii.  
b) la cererea Serviciilor de Medicina Legala, pe baza de adresa aprobata de catre conducerea unitatii ; 
c) la cererea organelor de cercetare penala pe baza de adresa aprobata de conducerea unitatii  ; 
d) la cererea Colegiului Medicilor pe baza de adresa aprobata de conducerea unitatii ; 
e) la cererea  instantelor de judecata cu aprobarea conducerii unitatii; 
f) la cererea  scrisa  a societatilor de asigurari cand se prezinta in mod obligatoriu acordul pacientului/reprezentantului legal, cu aprobarea conducerii unitatii 
si dupa achitarea taxei de eliberare stabilita de conducerea unitatii. 

 
(2) Cererile se depun la Secretariatul unitatii si se inregistreaza in registrul unic de corespondenta  urmand a fi repartizate de catre managerul unitatii 

BIROULUI  JURIDIC, care solicita originalul foii de observatie, in functie de situatie, sectiei in care a fost internat minorul, serviciului de statistica  sau arhivei. 
 
(3) Arhivarul unitatii multiplica foaia de observatie si o depune la Biroul Juridic pentru a fi certificata pentru conformitate de catre managerul 

unitatii si  inaintata cu adresa oficiala organelor solicitante  sau pe baza de semnatura reprezentantului legal al minorului in cel mult 5 zile de la 
solicitare. 
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