
  CONSILIUL LOCAL HUEDIN  
SPITALUL ORASENESC HUEDIN 
            
 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

C A P I T O L U L    I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
 Art. 1.Spitalul Orasenesc Huedin este unitate sanitară publică cu personalitate juridică, 
înfiinţat prin Decizia nr. 355/12 iul.1973  şi este subordonat Consiliului Local Huedin.  
 Art. 2. Sediul Spitalului Orasenesc Huedin este în orasul Huedin, str.Spitalului, nr.42, 
jud.Cluj. 

Art. 3.Spitalul Orasenesc Huedin desfăşoară o asistenţă medicală spitaliceasca, servicii 
medicale de urgenta in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si functioneaza conform 
Legii 95/2006, cu modificarile si completarile aduse.  

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura in situatia in care se constata o stare ce pune in 
pericol echilibrul normal al functiilor organismului, diagnosticul nu poate fi stabilit in conditiile 
ambulatoriului de specialitate, necesita tratament sub supraveghere sau recuperare, ori in alte situatii 
justificate din punct de vedere medical.  

Art. 4.  1. Spitalul asigură condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de supraveghere, 
prevenire si limitare a infectiilor aosiate asistentei medicale in unitatile sanitare, conform normelor 
aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii. 

2. Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea 
condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 
aosiate asistentei medicale in unitatile sanitare, 

3.Pentru prejudiciile cauzate pacienţilor din culpă medicală, răspunderea este individuală. 
 Art. 5.1.Forma de spitalizare utilizată este spitalizarea continuă si spitalizare de zi. 
 Art. 6.1.Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor la recomandarea medicului de 
familie acreditat sau a medicului specialist acreditat, precum şi în caz de urgenţe medico-
chirurgicale sau la cererea pacienţilor. 
 2. Persoanele care nu dovedesc calitatea de asigurat suportă tarifele serviciilor medicale, cu 
excepţia urgenţelor medico-chirurgicale. 
 Asiguraţii suportă contravaloarea: 

 serviciilor hoteliere confort sporit, definite prin norme 
 unor servicii medicale de performanţă, stabilite prin norme 
 serviciilor efectuate la cererea pacientului 
3. Spitalul Orasenesc Huedin înregistrează persoanele cărora le acordă asistenţă medicală în 

evidenţele proprii, le întocmeşte fişe de consultaţie, foi de observaţie şi alte documente stabilite prin 
dispoziţii legale. 
 4. Spitalul Orasenesc Huedin eliberează, la cererea celor interesaţi şi potrivit dispoziţiilor 
legale, certificatele medicale pentru incapacitate temporară de muncă, buletine de analize, 
certificate de constatare a decesului şi alte asemenea acte. 
 5. Obligaţiile şi răspunderile ce revin personalului sanitar şi unităţii în înregistrarea şi 
raportarea activităţii desfăşurate, documentele folosite şi circuitul acestora, se stabilesc de 
Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu dispoziţiile legale privind sistemul informaţional în unităţile 
sanitare. 
 Art. 7.  

1. Spitalul Orasenesc Huedin  funcţionează pe principiul autonomiei financiare. 
 2. Finanţarea se asigură din următoarele surse: 
 - venituri realizate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în raport cu serviciile medicale 
furnizate, pe baza contractelor încheiate cu Casele de Asigurări de Sănătate. 
 - venituri de la bugetul de stat, bugetele locale, donaţii, sponsorizări 



 - venituri obţinute de la persoanele fizice şi juridice în condiţiile legii 
 - venituri de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe naţionale de sănătate, 
realizarea de construcţii noi, dotarea cu aparatură medicală de înaltă performanţă, precum şi 
efectuarea unor reparaţii capitale. 
 3. Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa de Asigurări de Sănătate 
a judeţului Cluj reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli 
şi se negociază de către Consiliul de administraţie cu conducerea Casei de Asigurări de Sănătate, în 
funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul cadru de furnizare de servicii medicale. 
 
C A P I T O L U L    II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Art. 8. Structura organizatorică internă a Spitalul Orasenesc Huedin cuprinde: 

 ● Structura activităţii medicale şi farmaceutice 
 ● Structura activităţii auxiliare şi economico-gospodăreşti 
   
 Structura organizatorica a Spitalului Orasenesc Huedin este stabilita in baza Ordinului 
Ministerului Sanatatii nr.633/01.06.2010 
 
 
 Structura organizatorica a Spitalului Orasenesc Huedin  : 
 

Sectia Medicina Interna                           50 paturi   

Din care: Compartiment Cardiologie          3 paturi  

      Compartiment Neurologie         3 paturi   

2. Sectia Chirurgie generala        25 paturi  

 din care: Compartiment Ortopedie traumatologie          5 paturi   

3. Sectia Obstetrica Ginecologie       25 paturi   

 din care: Compartiment Neonatologie         5 paturi  

4. Sectia Pediatrie         25 paturi    

5. Compartiment  A.T.I.          8 paturi  

6. Compartiment Psihiatrie Acuti        11 paturi  

7. Compartiment Psihiatrie Cronici        21 paturi  

8. Camera de garda    

     TOTAL                165 paturi  

9.  Spitalizare de zi      10 paturi  

10. Paturi insotitori      10 paturi  

11. Bloc operator 

12. Compartiment de prevenire si control al infectiilor nosocomiale  

13. Farmacia  

14. Sterilizare 

15. Laborator de analize medicale 

16. Laborator radiologie si imagistica medicala 

17. Laborator explorari functionale 



18. Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie 

19. Cabinet Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 

20. Cabinet planificare familiala   

21. Dispensar TBC     

22. Ambulatoriu cu cabinete in specialitatile: 

 - medicina interna    

 - oftalmologie     

 - ORL      

 - obstetrica – ginecologie   

 - dermatovenerologie    

 - pediatrie     

 - cardiologie     

 - neurologie      

 - chirurgie generala    

 - psihiatrie     

 - ortopedie – traumatologie         

 - endocrinologie   

 - psihologie  

23. Aparat functional 

- Birou de Statistica si Internari  

TESA 

- Serviciul RUNOS – Management al Calitatii si Serviciilor Medicale – Juridic  

- Serviciul Financiar Contabil – Administrativ  

- Serviciul Achizitii Publice, Contractare, Aprovizionare, Transport – Securitatea Muncii, PSI, Pr. 

Civila si Situatii de Urgenta – Informatica – Tehnic  

 

- Personal de deservire  

- Posturi comune  

- Bloc alimentar  

  
Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat. 
 

   
 
C A P I T O L U L    III 

ATRIBUŢIILE SPITALULUI 
 
 Art. 9. Spitalul Orasensc Huedin face parte din sistemul de sănătate publică şi asigură: 

a) Accesul populaţiei la formele de asistenţă medicală profilactică, curativă şi de 
recuperare; 



b) Continuitatea asistenţei medicale, prin colaborarea cu medici din aceeaşi unitate sanitară 
publică sau din alte unităţi sanitare publice şi private; 

c) Utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie 
şi tratament; 

d) Dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale de recuperare. 
Art. 10. Spitalul Orasenesc Huedin îndeplineşte: 

- prioritar funcţia de asistenţă medicală; 
- funcţia economică, de gospodărire şi administrativă. 

Art. 11. Funcţia de asistenţă medicală asigură îndeplinirea măsurilor şi aplicarea metodelor 
de recuperare medicală a bolnavilor.  Aceasta presupune: 
         -    acordarea primului ajutor medical si asistenta medicala de urgenta ; 

- organizarea primirii şi selecţionarea bolnavilor trimişi în vederea recuperării medicale; 
- internarea acestora în funcţie de indicaţiile prescrise şi efectuarea tratamentelor de 

recuperare medicală; 
- efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor 

ambulatori şi spitalizaţi; 
- elaborarea diagnosticului de boală, a stadiului evolutiv al acestuia, a diagnosticului 

funcţional precum şi a complicaţiilor bolii, evaluarea perspectivei recuperării medico-
sociale în vederea stabilirii programului de recuperare; 

- elaborarea programului de recuperare medicala la fiecare bolnav, stabilitatea duratei şi 
condiţiilor în care se va realiza aceasta; 

- aplicarea în cadrul programului de recuperare a măsurilor terapeutice prescrise; 
- supravegherea îndeplinirii programelor de recuperare stabilite şi evaluarea eficienţei lor, 

atît în cursul, cît şi la sfîrşitul acestora; 
- controlul medical şi supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi şi a 

unor grupe de populaţie expuse unui risc crescut de îmbolnăvire; 
- efectuarea investigaţiilor necesare expertizării capacităţii de muncă; 
- controlul stării de sănătate a bolnavilor recuperaţi prin metoda ambulatorie în scopul 

prevenirii complicaţiilor şi a recidivelor bolii; 
- acordarea primului-ajutor medical şi asistenţa medicală de urgenţă; 
- depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor, precum şi distribuirea 

instrumentarului şi a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare; controlul 
şi urmărirea calităţii medicamentelor în vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea 
riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse; informarea şi documentarea în domeniul 
medicamentelor; 

- stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă, a influenţei acestora asupra 
stării de sănătate a populaţiei şi controlul aplicării normelor de igienă; 

- informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei 
acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat; 

- organizarea şi efectuarea educaţiei sanitare a bolnavilor şi aparţinătorilor acestora; 
- realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor privind protecţia muncii şi paza şi 

stingerea incendiilor, conform normelor în vigoare; 
- asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii spitalului în perioade de calamităţi 

(înzăpezire, inundaţii etc) sau în alte situaţii cu caracter deosebit. 
Funcţia economică, de gospodărire şi administrativă reprezintă ansamblul 

activităţilor destinate obţinerii şi folosirii judicioase a mijloacelor financiare şi materiale 
necesare unei bune funcţionări a Spitalul Orasenesc Huedin, înregistrării, evidenţei şi 
păstrării mijloacelor financiare şi a bunurilor din dotare; urmărirea rezultatelor economice 
obţinute în condiţiile economiei de piaţă. 

- realizarea unor surse financiare suplimentare prin sponsorizare şi alte venituri proprii; 
- crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atît 

din punct de vedere cantitativ cît şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă; 
- realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecţiilor 

interioare. 
 

Art. 12. Secţiile şi compartimentele cu paturi au în principal următoarele atribuţii: 



În asigurarea asistenţei medicale  
- primirea de la cabinetele de consultaţii din ambulator a bolnavilor trimişi pentru internarea 

şi repartizarea lor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi 
combaterea infecţiilor interioare; 

- asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua 
internării; 

- efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare necesare stabilirii 
diagnosticului; 

- asigurarea tratamentului medical individualizat în raport cu starea bolnavului, a formei şi 
stadiului de evoluţie a bolii, a potenţialului morfofuncţional, prin aplicarea diferitelor 
mijloace, procedee şi tehnici medicale, chirurgicale şi ortopedice, a agenţilor fizici, 
gimnasticii medicale, terapiei ocupaţionale, mijloacelor de protezare, alimentaţiei dietetice 
etc; 

- întocmirea şi urmărirea realizării planului de recuperare medicală a bolnavului în cadrul 
căruia va asigura folosirea cu precădere a agenţilor fizici (kinetoterapie, electroterapie, 
hidroterapie, termoterapie, terapie ocupaţională în ateliere şi în aer liber, acupunctură, 
tratament logopedic); 

- asigurarea îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 
- asigurarea medicamentelor necesare tratamentelor indicate şi administrarea curentă a 

acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 
- asigurarea alimentaţiei bolnavilor în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 
- 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; 

- transmiterea prin “Biletele de ieşire” şi “Scrisorile medicale” a concluziilor diagnosticelor 
şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi, unităţilor sanitare ambulatorii; 

- depistarea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale şi declararea acestora, 
conform reglementărilor în vigoare; 

- la nevoie efectuează dispensarizare de profil; 
- educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor. 

 
Art. 13. Medicul şef de secţie are următoarele atribuţii: 

- organizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce, astfel încît să fie 
realizaţi indicatorii de performanţă stabiliţi de conducerea spitalului; 

- asigură şi răspunde de cunoaşterea, de către personalul subordonat şi de respectarea 
dispoziţiilor actelor normative care reglementează acordarea asistenţei medicale în cadrul 
sistemului asigurărilor sociale de sănătate; 

- să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de cîte ori se solicită unităţii 
acest serviciu; 

- verifică aplicarea corectă de către colectivul secţiei/compartimentului  a prevederilor 
contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti cu respectarea 
pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi şi a pachetului minimal în cazul persoanelor 
cu asigurare facultativă; 

- să ia măsuri specifice de informare a asiguraţilor despre serviciile medicale oferite, despre 
modul în care sînt furnizate, verificînd respectarea criteriilor de calitate elaborate de către 
Colegiul Medicilor din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru 
aplicare în secţiile unităţilor spitaliceşti; 

- organizează, la începutul programului de lucru, raportul de gardă, în cadrul căruia se 
analizează evenimentele petrecute în secţie din ultimele 24 de ore, stabilindu-se măsurile 
necesare în acest sens; 

- programează activitatea tuturor medicilor din secţie; 
- controlează şi răspunde de întocmirea corectă şi completă a foilor de observaţie clinică, 

asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice, 
controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, stabileşte momentul externării bolnavilor, 
conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti; 



- organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform 
reglementărilor legale în domeniu; 

- organizează consulturile medicale de specialitate, colaborează cu medicii şefi ai altor 
secţii/compartimente, laboratoare, în scopul stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului 
corespunzător; 

- urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament, 
fiind permanent preocupat de managementul corect al resurselor unităţii, cu respectarea 
prevederilor legale referitoare la sumele contractate de spital cu Casa de Asigurări de 
Sănătate; 

- răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de 
asigurări de sănătate unde se virează contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia, 
precum şi de solicitarea documentelor care atestă această calitate; 

- controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea/respectarea măsurilor de igienă şi 
antiepidemice, în scopul de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor aosiate 
asistentei medicale in unitatile sanitare, 

-  se va preocupa de raportarea corectă a infecţiilor asociate asistentei medicale, participînd 
trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului; 

- controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea 
polipragmaziei; se va trece la generalizarea folosirii la prescripţii a DCI ale 
medicamentelor, respectîndu-se în unităţile spitaliceşti a tuturor prevederilor Comisiei 
medicamentului; 

- răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la 
asiguraţi, a intimităţii şi demnităţii acestora; 

- organizează, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei, 
primirea vizitelor de către bolnavi, în concordanţă cu programul de vizite stabilit de 
conducerea spitalului; 

- controlează şi răspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor 
medicale întocmite în secţie, controlează modul de păstrare pe secţie, în timpul spitalizării, 
a documentelor de spitalizare; 

- controlează modul de întocmire, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de 
tratament după externare, controlează întocmirea corectă a scrisorilor medicale către 
medicul de familie sau, după caz, către medicul de specialitate din ambulatoriul de 
specialitate despre diagnosticul stabilit, investigaţiile, tratamentele efectuate sau orice alte 
informaţii referitoare la starea de sănătate a pacientului externat; 

- coordonează, controlează şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în urma 
unor accidente de muncă apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor 
profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care 
contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de 
Sănătate, ci de angajator sau persoanele vinovate; 

- informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei, punînd la dispoziţie actele 
necesare în acest scop. 

- organizează şi răspunde de aducerea la cunoştinţa întregului personal al secţiei a 
regulamentului de ordine interioară al spitalului, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii 
spitalului care au implicaţii asupra personalului din secţie, a raporturilor de muncă ale 
acestora; 

- verifică respectarea, de către întregul personal al secţiei, a sarcinilor de serviciu şi a 
normelor de comportare în unitate, stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al 
spitalului; controlează permanent comportamentul personalului secţiei; 

- controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii în secţie; 
controlează ţinuta corectă a personalului secţiei; 

- întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat în secţie 
şi le comunică conducerii spitalului; 

- verifică şi răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul secţiei pe care o conduce. 
 

Art. 14. Medicul şef de secţie chirurgie şi din celelalte profile chirurgicale are şi 
următoarele atribuţii: 



- răspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea programului şi a indicaţiilor 
operatorii, pregătirea preoperatorie şi tratamentul postoperator efectuat în secţia pe care o 
conduce; 

- asigură condiţiile de organizare şi funcţionare a blocurilor operatorii şi a celorlalte măsuri 
necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime. 

- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   

 
 

Art. 15. Medicul de specialitate are în principal următoarele sarcini:                                     
-   respectă programul de lucru stabilit; 
-   se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante    care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru. 

- participă la stabilirea planurilor operatorii ale secţiilor chirurgicale; 
- verifică împreună cu colectivul medical al secţiei chirurgicale, cu ocazia şedinţei de 

programare a operaţiilor, modul în care este asigurată investigarea şi pregătirea 
preoperatorie a bolnavilor; 

- asigură pentru bolnavii din secţia anestezie-terapie intensivă, pregătirea preoperatorie şi 
supravegherea postoperatorie a acestor bolnavi pe perioada necesară eliminării efectelor 
anesteziei şi restabilirii funcţiilor vitale ale organismului; 

- dă indicaţii generale cu privire la pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a 
bolnavilor din alte secţii; 

- îndrumă şi răspunde de toate problemele cu privire la organizarea şi funcţionarea punctului 
de transfuzie; 

- noteaza in foile de observatie contraindicatii operatorii si motivul refuzului oferirii 
anesteziei; 

- noteaza in foile de observatie toate amanuntele despre manoperele medicale, medicatia 
anestezica oferita si postanestezica, evolutia pacientului intra si post operator; 

- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate; 

-  sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora; 

-  efectueaza orice act medical in mod nediscriminatoriu (sex, rasa, etnie, apartenenta 
religioasa sau politica); 

- examinează bolnavii imediat la internare şi completează foaia de observaţie în primele 24 
de ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat; foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate 
anterior si la nevoie investigheaza suplimentar pacientul; 

- examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie, evoluţia, explorările de 
laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; la sfîrşitul internării întocmeşte epicriza 
sau starea la transfer pe alta sectie; 

- prezintă cu ocazia vizitei medicului şef de secţie, situaţia bolnavilor pe care îi are în 
îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de cîte ori este necesar; 

- participă la consultaţii cu medicii din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele 
paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza capacităţii de muncă; 

- comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită 
supraveghere deosebită; 

- întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; 
supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare, iar la 
nevoie le efectuează personal avand grija ca aceasta condica sa fie contrasemnata de sefii 
de sectii de pe sectiile de unde provin pacientii; 

- recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor; 
- controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de 

personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează; 
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a 

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



- raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; 
- răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al bolnavilor 

pe care îi îngrijeşte; 
- asigură gărzile pe spital, potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul responsabil 

de efectuarea graficelor de garzi, sau, în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia; 
- întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de 

conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire; 
- răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceeaşi secţie şi alte 

secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei 
cît mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor 

- se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine; 
- desfăşoară, după caz, activitate de cercetare medicală; 
- depune o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor; 
- participă la autopsii şi confruntările anatomoclinice la cazurile pe care le-a avut în îngrijire; 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 

procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate; 
- efectueaza externarea in timp util pentru pacienti, respectand programarile externarilor, 

eliberand si scrisoare medicala; 
- se procupa de supravegherea si realizarea activa a indicelui de complexitate pe sectie; 
- se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal a pacientilor, oferind 

informatii doar pacientilor la solicitare sau apartinatorilor desemnati de acestia; 
- opereaza in aplicatia Hospital, avand responsabilitatea pastrarii secretului informatiilor 

existente in sistemul informatic, aducand la cunostinta date doar in conformitate cu legile in 
vigoare; 

- asigura consultul interclinic la solicitare; 
- respecta regulile de deontologie profesionala; 
- completeaza concediile medicale, respectand legislatia in vigoare; 
-  completeaza certificatele de deces respectand legislatia in vigoare; 
- se asigura de respectarea circuitelor functionale de catre pacienti si de catre personal; 
- pastreaza si utilizeaza cu grija aparatura din dotare, sesizand seful de sectie/ managerului 

daca va identifica defectiuni; 
- transmite, conform protocolului de circuit a informatiilor in unitate, informatii oferite de 

comitetul director la raportul de garda pentru personalul din subordine; 
- are preopcupari de a evita polipragmazia, risipa de materiale sanitare, sau orice fel de alta 

risipa; 
- nu da interviuri in presa sau alte sisteme mass - media decat cu acordul managerului; 
- participa alaturi de seful de sectie la elaborarea listei de investitii si a proiectului de buget 

de venituri si cheltuieli pe sectie/compartiment; 
- se preocupa de asimilarea noutatilor legislative in domeniul sanitar si propagarea acestora 

la personalul din subordine; 
- se preocupa de transmiterea noutatilor profesionale catre personalul din subordine; 
- participa la toate sedintele de raport de garda; 
-   respecta prevederile Legii 95 din 14 aprilie 2006 si toate legile in vigoare in sanatate. 
-    activitatile legate de gestionarea deseurilor in urma activitatilor medicale reprezinta modul 
lor de colectare, gestionare  

- controleaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit pe sectie  
- participa la realizarea investigatiei sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri 

de deseuri, in vederea completarii bazei de date  
- semnalizeaza imediat directorul economic seful serviciului administrativ deficientele in 

sistemul de gestionare a deseurilor  
Angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude, coruptie sau 

orice activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, minora sau majora si care evident 
depsasesc nivelul de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite, sa le aduca 
la cunostinta organelor abilitate ale statului.  

Angajatii acestia nu pot fi sanctionatri in nici un fel si nici recompensati de catre comitetul 
director sau alti sefi ierarhici. 

 Aceste actiuni sunt private ca exercitarea unei indatoriri profesionale.  



 
Art. 16. Medicul de specialitate anestezie-terapie intensivă  

Examinează bolnavii transferati in cadrul compartimentului si completeaza foaia de observatie.. 
Asigură repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile respectării măsurilor referitoare la 
prevenirea si combaterea infecţiilor interioare după caz. 
Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, explorările de laborator, 
alimentaţia şi tratamentul corespunzător. 
Participă la consulturi cu medicii din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele 
paraclinice. 
Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are in grijă şi care necesită 
supraveghere deosebită. 
Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte. 
Supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii, iar la nevoie le efectuează 
personal. 
Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor. 
Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul 
mediu, auxiliar sanitar cu care lucrează. 
Planul de tratament si obiectivele acestuia sunt prezentate pacientului la internarea  pe 
sectie/compartiment. 
Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor masurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor 
de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are in grijă. 
Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare. 
Răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al bolnavilor pe care 
îi are în îngrijire. 
Întocmeşte formele de transfer ale bolnavilor catre sectiile aferente şi redactează orice act medical, 
aprobat de conducerea spitalului în legătura cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire. 
Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceeaşi secţie şi alte secţii şi 
colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei cât mai bune 
îngrijiri medicale a bolnavilor. 
Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilorlor., 
Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de 
observaţie a bolnavului, 
Informează organele locale ale parchetului sau ale politiei asupra cazurilor de vătămare corporală 
care ar putea fi rezultatul unui act criminal.  
Participă la activitatea din spital - program în cursul dimineţii şi garda - conform reglementarilor în 
vigoare, 
Se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea 
nivelului profesional al personalului din subordine. 
Depune o activitate permanenta de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor. 
Participă la autopsii şi confruntările anatomo-clinice la cazurile pe care le-a avut în îngrijire. 
Constată decesul şi consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţie cu semnătura şi parafa. 
Medicul curant care a constatat decesul scrie epiciriza de deces, menţionând data completării 
acesteia, semnează şi parafează. După 2 ore de la deces întocmeşte procesul verbal de predare –
primire a cadavrului conform protocolului încheiat şi verifică dacă decedatului i s-a aplicat pe 
antebraţ o brăţară de identificare ce conţine: numele, prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, 
data şi ora decesului, nr. F.O. (HGR 451/2004, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 
104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre 
in vederea transplantului) conform procedurii aprobata de conducerea spitalului; 
Ordinul MS 1101/2016: atribuţiile medicului curant pentru supravegherea, prevenirea si limitare a 
infecţiilor asociate asistentei medicale: 
Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MS nr 961/2016 privind asigurarea curăţeniei, 
dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi materialelor sanitare:  

 Anunţă imediat departamentul tehnic  asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu 
apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc) 

 Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în 
vigoare, utilizate pentru: 



 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
 Dezinfecţia pielii intacte, 
 Dezinfecţia suprafeţelor, 
 Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
 Dezinfecţia lenjeriei. 

- Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data 
preparării soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 

- Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de 
spălarea şi dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea 
tratamentelor prescrise. 

- Respectă măsurile de izolare stabilite 
- Declară imediat Comitetului Director orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă 

precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale 
- Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia mâinilor ca şi portul echipamentului de 

protecţie de către personalul mediu şi auxiliar din secţie,  
Atribuţii conform Ordinului MS nr 1226/ 2012 privind depozitarea şi gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale, Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 
instituţiile publice. 

 Cunoaşte şi aplică procedurile stipulate de Codul de procedură şi metodologia de 
investigaţie - sondaj, pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în 
vederea completării bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor. 

Atribuţii medicului prescriptor de sânge conform OMS nr. 1224/2006 pentru aprobarea 
Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale: 

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

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

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

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

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

 în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină in calitate de medic coordonator 
unitate de transfuzii, poate solicita sprijinul  centrului de transfuzie sanguină 
teritorial; 

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

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

Atribuţii medic coordonator al unitatii de transfuzie sanguina: 
- asigura organizarea si functionarea unitatii de transfuzie sanguina din spital 
- asigura aprovizionarea corecta cu sange total si componente sanguine,precum si cu 

materiale sanitare, reactivi,consumabile, in conformitate cu legislatia in vigoare si in 
cocncordanta cu activitatea de transfuzie sanguina din spital 

- raspunde de gestiunea sangelui total si a componentelor sanguine distribuite de 
centrul de transfuzie sanguina teritorial 

- indruma, supravegheaza, controleaza si raspunde de activitatea asistentilor medicali 
din subordine 



- contrasemneaza buletinele de analiza cu rezultatul testarilor efectuate de asistentii 
medicali : in cursul programului de garda , aceasta responsabilitate revine medicului 
anestezist de garda 

- indruma si supravegheaza prescrierea si administrarea corecta a terapiei 
transfuzionale in sectiile spitalului 

- pastreaza evidenta reactiilor si complicatiilor posttranfuzionale in calitate de 
coordonator local in cadrul sistemului national de hemovigilenta 

- ia masuri pentru prevenirea si aplicarea de urgenta a tratamentului necesar 
pacientilor la care apar reactii adverse severe si/sau incidente adverse severe 
posttransfuzionale 

- consiliaza medicii prescriptori din spital in vederea unei cat mai corecte indicatii de 
terapie transfuzitionala, avand obligatia de a se opune administrarii transfuziilor 
nejustificate. 

- raspunde de intocmirea completa si corecta a documentatiei existente in unitatea de 
transfuzie sanguina 

- raspunde de utilizarea corecta si de intretinerea echipamentelor si aparaturii din 
dotarea unitatii. 

Conform Ord .nr. 1.500 din 24 noiembrie 2009, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din 
unităţile sanitare, 

Medicul sef de sectie/comp. A.T.I. are urmatoarele atributii: 
a) coordonează întreaga activitate a secţiei din punct de vedere medical, administrativ 

şi educaţional; 
    b) se implică direct în îngrijirea pacienţilor din secţie (în sala de operaţie şi în 
compartimentul cu paturi); 
   c) răspunde de elaborarea, adoptarea şi actualizarea protocoalelor şi procedurilor 
terapeutice specifice; 
     d) coordonează activitatea de educaţie medicală continuă a personalului medical; 
            e) răspunde de asigurarea calităţii actului medical; 
           f) asigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii secţiei, 24 
de ore pe zi 7 zile pe săptămână, pentru probleme medicale şi/sau administrative; 
            i) întocmeşte referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, 
dispozitivele medicale, aparatura necesară secţiei, precum şi cu privire la întreţinerea şi 
repararea acestora; 
             k) propune calificativele anuale, premiile şi salariile de merit pentru personalul din 
subordine; 

l) propune conducerii spitalului sancţionarea administrativă a personalului din 
subordine; 
         m) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din secţie; 
         o) participă la programele de educaţie medicală continuă în domeniul ATI (la nivel 
naţional şi/sau internaţional); 

                     p) participă activ la evaluarea utilizării adecvate a resurselor secţiei ATI în spital. 
  Deasemenea, trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:       

a)evaluarea personalizată a fiecărui pacient în parte de către echipa de medic şi 
asistenţi, atât la admisia, cât şi la externarea din secţie; 

b) la prezentarea în secţie pacientul să fie însoţit de toate documentele medicale 
(foaie de observaţie unică, analize, radiografii etc.); 

c) rudele pacientului şi medicul curant să fie imediat informaţi în legătură cu 
transferul pacientului; 

d) afişarea la loc vizibil a listei echipei de gardă la nivelul secţiei, precum şi a 
spitalului; 

e) întocmirea şi completarea la zi a unei fişe de întreţinere pentru fiecare aparat, pe 
care sunt înregistrate data reparaţiei şi a controlului tehnic; 
            f) existenţa unui spaţiu distinct, propriu, pentru depozitarea medicamentelor şi 
materialelor necesare asigurării activităţii de urgenţă specifică. Medicamentele cu regim de 
stupefiante să fie păstrate în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile legale 

     



Art. 17. Medicul rezident are în principal următoarele atribuţii: 
- desfăşoară activitate în cadrul secţiei, conform sarcinilor prevăzute pentru medicul de 

specialitate; 
- participă la activitatea din spital – conform reglementărilor în vigoare; 
- se preocupă de ridicarea pregătirii sale profesionale în specialitate, sub conducerea 

medicului şef de secţie.  
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   
 

Art. 18.  
A. Medicul de gardă are în principal următoarele atribuţii: 

 
 Supraveghează buna funcţionare a spitalului şi de aplicarea a dispoziţiilor prevăzute 

in “Regulamentul de Ordine Interioara”, precum şi a sarcinilor dispuse de managerul 
Spitalului, pe care îl reprezintă în timpul aferent efectuării gărzii; 

 Se asigură la intrarea în gardă de prezenţa la serviciu a personalului sanitar, existenţa 
mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale şi de URGENŢĂ conform 
procedurii; 

 Supraveghează desfăşurarea în bune condiţii a schimbului de tura de pe  secţie 
(inclusiv de pe secţiile care nu au medic de gardă), şi va fi anunţat de către cadrul 
medical mediu daca au survenit modificări in graficul de lucru la schimbul de tură, 

 Supraveghează modul de desfăşurare a asistenţei medicale de către cadrele medii şi 
îngrijirile acordate de cadrele auxiliare şi notează în raportul de gardă problemele 
constatate, 

 Supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii; acestea 
vor fi menţionate in “Registrul de gardă”; 

 Înscrie in “Registrul Unic de Consultaţii” orice bolnav prezentat la camera de gardă, 
completând toate rubricile; semnează şi parafează în registru pentru fiecare bolnav; 

 Internează cazurile de urgenţă precum şi bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere de la 
medicul de specialitate sau medicul de familie.  

 Răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri; 

 Răspunde la chemările care necesită prezenţa sa în secţiile spitalului şi rezolvă prin 
transfer către alte spitale cazurile care depăşesc nivelul de competenţă şi specialitatea 
sa completând şi semnând epicriza şi biletul de externare; 

 Întocmeşte foaia de observaţie la toate cazurile internate, completează starea şi 
evoluţia bolnavilor internaţi care ridică probleme în timpul gărzii , precum şi 
medicaţia de urgenţă. 

 Acordă asistenţă medicala bolnavilor care nu necesită internarea şi se asigură de 
internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital, după acordarea 
primului ajutor; 

 Anunţă cazurile cu implicaţii medico –legale directorului medical al spitalului;  

 Constată decesul şi consemnează data şi ora decesului în foaia de observaţii cu 
semnătura şi parafa. Medicul de gardă care a constatat decesul scrie epiciriza de 
deces, menţionând data completării acesteia, semnează şi parafează. După 2 ore de la 
deces întocmeşte procesul verbal de predare –primire a cadavrului conform 



protocolului încheiat şi verifică dacă decedatului i s-a aplicat pe antebraţ o braţară de 
identificare ce conţine: numele, prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, data si 
ora decesului, nr. F.O. (HGR 451/2004, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 
104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor şi ţesuturilor 
de la cadavre în vederea transplantului) conform procedurii aprobate de conducerea 
spitalului; 

 La solicitarea telefonică a asistentei dietetician asistă dimineaţa la eliberarea 
alimentelor din magazie către blocul alimentar. În cazul în care asistenta dieteticiana 
constata că alimentele nu sunt corespunzătoare anunţă medicul de gardă pentru ca 
acestea sa fie refuzate pentru darea în consum şi sesizează acest aspect conducerii 
spitalului. 

 Controlează respectarea meniului şi calitatea mâncărurilor pregătite înainte de 
servirea meselor de dimineaţa, prânz şi cină a bolnavilor; refuză servirea felurilor de 
mâncare necorespunzătoare, consemnând motivele în condica de la blocul alimentar. 

 Anunţă prin toate mijloacele posibile managerul spitalului precum şi directorul 
medical în caz de : incendiu, calamitate naturală survenite în timpul gărzii şi ia 
măsurile imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele pe care le are la 
dispoziţie. 

 La terminarea serviciului întocmeşte “Raportul de gardă” pe care îl consemnează în 
registrul destinat acestui scop. 

 Raportul de gardă va conţine succint activitatea din spital pe durata gărzii (prezentări, 
internări, transferări, decese, etc.) măsurile luate, deficienţe constatate în activitatea 
medicală, administrativă şi orice alte observaţii considerate necesare, după caz. 

 Prezintă raportul de gardă la care participă: medicul de gardă, ceilalţi medici, 
farmacistul ; raportul de garda poate dura maxim 30 minute. 

 Respecta normele de protecţia muncii 

 Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor 

         B.  Medicul de la camera de garda: 

 Respectă programul de lucru stabilit, prezentandu se la locul de munca fara a fi sub 
influenta  alcoolului, drogurilor sau altor substante care sa-i diminueaze capacitatea de lucru 

 Supraveghează buna funcţionare a camerei de garda şi de aplicarea a dispoziţiilor prevăzute 
in “Regulamentul de Ordine Interioara”, precum şi a sarcinilor dispuse de managerul 
Spitalului. 

 Se asigură la intrarea în serviciu de prezenţa la serviciu a personalului sanitar, existenţa 
mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale şi de URGENŢĂ  

 Supraveghează modul de desfăşurare a asistenţei medicale de către cadrele medii şi 
îngrijirile acordate de cadrele auxiliare şi notifica pe linie ierarhica eventualele 
disfunctionalitati. 

 Înscrie in “Registrul Unic de Consultaţii” orice bolnav prezentat la camera de gardă, 
completând toate rubricile; semnează şi parafează în registru pentru fiecare bolnav; 

 Colaboreaza cu medicii de pe sectie pentru internarea pacientilor. 
 Răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri; 
 Răspunde la chemările care necesită prezenţa sa în secţiile spitalului şi rezolvă prin transfer 

către  Cluj cazurile care depăşesc nivelul de competenţă şi specialitatea sa completând 
documentele necesare 

 Directioneaza pacientii cu bilet de trimitere de la medicul de familie care nu sunt urgente 
spre ambulatorul de specialitate. 



 Acordă asistenţă medicala bolnavilor care nu necesită internarea şi se asigură de transferul 
catre UPU a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital, după acordarea primului ajutor; 

 Anunţă cazurile cu implicaţii medico –legale Directorului Medical al spitalului;  
 Constată decesul şi completeaza documentele specifice. După 2 ore de la deces întocmeşte 

procesul verbal de predare –primire a cadavrului conform protocolului încheiat şi verifică 
dacă decedatului i s-a aplicat pe antebraţ o braţară de identificare ce conţine: numele, 
prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, data si ora decesului, nr. F.O. (HGR 451/2004, 
Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor 
umane si prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului) conform 
procedurii aprobate de conducerea spitalului; 

 Anunţă prin toate mijloacele posibile managerul spitalului precum şi şefului serviciului 
Administrativ în caz de : incendiu, calamitate naturală survenite în timpul gărzii şi ia 
măsurile imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispoziţie. 

 Respecta normele de protecţia muncii 
 Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor 
 Răspunde de informarea corectă şi promptă pe cale ierarhica asupra tuturor problemelor 

ivite în timpul propriu de lucru şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, 
inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu; 
supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare sanitare, iar la 
nevoie le efectueaza personal ;  

 Controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de 
personalul mediu si auxiliar sanitar cu care lucreaza 

 Raporteaza cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispozitiilor in vigoare ; 
 Primeşte bolnavul în camera de garda, il stabilizeaza, colaboreaza cu personalul de pe sectia 

care se impune pentru internarea pacientului. 
 Primeşte pacienţii si ii evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, asigură anunţarea 

specialiştilor cand este necesar. 
 Ajută la organizarea transportului pacienţilor  
 Efectuează împreună cu medicul responsabil de tură vizita periodică, la intervale de 

maximum 3 ore, la toţi pacienţii din CG, reevaluează starea lor şi adaptează conduita 
terapeutică,  

 Informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se 
efectuează;  

 Completează fişele pacienţilor aflaţi în Camera de Garda şi completează toate formularele 
necesare, în scris sau pe calculator;  

 Are în dotare un telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe tot parcursul activitatii 
 Anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului 

cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în 
familie, îmbolnăviri etc.);  

 Inspectează echipamentul la intrarea în serviciu asigurându-se că acesta se află în stare de 
funcţionare, şi anunta compatimentul tehnic in caz de nefunctionalitate.  

 Informează pe linie ierarhica despre problemele deosebite ivite, precum şi despre 
defecţiunile sau pierderile de aparate ori materiale; 

 Inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de 
garanţie al acestora; 
 
Art. 19. Asistenta şefă din secţie are în principal următoarele atribuţii: 

- respectă programul de lucru stabilit; 
- se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 
- organizează şi răspunde de calitatea şi controlul activităţii de pregătire, sterilizare şi utilizare a 
materialelor şi instrumentarului folosit în secţie; 
- organizează, controlează şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie 
stabilite pentru blocurile operatorii, blocurile (sălile) de pansamente şi saloanele bolnavilor. 
- raspunde de certificatele de membru, asigurare malpraxis medical pentru intreg  personalul 
medical de pe sectia unde isi desfasoara activitatea.  



- organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire din secţie, asigură şi 
răspunde de calitatea acestora; 
- stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din secţie, pe care le poate 
modifica, informînd medicul şef de secţie; 
- coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din 
subordine, în cele trei ture; 
- evaluează şi apreciază, ori de cîte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din 
secţie; 
- o rganizează, împreună cu directorul medical şi cu consultarea reprezentantului Ordinului 
Asistenţilor Medicali, testări profesionale periodice şi acordă calificativele anuale, pe baza calităţii 
activităţii rezultatelor obţinute la testare; 
- participă la selecţionarea asistenţilor medicali, a surorilor medicale şi a personalului auxiliar prin 
concurs şi propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementărilor 
legale în vigoare; 
- supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea 
respectării sarcinilor din fişa postului; 
- controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/desfăşurată de asistenţii medicali şi 
surorile medicale; 
- informează medicul şef de secţie şi, după caz, directorul medical, despre evenimentele deosebite 
petrecute în timpul turelor; 
- aduce la cunoştinţa medicului sef de sectie absenţa temporară a personalului în vederea suplinirii 
acestuia, potrivit reglementărilor legale în vigoare; 
- coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a 
infecţiilor  asociate asistentei medicale 
- răspunde de aprovizionarea secţiei cu instrumentar, lenjerie şi alte materiale sanitare necesare şi de 
întreţinerea şi înlocuirea acestora, conform normelor stabilite în unitate; 
- asigură procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenţă al secţiei, controlează 
modul în care medicaţia este preluată din farmacie, păstrată, distribuită şi administrată de către 
asistentele şi surorile medicale din secţie; 
- realizează autoinventarierea periodică a dotării secţiei, conform normelor stabilite şi deleagă 
persoana care răspunde de aceasta, faţă de administraţia instituţiei; 
- controlează zilnic condica de prezenţă a personalului şi contrasemnează; 
- intocmeste graficul de lucru si pontajul lunar asigurand continuitate in activitatea de pe 
sectie/compartiment  
- răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor şi asigură predarea acestora la biroul 
de internări: 
- analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine şi le 
comunică directorului medical  
- participă la vizita efectuată de medicul şef de secţie; 
- organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine privind respectarea 
normelor de protecţie a muncii; 
- se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de bolnavi de către personalul din subordine; 
- asigură păstrarea secretului profesional şi oferă informaţii aparţinătorilor, numai în interesul 
bolnavilor; 
- în cazuri deosebite, propune spre aprobare, împreună cu medicul şef de secţie, de ore 
suplimentare, conform reglementărilor legale  
- în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine din cadrul secţiei, decide 
asupra modului de rezolvare şi/sau sancţionare a personalului vinovat şi informează medicul şef de 
secţie şi conducerea unităţii; 
- întocmeşte graficul concediilor de odihnă, informează medicul sef de sectie, răspunde de 
respectarea acestuia şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului; 
- coordonează organizarea şi realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale sanitare 
însoţiţi de instructorul de practică, conform stagiilor stabilite de comun acord cu şcoala; 
- evidenta calitatii de asigurat al pacientilor internati. Se asigura ca nu se elibereaza actele de 
externare decat dupa ce pacientul face dovada ca este asigurat sau dovada platii la CAS Cluj.   
- îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului şef de secţie. 
Respecta prevederile Legii nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare  



Asistenta sefa raspunde de magazia stocurilor de materiale si medicamente. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora precum si normele PSI 

- este reponsabil cu magazia stocurilor de materiale si medicamente   
- va elabora si  respecta procedura privind intretinerea, folosirea, dezinfectarea 

echipamentelor cu folosinta multipla  
- va respecta atributiile specifice diminuarii riscului infectiilor conform Ord. 1101/2016 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate 
asistentei medicale in unitatile sanitare.  

Activitatile legate de gestionarea deseurilor in urma activitatilor medicale reprezinta modul lor de 
colectare, gestionare  
- raspunde de aplicarea codului de procedura  
- prezinta medicului sef de sectie sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru 
sistemul de gestionare a rezidurilor obtinute in urma actului medical  
- aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de 
deseuri  

- este responsabila de alcatuirea anexei pentru hrana pacientilor nou internati  
- pastreaza secretul profesional  
- pastreaza confidentialitatea si anonimatul pacientilor  
- pastrarea confidentialitatii documentelor medicale ale pacientilor si neinlaturarea lor la 

apartinatori  
- raspunde de sistemul de evidenta a sugestiilor, reclamatiilor si plangerilor  

Angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude, coruptie sau 
orice activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, minora sau majora si care evident 
depsasesc nivelul de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite, sa le aduca la 
cunostinta organelor abilitate ale statului.  
 Angajatii acestia nu pot fi sanctionatri in nici un fel si nici recompensati de catre comitetul 
director sau alti sefi ierarhici. 
 Aceste actiuni sunt private ca exercitarea unei indatoriri profesionale.  

   Institutia garanteaza pastrarea secretului profesional. 
 
 

Art. 20. Asistenta şefă din secţiile chirurgicale : 
Respecta prevederile Regulamentului de ordine interioară a Spitalului Orasenesc Huedin, 
asistenta sefa din sectiile chirurgicale are în principal următoarele sarcini: 
1. Organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de îngrijire din cadrul secţiei; 
2. Cunoaşte, respectă şi poate îndeplini toate atribuţiile şi competenţele din fişa postului a 

asistentului medical de profil; 
3. Întocmeşte fişa postului pentru tot personalul din subordine, stabileşte sarcinile acestora, pe 

care le poate modifica, cu acordul medicului şef de secţie .  
4. Organizează activitatea de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire din secţie, asigură şi 

răspunde de calitatea acestora.  
5. Coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de personalul din subordine.  
6. Respecta programul de lucru, semneaza si verifica condica de prezenta a personalului din 

subordine. 
7. Evaluează şi apreciază ori de câte ori este necesar, individual, global activitatea personalului 

din secţie.  
8. Poarta echipament de protectie corespunzator si ecuson 
9. Organizează împreună cu medicul sef de sectie şi cu consultarea reprezentantului Ordinului 

Asistenţilor Medicali, testări profesionale periodice şi întocmeşte fişa de apreciere anuală si 
propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din subordinea sa. 

10. Participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs.  
11. Supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea 

respectării sarcinilor din fişa postului;  



12. Asigură păstrarea secretului medical şi oferă informaţii aparţinătorilor numai în interesul 
pacientului conform procedurii operationale in acest sens 

13. Informează medicul şef de despre evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor.  
14. Anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

conducerii secţiei şi unităţii. 
15. Urmăreşte efectuarea controlului medical periodic de către personalul din subordine 

conform programărilor, in cazul imbolnavirii unei persoane din subordine, aduce la 
cunostinta medicului sef de sectie, conducerii unitatii absenta temporara a personalului in 
vederea suplinirii acestuia. 

16. Respecta prevederile legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii cu toate 
modificarile si completarile ulterioare 

17. Coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de supraveghere, prevenire si 
limitare a infecţiilor, conform Ordinului M.S.nr.1101/2016 şi Ghidului practic de 
management al expunerii accidentale la produse biologice:  
  a) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale cu personalul mediu şi auxiliar din secţie şi răspunde de aplicarea 
acestora; 

  b) răspunde de aplicarea precauţiunilor standard şi specifice de către personalul secţiei; 
  c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea 

regulilor de tehnică aseptică de către acesta; 
  d) controlează respectarea circuitelor funcţionale din secţie; 
  e) răspunde de starea de curăţenie din secţie; 
   f) transmite directorului de îngrijiri necesarul de materiale de curăţenie, consumabile, 

dezinfectanţi, elaborat în concordanţă cu recomandările serviciului de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

  g) controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 
  h) supraveghează şi controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea, 

prepararea şi distribuirea alimentelor, în special la bucătăria dietetică, lactariu, 
biberonerie etc.; 

  i) supraveghează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie şi sesizează directorului de 
îngrijiri orice deficienţe constatate; 

  j) verifică igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora; 
   k) urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 

însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la 
cunoştinţa directorului de îngrijiri; 

  l) constată şi raportează directorului de îngrijiri deficienţe de igienă (alimentare cu apă, 
instalaţii sanitare, încălzire); 

  m) coordonează şi supraveghează operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie; 
   n) participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienţei curăţeniei, dezinfecţiei şi 

sterilizării împreună cu echipa serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale; 

   o) asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament 
de unică folosinţă) şi coordonează în permanenţă respectarea de către personal şi 
însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare; 

   p) anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a 
bolnavilor în funcţie de infecţiozitate sau receptivitate; 

   q) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter 
infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de 
izolare elaborat de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a 
infecţiilor asociate îngrijirilor medicale; 

   r) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi 
urmăreşte aplicarea acestor măsuri; 

   s) semnalează medicului şef de secţie şi/sau directorului de îngrijiri cazurile de boli 
transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului; 



  t) instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care 
trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului (portul echipamentului, evitarea 
aglomerării în saloane); 

     u) verifică şi răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi 
păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul 
lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate; 

     v) verifică şi răspunde de modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, 
de depozitare a lor pe secţie, de modul de transport la depozitul central; 

     w) controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra echipamentului de 
protecţie şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică 
aseptică şi propune directorului de îngrijiri măsuri disciplinare în cazurile de abateri; 

     x) răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie, în funcţie de manevrele şi procedurile 
medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora; 

    y) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale pe secţie; 

    z) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la 
produse biologice pe secţie.                                 

 
18. Aplică prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deşeurilor medicale: 

 răspunde de aplicarea codului de procedura; 
 prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de materiale 

pentru sistemul de gestionare a deşeurilor periculoase; 
 aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe 

tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidentei gestiunii 
deşeurilor. 

19. Respectă, aplică şi urmăreşte aplicarea corectă a normelor prevăzute în Ordinul MS nr 
961/2016 privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea 
obiectelor şi materialelor sanitare:  
 Cunoaşte, respectă şi controlează utilizarea produselor biocide încadrate, conform 

prevederilor în vigoare, utilizate pentru: 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
 Dezinfecţia pielii intacte, 
 Dezinfecţia suprafeţelor, 
 Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
 Dezinfecţia lenjeriei. 

 Cunoaşte, respectă şi controlează criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor 
dezinfectante. 

 Graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere din 
cadrul unităţii va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia şi 
dezinfecţia, consemnând ora de efectuare. 

 Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 
soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 

 Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea şi 
dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor 
prescrise. 

 Respecta condiţiile de păstrare a materialelor sterile şi utilizarea lor în limita termenului 
de valabilitate. 

 Declară imediat superiorilor orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum şi bolile 
transmisibile apărute la membrii familiei sale 

 Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia mâinilor ca şi portul echipamentului de protecţie 
de către infirmiere, în cazul în care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea 
alimentelor 



20. Controlează modul de operare a condicilor de medicaţie şi evidenţa aparatelor cu medicaţie 
de urgenţă din secţie, precum şi modul de păstrare, distribuire şi administrare a acestora 

21. Realizează autoinventarierea periodică a dotării secţiei conform normelor stabilite şi deleagă 
persoana care răspunde de aceasta, faţă de administraţia instituţiei.  

22. Controlează zilnic condica de prezenţă a personalului  
23. Răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor existenti şi noi internati,  

asigură predarea acestora la blocul alimentar, iar in lipsa asistentei sefe /coordonatoare 
aceasta va fi intocmita de asistenta de serviciu. 

24. Participă la vizita efectuată de medicul şef de secţie.  
25. Cunoaste si respecta normele de securitate si sanatate in munca precum si normele P.S.I. 
26. Participa la instruirile periodice a întregului personal din subordine privind respectarea 

normelor de protecţie a muncii, P.S.I. şi Situaţii de urgenţă,  împreună cu responsabilul de 
specialitate din cadrul Spitalului.  

27. Se preocupă de asigurarea unui climat etic faţă de bolnavi, pentru personalul din subordine 
(Codul de etica pentru asistenţi medicali).  

28. În cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul secţiei, 
decide împreună cu şeful de secţie asupra modului de rezolvare şi/sau sancţionare a 
personalului vinovat şi informează  conducerea unităţii.  

29. Întocmeşte lunar graficul de lucru si foaia colectiva de prezenta. 
30. Întocmeşte graficul concediilor de odihnă, informează, răspunde de respectarea acestuia şi 

asigură înlocuirea personalului pe durata concediului.  
31. Coordonează organizarea şi realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale 

sanitare, colegiilor şi facultăţilor, însoţiţi de instructorul de practică, conform stagiilor 
stabilite de comun acord între şcoală şi conducerea Spitalului  

32. Verifică Foile de observaţie clinică generală a pacienţilor la externare şi transfer, în vederea 
codificării corecte  conform Clasificării australiene a intervenţiilor, a procedurilor efectuate 
de asistentele medicale.  

33. Respectă Regulamentul intern al Spitalului Orasenesc Huedin 
34. Ţine evidenţa materialelor sanitare, verifică modul  in care asistenţii medicali decontează 

aceste materiale sanitare - FO, registru secţie  
35. Se conformează Legii 307/2006 privind prevenirii şi stingerii incendiilor  
36. Îndeplineşte din dispoziţia şefului ierarhic superior sau a conducerii unităţii orice alte sarcini 

de serviciu conform pregătirii profesionale, precum şi sarcini privind activitatea 
administrativă. 

37. Urmăreşte şi acţionează pentru realizarea indicatorilor medico-sanitari ai secţiei, la nivelul 
prevăzut în contractele încheiate de Spital cu casele de asigurări de sănătate; 

38. Respectă strategiile şi politicile de dezvoltare ale spitalului elaborate de conducerea 
spitalului, în concordanţă cu strategia Ministerului Sănătăţii Publice, având în vedere 
necesarul de servicii medicale din teritoriul respectiv. 

39. Cunoaşte şi respectă  prevederile actelor normative în vigoare, aplicabile în domeniul 
sanitar. 

40. În perioada de concediu sau situaţii neprevăzute, deleagă un alt asistent medical prin cerere 
scrisă, aprobată de şeful de secţie, care va prelua toate sarcinile prevăzute în fişa postului 

41. Participă la întocmirea Planului anual de investiţii, pentru aparatura medicală, obiectele şi 
materialele sanitare necesare desfăşurării activităţii medicale pe secţie. 

42. Respectă şi apără drepturile pacienţilor, conform Legii 46/21. 01 .2003 . 
43. Manipulează şi administrează preparate cu substanţe stupefiante şi psihotrope înregistrând 

zilnic în registrul de evidenţă al secţiei, pe baza de semnătură, mişcarea preparatelor 
stupefiante şi psihotrope care au fost administrate pacienţilor. Administrarea acestor 
preparate se face în prezenţa medicului ,care va contrasemna registrul de evidenta al secţiei 
, conform Hotărârii nr. 1915/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope  

44. Atribuţii pe linie de managementul calităţii: 
45. Raspunde de sistemul de evidenta a sugestiilor, reclamatiilor si plangerilor  



46. Urmăreşte respectarea şi respectă procedurile obligatorii, operaţionale şi caracteristice  ale 
Sistemului de Management al Calităţii 

47. Participă la întocmirea şi actualizarea procedurilor obligatorii, operaţionale şi caracteristice 
ale SMC 

48. Furnizează la timp toate documentele si informaţiile necesare în vederea desfăşurării în 
condiţii optime ale auditurilor interne si / sau externe pe linie de asigurarea calităţii; 

49. Raspunde de verificarea foilor de observatie dpdv al notificarilor obligatorii( decont 
cheltuieli, bilet externare, scrisori medicale, etc) si efectueaza procesul verbal de control si-l 
inainteaza  Comitetului Director impreuna cu seful de sectie 

50. Verifica modul de evidenta in programul informatic a eliberarii retetelor medicale in regim 
gratuit / compensat  

51. Verifica accesul cu parola la baza de date a pacientilor in vederea pastrarii secretului datelor 
continute 

52. Asigura siguranta pastrarii foilor de observatie in vederea pastrarii secretului profesional si 
neindepartarii acestora 

53. Pastreaza confidentialitatea si anonimatul pacientilor 
54. Colaboreaza cu serviciul statistic al unitatii oferind datele cerute 
55. Monitorizeaza indicatorii de calitate ai sectiei 
56. Are obligatia de a se implica activ in revizuirea instructiunilor de lucru ale sectiei si a 

Procedurilor operationale specifice sectiei:  
57. Respecta .toate procedurile operationale manageriale si specifice sectiei, protocoalele si 

procedurile spitalului, a CPCIN la toate capitolele care o privesc 
58. Asistentul  medical care acorda asistenta medicala este obligat sa incheie o asigurare de 

mallpraxis. 
 

Art. 21. Asistenta medicala, are în principal următoarele sarcini  
 Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului. 
 Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 

personală, ţinuta de spital, şi îl repartizează în salon. 
 Supraveghează preluarea de către persoana desemnată în secţie a obiectelor personale ale 

pacientului, pe bază de inventar, iar obiectele de valoare vor fi depuse la solicitarea 
pacientului la locul stabilit de conducerea spitalului. 

 Instruieşte bolnavii si aparţinătorii cu privire la regulamentul de ordine interioara afişat în 
unitate şi obligativitatea respectării acestuia, respectarea orelor de odihnă şi somn, de 
păstrare a liniştii necesare pentru confortul psiho-social, 

 Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon.  
 La internare observă simptomele şi starea pacientului, măsoară şi înregistrează funcţiile 

vitale, iar dacă starea pacientului o impune anunţă imediat medicul. 
 Prezintă medicului de salon bolnavul pentru examinare şi-l informează despre starea 

observată în funcţie de nevoile acestuia. 
 Îngrijeşte pacientul conform planului de îngrijire, terapeutic, explorări funcţionale şi 

informează medicul în mod sistematic privind evoluţia lui. 
 Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării. 
 Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice pentru examinările necesare, organizează 

transportul lui şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului în unitate. 
 Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţie şi 

tratament. 
 Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 

medicului. 
 Efectuează procedurile terapeutice, tratamente şi investigaţiile la indicaţia medicului. 
 Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi chemă medicul curant sau medicul de garda 
 Răspunde de fixarea biletelor în Foaia de observaţie şi de păstrarea în bune condiţii a 

acestora. 



 Asigura păstrarea şi consemnarea rezultatelor, investigaţiilor în foaia de observaţie a 
bolnavului şi evidenţele specifice. 

 Participă la vizita medicului de salon şi a medicului şef de secţie. 
 Notează recomandările medicului consemnate în foaia de observaţie, privind rolul delegat, 

le execută autonom în limita competenţei şi le predă turelor următoare prin raportul scris al 
serviciului. 

 Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a 
toaletei , schimbării lenjeriei de pat şi de corp, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 
fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului. 

 Observă apetitul pacienţilor, supraveghează distribuirea mesei conform dietei consemnate în 
foaia de observaţie, desemnează persoana care alimentează pacienţii dependenţi.  

  Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale. 
  Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. 
 Răspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condică, de distribuirea lor corectă şi 

completa. 
  Răspunde de utilizarea raţională a materialelor consumabile, le decontează în programul 

informatic şi în fişa de decontări din foaia de observaţie. 
 Răspunde de decontarea medicamentelor  şi a materialelor sanitare de la aparatul de urgenţă. 
 Preia medicamentele ramase de la bolnavi şi anunţă asistenta şefă şi medicul de salon în 

vederea redistribuirii lor. 
 Manipulează şi administrează preparate cu substanţe stupefiante şi psihotrope înregistrând 

zilnic în registrul de evidenţă al secţiei, pe baza de semnătură, mişcarea preparatelor 
stupefiante şi psihotrope care au fost administrate pacienţilor. Administrarea acestor 
preparate se face în prezenţa medicului ,care va contrasemna registrul de evidenta al secţiei 
, conform Hotărârii nr. 1915/2006  privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope  

  Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare şi a inventarului 
moale existent. 

 Efectuează verbal şi în scris preluarea/ predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 
raportului de tură privind continuarea tratamentului şi măsurarea constantelor biologice. 

  Codifică în foile de observaţie clinica generală procedurile efectuate pacienţilor (conform  
Clasificarii Australiene a Interventiilor-Procedurilor din Domeniul Sanatatii). 

 Respectă programul de muncă, graficul de ture stabilit de asistenta sefa, semneaza condica 
de prezenta la intrare si iesire din serviciu. 

 Respecta codul de etica al Ordinului Asistenţilor Medicali. 
 Respectă regulamentul de ordine interioară. 
 Poartă ecuson şi echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioara – 

de culoare albă, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a 
aspectului estetic personal 

 Supraveghează modul de desfăşurare a vizitei aparţinătorilor în vederea respectării 
regulamentului de ordine interioară. 

 Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 
de educatie continuă şi conform cerinţelor postului. 

 Participă la activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate. 
 La începutul şi sfârşitul programului de lucru fiecare persoană este obligată să semneze 

condica de prezenţă. 
 Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă 

timpul de muncă. 
 Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii 

de calitate impuşi de secţie 
 Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. 
 Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere 

educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători, şi diferite categorii 
profesionale aflate în formare. 



 Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de 
îngrijire. 

 Confecţionează materialul moale (tampoane, comprese etc) şi pregateşte pentru sterilizare 
materialul moale. 

 Pregateşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. 
 Pregăteşte pacientul pentru externare. 
 Respectă şi apără drepturile pacienţilor, conform Legii 46/21. 01 .2003 . 
      pastreaza confidentialitatea si anonimatul pacientilor 
 În caz de deces constatat de medic supraveghează (după 2 ore de la constatare), inventariază 

obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit de 
conducerea spitalului. 

 Îndrumă, supraveghează şi răspunde de  activitatea personalului auxiliar din subordine. 
 Propunerea de soluţii noi, motivarea acestora şi evaluarea lor. 
  Efectuează mişcarea bolnavilor sâmbăta şi duminica şi în orice alte sărbători, ori de câte ori 

se impune  
 Se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi întocmai 

a sarcinilor prevăzute în fişa postului. 
 respecta prevederile legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii cu toate 

modificarile si completarile ulterioare 
 respecta Ordinul MS 1101/2016: atribuţiile asistentei medicale responsabile de un salon 

pentru supravegherea, prevenirea si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale 
  a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 
   b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

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

salon; 
   d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu 

apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 
   e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale; 

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

     g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 
asistenţei medicale; 

     h) participă la pregătirea personalului; 
     i) participă la investigarea focarelor.                     .  

1. Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MS nr 961/2016 privind asigurarea 
curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi materialelor sanitare:  
 Anunţă imediat serviciul tehnic asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, 

instalaţii sanitare, încălzire, etc) 
 Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în 

vigoare, utilizate pentru: 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
 Dezinfecţia pielii intacte, 
 Dezinfecţia suprafeţelor, 
 Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
 Dezinfecţia lenjeriei. 

 Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 
 Verifica graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere 

din cadrul unităţii va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia 
şi dezinfecţia, consemnând ora de efectuare. 



 Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 
soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 

 Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea şi 
dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor 
prescrise. 

 Ajută la păstrarea igienei personale a pacienţilor internaţi 
 Supraveghează efectuarea dezinfecţiilor periodice (ciclice) 
 Respectă măsurile de izolare stabilite 
 Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum şi 

bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale 
 Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia mâinilor ca şi portul echipamentului de protecţie 

de către infirmiere, în cazul iî care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea 
alimentelor 

2. Atribuţii conform Ordinului MS nr 1226/ 2012 privind depozitarea şi gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale, Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor 
în instituţiile publice. 
 Cunoaşte şi aplică procedurile stipulate de Codul de procedură şi metodologia de 

investigaţie - sondaj, pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în 
vederea completării bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor. 

3. Atribuţii conform OMS nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea 
unităţilor de transfuzie sanguină din spitale: 
 iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor; 

4. Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
5. Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor si al 

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării 
sarcinilor de serviciu. 

6. Participă la instructajele privind securitatea şi sănătatea în muncă, PSI şi răspunde de 
însuşirea şi aplicarea acestora. 

7. Respectă normele de sănătate , securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a 
mediului înconjurător. 

8. asistentul  medical care acorda asistenta medicala este obligat sa incheie o asigurare de 
mallpraxis 

9. Atribuţii pe linie de managementul calităţii: 
-Participă la instruiri, îşi însuşeşte şi respectă procedurile obligatorii, operaţionale şi 
caracteristice  ale Sistemului de Management al Calităţii, conform fişelor de proces 
documentate pentru fiecare directie/ serviciu / birou / compartiment în parte, aplicabile 
postului. 
-Furnizează la timp toate documentele şi informaţiile necesare în vederea desfăşurarii în 
condiţii optime ale auditurilor interne şi / sau externe pe linie de asigurarea calităţii; 

10. Execută orice alte sarcini date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia în 
realizarea strategiilor, în limitele respectării temeiului legal. 

 
 

Art. 22. Asistenta medicala din Sectia de Obstetrica Ginecologie, are în principal 
următoarele sarcini: 

 Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 
cerinţelor postului. 

 Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 
personală, ţinuta de spital, şi îl repartizează în salon. 

 Supraveghează preluarea de către persoana desemnată în secţie a obiectelor personale ale 
pacientului, pe bază de inventar, iar obiectele de valoare vor fi depuse la solicitarea 
pacientului la locul stabilit de conducerea spitalului. 

 Instruieşte bolnavii si aparţinătorii cu privire la regulamentul de ordine interioara afişat în 
unitate şi obligativitatea respectării acestuia, respectarea orelor de odihnă şi somn, de 
păstrare a liniştii necesare pentru confortul psiho-social, 



 Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon.  
 La internare observă simptomele şi starea pacientului, măsoară şi înregistrează funcţiile 

vitale, iar dacă starea pacientului o impune anunţă imediat medicul. 
 Prezintă medicului de salon bolnavul pentru examinare şi-l informează despre starea 

observată în funcţie de nevoile acestuia. 
 Îngrijeşte pacientul conform planului de îngrijire, terapeutic, explorări funcţionale şi 

informează medicul în mod sistematic privind evoluţia lui. 
 Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării. 
 Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice pentru examinările necesare, organizează 

transportul lui şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului în unitate. 
 Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţie şi 

tratament. 
 Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 

medicului. 
 Efectuează procedurile terapeutice, tratamente şi investigaţiile la indicaţia medicului. 
 Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi chemă medical currant sau medical de garda 
 Răspunde de fixarea biletelor în Foaia de observaţie şi de păstrarea în bune condiţii a 

acestora. 
 Asigura păstrarea şi consemnarea rezultatelor, investigaţiilor în foaia de observaţie a 

bolnavului şi evidenţele specifice. 
 Participă la vizita medicului de salon şi a medicului şef de secţie. 
 Notează recomandările medicului consemnate în foaia de observaţie, privind rolul delegat, 

le execută autonom în limita competenţei şi le predă turelor următoare prin raportul scris al 
serviciului. 

 Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a 
toaletei , schimbării lenjeriei de pat şi de corp, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 
fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului. 

 Observă apetitul pacienţilor, supraveghează distribuirea mesei conform dietei consemnate în 
foaia de observaţie, desemnează persoana care alimentează pacienţii dependenţi.  

  Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale. 
  Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. 
 Răspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condică, de distribuirea lor corectă şi 

completa. 
  Răspunde de utilizarea raţională a materialelor consumabile, le decontează în programul 

informatic şi în fişa de decontări din foaia de observaţie. 
 Răspunde de decontarea medicamentelor  şi a materialelor sanitare de la aparatul de urgenţă. 
 Preia medicamentele ramase de la bolnavi şi anunţă asistenta şefă şi medicul de salon în 

vederea redistribuirii lor. 
 Manipulează şi administrează preparate cu substanţe stupefiante şi psihotrope înregistrând 

zilnic în registrul de evidenţă al secţiei, pe baza de semnătură, mişcarea preparatelor 
stupefiante şi psihotrope care au fost administrate pacienţilor. Administrarea acestor 
preparate se face în prezenţa medicului ,care va contrasemna registrul de evidenta al secţiei 
, conform Hotărârii nr. 1915/2006 din privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope  

  Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare şi a inventarului 
moale existent. 

 Efectuează verbal şi în scris preluarea/ predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 
raportului de tură privind continuarea tratamentului şi măsurarea constantelor biologice. 

  Codifică în foile de observaţie clinica generală procedurile efectuate pacienţilor (conform  
Clasificarii Australiene a Interventiilor-Procedurilor din Domeniul Sanatatii). 

 Respectă programul de muncă, graficul de ture stabilit de asistenta sefa, semneaza condica 
de prezenta la intrare si iesire din serviciu. 

 Respecta codul de etica al Ordinului Asistenţilor Medicali. 



 Respectă Regulamentul de Ordine Interioară 
 Poartă ecuson şi echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioara – 

de culoare albă, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a 
aspectului estetic personal 

 Supraveghează modul de desfăşurare a vizitei aparţinătorilor în vederea respectării 
regulamentului de ordine interioară. 

 Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 
de educatie continuă şi conform cerinţelor postului. 

 Participă la activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate. 
 La începutul şi sfârşitul programului de lucru fiecare persoană este obligată să semneze 

condica de prezenţă. 
 Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă 

timpul de muncă. 
 Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii 

de calitate impuşi de secţie 
 Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. 
 Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere 

educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători, şi diferite categorii 
profesionale aflate în formare. 

 Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de 
îngrijire. 

 Confecţionează materialul moale (tampoane, comprese etc) şi pregateşte pentru sterilizare 
materialul moale. 

 Pregateşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. 
 Pregăteşte pacientul pentru externare. 
 Respectă şi apără drepturile pacienţilor. 
 Respectă şi apără drepturile pacienţilor, conform Legii 46/21. 01 .2003 . 
 pastreaza confidentialitatea si anonimatul pacientilor 
 În caz de deces constatat de medic supraveghează (după 2 ore de la constatare), inventariază 

obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit de 
conducerea spitalului. 

 Îndrumă, supraveghează şi răspunde de  activitatea personalului auxiliar din subordine. 
 Propunerea de soluţii noi, motivarea acestora şi evaluarea lor. 
  Efectuează mişcarea bolnavilor sâmbăta şi duminica şi în orice alte sărbători, ori de câte ori 

se impune  
 Se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi întocmai 

a sarcinilor prevăzute în fişa postului. 
 respecta prevederile legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii cu toate 

modificarile si completarile ulterioare 
 Ordinul MS 1101/2016: atribuţiile asistentei medicale responsabile de un salon pentru  

supravegherea, prevenirea si limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale : 
 a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 
 b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi 

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

salon; 
 d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu 

apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 
 e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 

imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale; 

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

 g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 
asistenţei medicale; 



 h) participă la pregătirea personalului; 
 i) participă la investigarea focarelor. 

 Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MS nr 961/2016 privind asigurarea 
curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi materialelor sanitare:  
 Anunţă imediat serviciul tehnic asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, 

instalaţii sanitare, încălzire, etc) 
 Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în 

vigoare, utilizate pentru: 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
 Dezinfecţia pielii intacte, 
 Dezinfecţia suprafeţelor, 
 Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
 Dezinfecţia lenjeriei. 

 Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 
 Verifica graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere 

din cadrul unităţii va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia 
şi dezinfecţia, consemnând ora de efectuare. 

 Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 
soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 

 Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea şi 
dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor 
prescrise. 

 Ajută la păstrarea igienei personale a pacienţilor internaţi 
 Supraveghează efectuarea dezinfecţiilor periodice (ciclice) 
 Respectă măsurile de izolare stabilite 
 Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum şi 

bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale 
 Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia mâinilor ca şi portul echipamentului de protecţie 

de către infirmiere, în cazul iî care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea 
alimentelor 

 Atribuţii conform Ordinului MS nr 1226/ 2012 privind depozitarea şi gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale, Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor 
în instituţiile publice. 
 Cunoaşte şi aplică procedurile stipulate de Codul de procedură şi metodologia de 

investigaţie - sondaj, pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în 
vederea completării bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor. 

 Atribuţii conform OMS nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea 
unităţilor de transfuzie sanguină din spitale: 
 iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor; 

 Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
 Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor si al 

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării 
sarcinilor de serviciu. 

 Participă la instructajele privind securitatea şi sănătatea în muncă, PSI şi răspunde de 
însuşirea şi aplicarea acestora. 

 Respectă normele de sănătate , securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a 
mediului înconjurător. 

 asistentul  medical care acorda asistenta medicala este obligat sa incheie o asigurare de 
mallpraxis 

 Atribuţii pe linie de managementul calităţii: 
-Participă la instruiri, îşi însuşeşte şi respectă procedurile obligatorii, operaţionale şi 
caracteristice  ale Sistemului de Management al Calităţii, conform fişelor de proces 



documentate pentru fiecare directie/ serviciu / birou / compartiment în parte, aplicabile 
postului. 
-Furnizează la timp toate documentele şi informaţiile necesare în vederea desfăşurarii în 
condiţii optime ale auditurilor interne şi / sau externe pe linie de asigurarea calităţii; 

a) Execută orice alte sarcini date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia în 
realizarea strategiilor, în limitele respectarii temeiului legal 

b)  -efectueaza examinarile necesare in vederea monitorizarii sarcinii 68.asigura pregatirea 
complecta a mamei pt asistenta nasterii ; 

c) acorda sfaturi de igiena si nutritie  ingrijirea si asistenta parturientei in timpul desfasurarii 
travaluilui si urmarirea starii clinice si a tehnicilor procedurate asistenta nasterii normale, in 
caz de urgenta asistenta nasterii in prezentatie pelviana, 

d) efectuarea epiziotomiei identifica la mama si fat semnele care anunta anomalii si care necesita 
interventii in aceste situatii adoptarea masurilor de urgenta care se impun in absenta medicului 
obstetrician preluarea in ingrijire a lauzei,  

e) monitorizarea acesteia inperoada postnatala si acoda instructiunile necesare mamei cu privire la 
ingrijirea nou nascutului 

f) asigura informatii in materie de planificare familiala 

 
 

Art. 23. Asistenta medicală cu studii superioare, are în principal următoarele sarcini: 
1.Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 
cerinţelor postului. 
2.Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 
personală, ţinuta de spital, şi îl repartizează în salon. 
3.Supraveghează preluarea de către persoana desemnată în secţie a obiectelor personale ale 
pacientului, pe bază de inventar, iar obiectele de valoare vor fi depuse la solicitarea 
pacientului la locul stabilit de conducerea spitalului. 
4.Instruieşte bolnavii si aparţinătorii cu privire la regulamentul de ordine interioara afişat în 
unitate şi obligativitatea respectării acestuia, respectarea orelor de odihnă şi somn, de păstrare 
a liniştii necesare pentru confortul psiho-social, 
5.Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon.  
6.La internare observă simptomele şi starea pacientului, măsoară şi înregistrează funcţiile 
vitale, iar dacă starea pacientului o impune anunţă imediat medicul. 
7.Prezintă medicului de salon bolnavul pentru examinare şi-l informează despre starea 
observată în funcţie de nevoile acestuia. 
8.Îngrijeşte pacientul conform planului de îngrijire, terapeutic, explorări funcţionale şi 
informează medicul în mod sistematic privind evoluţia lui. 
9.Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 
implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării. 
10.Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice pentru examinările necesare, organizează 
transportul lui şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului în unitate. 
11.Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţie şi 
tratament. 
12.Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 
medicului. 
13.Efectuează procedurile terapeutice, tratamente şi investigaţiile la indicaţia medicului. 
14.Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi chemă medical currant sau medical de garda 
15.Răspunde de fixarea biletelor în Foaia de observaţie şi de păstrarea în bune condiţii a 
acestora. 
16.Asigura păstrarea şi consemnarea rezultatelor, investigaţiilor în foaia de observaţie a 
bolnavului şi evidenţele specifice. 
17.Participă la vizita medicului de salon şi a medicului şef de secţie. 



18.Notează recomandările medicului consemnate în foaia de observaţie, privind rolul delegat, 
le execută autonom în limita competenţei şi le predă turelor următoare prin raportul scris al 
serviciului. 
19.Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră 
a toaletei , schimbării lenjeriei de pat şi de corp, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 
fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului. 
20.Observă apetitul pacienţilor, supraveghează distribuirea mesei conform dietei consemnate 
în foaia de observaţie, desemnează persoana care alimentează pacienţii dependenţi.  
21. Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale. 
22. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. 
23.Răspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condică, de distribuirea lor corectă şi 
completa. 
24. Răspunde de utilizarea raţională a materialelor consumabile, le decontează în programul 
informatic şi în fişa de decontări din foaia de observaţie. 
25.Răspunde de decontarea medicamentelor  şi a materialelor sanitare de la aparatul de 
urgenţă. 
26.Preia medicamentele ramase de la bolnavi şi anunţă asistenta şefă şi medicul de salon în 
vederea redistribuirii lor. 
27.Manipulează şi administrează preparate cu substanţe stupefiante şi psihotrope înregistrând 
zilnic în registrul de evidenţă al secţiei, pe baza de semnătură, mişcarea preparatelor 
stupefiante şi psihotrope care au fost administrate pacienţilor. Administrarea acestor preparate 
se face în prezenţa medicului ,care va contrasemna registrul de evidenta al secţiei , conform 
Hotărârii nr. 1915/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope  
28. Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare şi a inventarului 
moale existent. 
29.Efectuează verbal şi în scris preluarea/ predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 
raportului de tură privind continuarea tratamentului şi măsurarea constantelor biologice. 
30. Codifică în foile de observaţie clinica generală procedurile efectuate pacienţilor (conform  
Clasificarii australiene a interventiilor din domeniu sanatatii). 
31.Respectă programul de muncă, graficul de ture stabilit de asistenta sefa. 
32.Respecta codul de etica al Ordinului Asistenţilor Medicali. 
33.Respectă Regulamentul de Ordine Interioară. 
34.Poartă ecuson şi echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioara – 
de culoare albă, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a 
aspectului estetic personal 
35.Supraveghează modul de desfăşurare a vizitei aparţinătorilor în vederea respectării 
regulamentului de ordine interioară. 
36.Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 
forme de educatie continuă şi conform cerinţelor postului. 
37.Participă la activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate. 
38.La începutul şi sfârşitul programului de lucru fiecare persoană este obligată să semneze 
condica de prezenţă. 
39.Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă 
timpul de muncă. 
40.Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de munca pentru a efectua servicii la 
parametrii de calitate impuşi de secţie 
41.Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. 
42.Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere 
educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători, şi diferite categorii 
profesionale aflate în formare. 
43.Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de 
îngrijire. 
44.Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului 
45.Asigură îngrijirile postoperatorii 



46.Confecţionează materialul moale (tampoane, comprese etc) şi pregateşte pentru sterilizare 
materialul moale. 
47.Pregateşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. 
48.Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a 
medicamentelor cu regim special. 
49.Pregăteşte pacientul pentru externare. 
50.Respectă şi apără drepturile pacienţilor. 
51.În caz de deces constatat de medic supraveghează (după 2 ore de la constatare), 
inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la 
locul stabilit de conducerea spitalului. 
52.Îndrumă, supraveghează şi răspunde de  activitatea personalului auxiliar din subordine. 
53.Propunerea de soluţii noi, motivarea acestora şi evaluarea lor. 
54. Efectuează mişcarea bolnavilor sâmbăta şi duminica şi în orice alte sărbători, ori de câte 
ori se impune  
55.Se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi 
întocmai a sarcinilor prevăzute în fişa postului. 
56.respecta prevederile legii 95/2006 privind Reforma in Domeniul Sanatatii cu toate 
modificarile si completarile ulterioare 
57.Ordinul MS 1101/2016: atribuţiile asistentei medicale responsabile de un salon pentru 
supravegherea prevenirea şi limitare a infectiilor associate asistentei medicale  

 a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 
     b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 
 practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 
     c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 
     d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu 
 apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 
     e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 
 imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 
 medicale; 
     f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, 
 alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 
     g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată 
asistenţei  medicale; 
     h) participă la pregătirea personalului; 

   i) participă la investigarea focarelor. 
- supraveghează respectarea de către infirmiera din subordine a prevederilor O.M.S. 
1025/7.12.2000 privind colectarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi manipularea 
lenjeriei murdare şi lenjeriei curate la nivelul secţiei 
- participă la şedinţele organizate de asistenta şefă lunar sau de câte ori este nevoie în scopul 
instruirii personalului cu privire la prevederile normativelor legale în vigoare 
- respecta cu stricteţe circuitele funcţionale ale secţiei 
58. Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MS nr 961/2016 privind asigurarea 
curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi materialelor sanitare:  
 Anunţă imediat serviciul tehnic asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, instalaţii 
sanitare, încălzire, etc) 
 Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în 
vigoare, utilizate pentru: 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
 Dezinfecţia pielii intacte, 
 Dezinfecţia suprafeţelor, 
 Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
 Dezinfecţia lenjeriei. 
 Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 
 Verifica graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere din 
cadrul unităţii va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia şi 
dezinfecţia, consemnând ora de efectuare. 



 Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 
soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 
 Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea şi 
dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise. 
 Decontaminează şi pregăteşte materialul pentru intervenţii. 
 Pregăteşte materiale pentru sterilizare şi efectuează sterilizarea respectând condiţiile de 
păstrare a materialelor sterile şi utilizarea lor în limita termenului de valabilitate. 
 Ajută la păstrarea igienei personale a pacienţilor internaţi 
 Supraveghează efectuarea dezinfecţiilor periodice (ciclice) 
 Respectă măsurile de izolare stabilite 
 Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum şi bolile 
transmisibile apărute la membrii familiei sale 
 Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia mâinilor ca şi portul echipamentului de protecţie de 
către infirmiere, în cazul iî care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea alimentelor 
59. Atribuţii conform Ordinului MS nr 1226/2012 privind depozitarea şi gestionarea 
deşeurilor rezultate din activităţile medicale, Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a 
deşeurilor în instituţiile publice. 
 Cunoaşte şi aplică procedurile stipulate de Codul de procedură şi metodologia de 
investigaţie - sondaj, pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în vederea 
completării bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor. 
60. Atribuţii conform OMS nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea 
unităţilor de transfuzie sanguină din spitale: 
 iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor; 
  recoltează eşantioanele pretransfuzionale, completează şi semnează formularul "cerere de 
sânge" pentru unitatea de transfuzie sanguină din spital, în vederea efectuării probelor 
pretransfuzionale; 
 efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului; 
 efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul pe toată durata 
administrării şi în următoarele ore; 
  înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi toate 
informaţiile relevante privind procedura efectuată; 
 în caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgenţă şi solicită 
medicul prescriptor sau de gardă; 
  returnează unităţii de transfuzie sanguină din spital recipientele de sânge total sau 
componente sanguine transfuzate, precum şi unităţile netransfuzate. 
61. Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
62. Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor si 
al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării 
sarcinilor de serviciu. 
63. Participă la instructajele privind securitatea şi sănătatea în muncă, PSI şi răspunde de 
însuşirea şi aplicarea acestora. 
64. Respectă normele de sănătate , securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a 
mediului înconjurător. 
65. Asistentul  medical care acorda asistenta medicala este obligat sa incheie o asigurare de 
mallpraxis 
66. Atribuţii pe linie de managementul calităţii: 
-Participă la instruiri, îşi însuşeşte şi respectă procedurile obligatorii, operaţionale şi 
caracteristice  ale Sistemului de Management al Calităţii, conform fişelor de proces 
documentate pentru fiecare directie/ serviciu / birou / compartiment în parte, aplicabile 
postului. 
-Furnizează la timp toate documentele şi informaţiile necesare în vederea desfăşurarii în 
condiţii optime ale auditurilor interne şi / sau externe pe linie de asigurarea calităţii; 
 -verifica accesul cu parola la baza de date a pacientilor in vederea                                                          
pastrarii secretului datelor continute 
    - asigura siguranta pastrarii foilor de observatie in vederea pastrarii secretului profesional si 
neindepartarii acestora 



    - pastreaza confidentialitatea si anonimatul pacientilor 
67. Execută orice alte sarcini date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia 
în realizarea strategiilor, în limitele respectării temeiului legal. 
68. Prezinta o data la 2 ani o lucrare stiintifica in cadrul programului de educatie medicala 
continua a sistentilor medicali 
69. Poate face parte din comisiile de inventariere 
 

Art. 24. Asistenta medicală instrumentară  cu / fara  studii superioare are, în principal 
următoarele atributii: 

-     îşi organizează activitatea în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale 
- verifică echipamentul şi toaleta bolnavului programat pentru operaţie 
- răspunde de crearea unei atmosfere bune de lucru, pregăteşte condiţiile necesare pentru 

realizarea programului operator 
- participă la raportul de gardă, notează recomandările medicului privind pregătirea 

instrumentelor necesare; 
- notează bolnavii ce urmează să fie operaţi 
- desfăşoară o activitate intensă de educaţie sanitară 
- la nevoie măsoară constantele biologice 
- pregăteşte materialele necesare, pansamente, instrumente, pentru sterilizarea şi efectuarea 

pansamentelor la recomandarea medicului  
- acordă primul ajutor la recomandarea medicului 
- efectuează şi alte atribuţii de îngrijire tehnico-materială 
- în caz de deces constatat de medic supraveghează transportul cadavrului 
- respectă secretul profesional 
- asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare în condiţii de 

funcţionare 
- la terminarea serviciului notează şi ţine evidenţa tuturor operaţiilor din acea zi şi codificarea 

lor 
- ţine evidenţa orelor efectiv lucrate în mediu cu radiaţii 
- face decontarea materialelor folosite  
- se pregăteşte continuu pentru reactualizarea cunoştinţelor profesionale şi participă la 

programele de perfecţionare 
- are un comportament etic cu bolnavii şi aparţinătorii acestora 
- poartă echipamentul de protecţie prevăzut de normele în vigoare 
- participă şi răspunde de procesul de instruire clinică a elevilor şcolii postliceale sanitare 

repartizaţi 
- răspunde de calitatea, sterilizarea şi modul de folosire a instrumentarului şi materialelor 

utilizate 
- controlează calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine 
- conform autorizaţiei de sterilizare pe care o deţine, la nevoie va efectua sterilizarea 

materialului moale şi instrumentarului de la sălile de operaţie şi secţie, pe perioada cînd nu 
este asigurat serviciul de la Staţia centrală de sterilizare. 

- abilitatea de operare pe calculator (foi de observatie, bilete de iesire din spital  etc.) 
      - respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile 
 de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
      - sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
 acestora  precum si normele PSI 
         - utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

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

  -  poartă echipamentul de protecţie prevăzut în regulamentul de ordine interioară care va fi 
schimbat  zilnic si ori   de cîte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic 
personal; 

       -      respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 
asociate asistentei medicale 
       - respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
       - respectă şi apără drepturile pacientului; 



       - se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 
de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 
       -  participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali; 
       -  supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine; 
       -  abilitatea de operare pe calculator (foi de observatie, bilete de iesire din spital  etc.) 
       -  participa la controling-ul intern al sectiei 
       - respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
      -  sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora  precum si normele PSI 

 
Art. 25. Asistenta medicală anestezistă are, în principal, următoarele atribuţii specifice: 
- îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului 
- respectă regulamentul de ordine interioară 
- acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul 
- prezintă medicului şef secţie A.T.I. pacientul pentru pregătirea anesteziei şi îl 

informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării 
- pregăteşte bolnavul, prin tehnici medicale specifice, 
- pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor 
- asigură pregătirea preoperatorie a pacientului 
- semnalează medicului orice modificări depistate (de exemplu: auz, vedere, imperforaţii 

anale etc) 
- verifică existenţa benzii/semnalului de identificare a pacientului 
- pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării 
- respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a 

medicamentelor cu regim special 
- efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 

raportului de tură 
- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

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

- poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va 
fi schimbat ori de cîte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic 
personal 

- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 
asociate asistentei medicale 

- respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical 
- respectă şi apără drepturile pacientului 
- se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului 
- participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali 
- supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine 
- participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru 

sănătate 
- manevrează cu atenţie sîngele şi produsele din sînge şi asigură păstrarea lui în condiţii 

optime, precum şi pregătirea lor în vederea administrării. 
- abilitatea de operare pe calculator (foi de observatie, bilete de iesire din spital  etc.) 
-  respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
-  sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora  precum si normele PSI  

   
 Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului. 



 Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 
personală, ţinuta de spital şi îl repartizează în salon. 

 Supraveghează preluarea de către persoana desemnată în secţie a obiectelor personale 
ale pacientului, pe bază de inventar, iar obiectele de valoare vor fi depuse la solicitarea 
pacientului la locul stabilit de conducerea spitalului. 

 Instruieşte bolnavii si aparţinătorii cu privire la regulamentul de ordine interioara afişat 
în unitate şi obligativitatea respectării acestuia, respectarea orelor de odihnă şi somn, de 
păstrare a liniştii necesare pentru confortul psiho-social, 

 Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon.  
 La internare observă simptomele şi starea pacientului, măsoară şi înregistrează funcţiile 

vitale, iar dacă starea pacientului o impune anunţă imediat medicul. 
 Prezintă medicului de salon bolnavul pentru examinare şi-l informează despre starea 

observată în funcţie de nevoile acestuia. 
 Îngrijeşte pacientul conform planului de îngrijire, terapeutic, explorări funcţionale şi 

informează medicul în mod sistematic privind evoluţia lui. 
 Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul 
internării. 

 Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice pentru examinările necesare, organizează 
transportul lui şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului în 
unitate. 

 Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţie şi 
tratament. 

 Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei 
medicului. 

 Efectuează procedurile terapeutice, tratamente şi investigaţiile la indicaţia medicului. 
 Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi chemă medical currant sau medical de 

garda 
 Răspunde de fixarea biletelor în Foaia de observaţie şi de păstrarea în bune condiţii a 

acestora. 
 Asigura păstrarea şi consemnarea rezultatelor, investigaţiilor în foaia de observaţie a 

bolnavului şi evidenţele specifice. 
 Participă la vizita medicului de salon şi a medicului şef de secţie. 
 Notează recomandările medicului consemnate în foaia de observaţie, privind rolul 

delegat, le execută autonom în limita competenţei şi le predă turelor următoare prin 
raportul scris al serviciului. 

 Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către 
infirmieră a toaletei , schimbării lenjeriei de pat şi de corp, creării condiţiilor pentru 
satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului. 

 Observă apetitul pacienţilor, supraveghează distribuirea mesei conform dietei 
consemnate în foaia de observaţie, desemnează persoana care alimentează pacienţii 
dependenţi.  

 Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale. 
 Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. 
 Răspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condică, de distribuirea lor corectă şi 

completa. 
  Răspunde de utilizarea raţională a materialelor consumabile, le decontează în programul 

informatic şi în fişa de decontări din foaia de observaţie. 
 Răspunde de decontarea medicamentelor  şi a materialelor sanitare de la aparatul de 

urgenţă. 
 Preia medicamentele ramase de la bolnavi şi anunţă asistenta şefă şi medicul de salon în 

vederea redistribuirii lor.  
 Manipulează şi administrează preparate cu substanţe stupefiante şi psihotrope 

înregistrând zilnic în registrul de evidenţă al secţiei, pe baza de semnătură, mişcarea 
preparatelor stupefiante şi psihotrope care au fost administrate pacienţilor. Administrarea 



acestor preparate se face în prezenţa medicului ,care va contrasemna registrul de 
evidenta al secţiei , conform Hotărârii nr. 1915/2006 din  privind Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope  

  Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare şi a 
inventarului moale existent. 

 Efectuează verbal şi în scris preluarea/ predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 
raportului de tură privind continuarea tratamentului şi măsurarea constantelor biologice. 

  Codifică în foile de observaţie clinica generală procedurile efectuate pacienţilor 
(conform  Clasificarii Australiene a Interventiilor-Procedurilor din Domeniul Sanatatii). 

 Respectă programul de muncă, graficul de ture stabilit de asistenta sefa, semneaza 
condica de prezenta la intrare si iesire din serviciu. 

 Respecta codul de etica al Ordinului Asistenţilor Medicali. 
 Poartă ecuson şi echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioara 

– de culoare albă, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei 
şi a aspectului estetic personal 

 Supraveghează modul de desfăşurare a vizitei aparţinătorilor în vederea respectării 
regulamentului de ordine interioară. 

 Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 
forme de educatie continuă şi conform cerinţelor postului. 

 Participă la activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate. 
 La începutul şi sfârşitul programului de lucru fiecare persoană este obligată să semneze 

condica de prezenţă. 
 Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă 

eficienţă timpul de muncă. 
 Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de munca pentru a efectua servicii la 

parametrii de calitate impuşi de secţie 
 Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. 
 Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere 

educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători, şi diferite categorii 
profesionale aflate în formare. 

 Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de 
îngrijire. 

 Confecţionează materialul moale (tampoane, comprese etc) şi pregateşte pentru 
sterilizare materialul moale. 

 Pregateşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. 
 Pregăteşte pacientul pentru externare. 
 Respectă şi apără drepturile pacienţilor. 
 Respectă şi apără drepturile pacienţilor, conform Legii 46/21. 01 .2003 .    
 Pastreaza confidentialitatea si anonimatul pacientilor 
 În caz de deces constatat de medic supraveghează (după 2 ore de la constatare), 

inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia 
la locul stabilit de conducerea spitalului. 

 Îndrumă, supraveghează şi răspunde de  activitatea personalului auxiliar din subordine. 
 Propunerea de soluţii noi, motivarea acestora şi evaluarea lor. 
 Efectuează mişcarea bolnavilor sâmbăta şi duminica şi în orice alte sărbători, ori de câte 

ori se Se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi 
întocmai a sarcinilor prevăzute în fişa postului. 

 Respecta prevederile legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii cu toate 
modificarile si completarile ulterioare 

 Ordinul MS 1101/2016: atribuţiile asistentei medicale responsabile de un salon pentru 
supravegherea, prevenirea si limitarea infecţiilor asociate asistentei medicale  

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

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor 



 menţine igiena, conform practicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din 
salon 

 monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea mâinilor şi utilizarea izolării 
 informează cu promptitudine medicul de gardă/medical curant în legătură cu apariţia 

semnelor de infecţie la unul din pacienţii aflaţi în îngrijirea sa 
 iniţiază izolarea pacientului care prezintă simptomele unei boli infecţioase 
 limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare 
 participă la identificarea infecţiilor aosiate asistentei mediocale 
 investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant 
 participă la pregătirea personalului în acest sens 
 participă la investigarea epidemiilor 
 asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este 

cazul 
 monitorizeaza menţinerea unei temperaturi constante a mediului din salon, evitându-se 

răcirea sau supraîncălzirea pentru a preveni apariţia afecţiunilor respiratorii 
 interzicerea accesului în saloane a mai mult de 2 persoane la un bolnav, purtarea 

obligatorie de către aceştia a echipamentului de protecţie şi trierea epidemiologică a 
aparţinătorilor la intrarea acestora în secţie 

 igiena riguroasă a tegumentelor şi lenjeriei bolnavului imobilizat prin supravegherea 
efectuării de către infirmieră a toaletei zilnice pe regiuni şi schimbarea lenjeriei de pat şi 
de corp de câte ori este nevoie 

 asigurarea mobilizării pasive şi schimbarea poziţiei bolnavilor imobilizaţi la pat la 
interval de 2 ore pentru prevenirea escarelor de decubit 

 igiena riguroasă în vederea efectuării sondajului vezical şi schimbarea periodică a sondei 
(la maxim 3 săptămâni) în condiţii de asepsie perfectă 

 supraveghează respectarea de către infirmiera din subordine a prevederilor O.M.S. 
1025/7.12.2000 privind colectarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi manipularea 
lenjeriei murdare şi lenjeriei curate la nivelul secţiei 

 participă la şedinţele organizate de asistenta şefă lunar sau de câte ori este nevoie în 
scopul instruirii personalului cu privire la prevederile normativelor legale în vigoare 

 respecta cu stricteţe circuitele funcţionale ale secţiei. 
Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MS nr 961/2016 privind asigurarea 
curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi materialelor sanitare:  
 Anunţă imediat serviciul tehnic asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, 

instalaţii sanitare, încălzire, etc) 
 Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în 

vigoare, utilizate pentru: 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
 Dezinfecţia pielii intacte, 
 Dezinfecţia suprafeţelor, 
 Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
 Dezinfecţia lenjeriei. 

 Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 
 Verifica graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere 

din cadrul unităţii va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia 
şi dezinfecţia, consemnând ora de efectuare. 

 Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 
soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 

 Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea şi 
dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor 
prescrise. 

 Ajută la păstrarea igienei personale a pacienţilor internaţi 
 Supraveghează efectuarea dezinfecţiilor periodice (ciclice) 



 Respectă măsurile de izolare stabilite 
 Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum şi 

bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale 
 Supraveghează curăţenia şi dezinfecţia mâinilor ca şi portul echipamentului de protecţie 

de către infirmiere, în cazul iî care acestea sunt folosite la transportul, distribuirea 
alimentelor 

Atribuţii conform Ordinului MS nr 1226/ 2012 privind depozitarea şi gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale, Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor 
în instituţiile publice. 
 Cunoaşte şi aplică procedurile stipulate de Codul de procedură şi metodologia de 

investigaţie - sondaj, pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în 
vederea completării bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor. 

Atribuţii conform OMS nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor 
de transfuzie sanguină din spitale: 

 iau cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor; 
Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor si al 
informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării 
sarcinilor de serviciu. 
Participă la instructajele privind securitatea şi sănătatea în muncă, PSI şi răspunde de însuşirea 
şi aplicarea acestora. 
Respectă normele de sănătate , securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a mediului 
înconjurător. 
Asistentul  medical care acorda asistenta medicala este obligat sa incheie o asigurare de 
mallpraxis 

 
Atribuţii pe linie de managementul calităţii: 
Participă la instruiri, îşi însuşeşte şi respectă procedurile obligatorii, operaţionale şi 
caracteristice  ale Sistemului de Management al Calităţii, conform fişelor de proces 
documentate pentru fiecare directie/ serviciu / birou / compartiment în parte, aplicabile 
postului. 
Furnizează la timp toate documentele şi informaţiile necesare în vederea desfăşurarii în 
condiţii optime ale auditurilor interne şi / sau externe pe linie de asigurarea calităţii; 
Execută orice alte sarcini date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia în 
realizarea strategiilor, în limitele respectării temeiului legal. 
Atribuţii conform OMS nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea 
unităţilor de transfuzie sanguină din spitale: 

         - desfasoara activitatile specifice unitatii de transfuzie din spital, in limitele competentelor lor, 
sub directa indrumare si supraveghere a medicului coordonator. 

     -pregateste toate materialele in vederea determinarii grupei de sange si a Rh-ului 
     -efectueaza determinarea grupului sanguine si Rh-ului la bolnavi 
     - efectueaza testarile pretransfuzionale 
   - asigura aprovizionarea la timp a unitatii de transfuzie cu cantitatile necesare de sange si 
derivate pe baza solicitarilor scrise din sectiile spitalului (medic prescriptor). 
    -preia si verifica aspectul macroscopic al flaconului de sange sau derivate, asigurandu-se de 
termenul de valabilitate 
    -raspunde de aparitia reactiilor adverse severe si a incidentelor adverse posttransfuzionale 
provocate de stocarea, manipularea necorespunzatoare a sangelui total si a componentelor 
sanguine sau de efectuarea gresita a testarilor pretransfuzionale 
       -supravegheaza functionarea si intretinerea echipamentelor din dotarea unitatii  de 
transfuzie sanguina, luand masuri in conditiile aparitiei unor defectiuni in functionarea acestora, 
conform procedurilor standard 
   -controleaza zilnic temperatura frigiderelor,a congelatoarelor  si a termostatului si le 
consemneaza in fisele de monitorizare 
       -intocmesc documentatia pentru activitatile desfasurate 



   -anunta Centrul de Transfuzii despre orice accident survenit in urma transfuziilor si 
consemneaza in foaia de observatie a pacientului 
     -intocmeste lunar rapoarte pentru serviciul financiar,contabil si statistica 
     -recolteaza esantioanele pretransfuzionale la bolnavii  
     -efectueaza controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului care consta in : 

 verificarea identitatii pacientului 
 verificarea aspectului macroscopic si a integritatii unitatii de transfuzat 
 verificarea compatibilitatii dintre unitatea de sange selectata si pacient 
 inainte de administrare, solutia de transfuzat va fi incalzita  la temperatura 

corpului cu aparatul  omologat(BARKEY –plasmatherm) 
    -efectueaza transfuzia sanguina propriu-zisa si supravegheaza pacientul pe toata durata 
administrarii si in urmatoarele ore 
      -intocmeste documentatia pentru activitatile desfasurate 
    -in caz de reactii transfuzionale aplica procedurile operatorii standard de urgenta si solicita 
prezenta medicului prescriptor sau de garda 
   -indruma apartinatorii bolnavului la CRCS pentru donari de sange 
   -va participa la toate formele de invatamant, tinandu-se la curent cu toate achizitiile noi 
privind transfuziile de sange si derivate 
 -supravegheaza functionarea si intretinerea echipamentelor din dotare in  conformitate cu 
instructiunile de utilizare ale acestora ,respecta parteneriatul privind   gestionarea lor,stabilit 
intre asistenta coordonatoare si personalul din compartiment 

     Atributiile mai sus enumerate au fost intocmite respectand prevederile Legii nr. 282/2005, 
privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina. 

 
Atributii asistenta  medicala anestezista: 
            - asigura asistenta medicala specifica, in limita competentelor;  
   - cunoasterea principiilor de functionare a aparaturii cu care lucreaza,  

- verifica aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de functionarea 
aparaturii trebuie semnalat imediat asistentei sefe si medicului ATI;  

-  ia decizii in cazurile de urgenta pana la venirea medicului, 
-  insoteste medicul pentru acordarea de anestezii sau analgosedari  la punctele de anestezie. 
-  preia bolnavul cu foaia de observatie efectuandu-se un ultim control de identificare a 

acestuia (nume,prenume), face pregatirea  psihica in vederea acordarii anesteziei sau analgeziei, 
totodata intervieveaza bolnavul asupra antecedentelor si reactiilor medicamentoase, explica 
bolnavului necesitatea si importanta actului anestezic; in caz de reactii anunta medicul anestezist, 

-  cunoaste actiunea medicamentelor cu care lucreaza, a reactiilor adverse si a 
incompatibilitatilor, 

-  monitorizeaza bolnavul in timpul actului anestezic, 
-  supravegheaza bolnavul caruia i se acorda anestezie si-l insoteste in salonul de terapie 

intensiva sau pe sectie, unde va fi predat asistentei medicale de pe sectie. 
- la indicatia medicului recolteaza esantion pentru grup sangvin si Rh si transfuzeaza 

bolnavii, 
-  gestioneaza deseurile medicale conform Ordinului M.S. 1226/2012. 
-  respecta programul de ture aprobat al sectiei;  

    - consemneaza  in foaia de observatie clinica, in limita competentelor, medicatia 
administrata, manevrele diagnostice si terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor 
analize de laborator, precum si materialele consumabile folosite;  
    -  inregistreaza si raporteaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care 
reflecta activitatea desfasurata la nivelul sectiei;  
    -  participa la formele de educatie medicala continua specifica asistentilor (local, national, 
international);  

    -  participa la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale. 
 
Art. 26. Asistenta medicală transfuzoare are în principal următoarele atribuţii: 

- asigură şi răspunde de aprovizionarea corectă şi la timp a punctului de transfuzie cu 
cantităţi suficiente de sînge, plasmă şi alte derivate de sînge terapeutice; 



- efectuează determinarea grupei sanguine, a factorului Rh şi proba de compatibilitate pe 
lamă; 

- răspunde de apariţia reacţiilor, complicaţiilor şi accidentelor posttransfuzionale provocate 
de pregătirea defectuoasă a materialelor de transfuzie, de conservarea şi manipularea 
necorespunzătoare a sîngelui şi derivatelor; 

- ţine în ordine actele şi evidenţele punctului de transfuzie; 
- înregistrează în foaia de observaţie rezultatele examenelor efectuate, precum şi datele 

personale ale donatorului, înscrise pe flacon, răspunde de completarea corectă şi de 
trimiterea taloanelort de sînge la centrul de recoltare şi conservare a sîngelui. 

- abilitatea de operare pe calculator (foi de observatie, bilete de iesire din spital  etc.) 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora  precum si normele PSI 
 

Art. 27. Asistenta medicală de la staţia centrală de sterilizare instrumentar are în 
principal următoarele atribuţii: 
- verifică modul de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respinge 

trusele necorespnzătoare 
- efectuează sterilizarea, respectînd normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare a 

fiecărui aparat 
- anunţă imediat personalul tehnic de întreţinere şi pe asistenta şefă responsabilă cu 

sterilizarea asupra oricărei defecţiuni care survine la aparatele de sterilizare 
- răspunde de igiena încăperilor în care se face sterilizarea şi de fluxul materialelor înainte şi 

după sterilizare 
- banderolează şi etichetează trusele şi pachetele cu material sterilizat, ţine evidenţa activităţii 

de sterilizare pentru aparate şi şarje 
- efectuează teste de control a sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor. 
- abilitatea de operare pe calculator (foi de observatie, bilete de iesire din spital  etc.) 
- raspunde de respectarea Ord.1101/2016 privind Normele de supraveghere, prevenire si 

limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare: 
     a) verifică modul de pregătire şi împachetare a echipamentelor/instrumentarului, 
altor  materiale trimise pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare; 
      b) efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile 
de  sterilizare ale fiecărui aparat; 
      c) anunţă imediat personalul tehnic de întreţinere şi pe directorul de îngrijiri cu 
privire  la apariţia oricărei defecţiuni care survine la aparatele de sterilizare; 
      d) răspunde de igiena încăperilor în care se face sterilizarea şi de respectarea 
 circuitelor; 
      e) etichetează corespunzător trusele şi pachetele cu materiale sterilizate şi ţine 
 evidenţa activităţilor de sterilizare pe aparate şi şarje, conform prevederilor legale în 
vigoare; 
      f) efectuează teste de control al sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor; 
      g) respectă precauţiile standard. 

- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile 
de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora precum si normele PSI. 

 
Art. 28. Registratorul medical de pe secţiile cu paturi are în principal următoarele 

atribuţii: 
1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform cerinţelor postului ; 
2. Înscrie zilnic şi operează, ţinând la zi registrul de evidenţă a pacientilor consultati la Camera de 

Garda ; 
3. Înregistrează intrările şi ieşirile bolnavilor cu spitalizare de zi, ţinând legătura cu registratura 

spitalului, serviciul sau biroul financiar, departamentul de informatica şi serviciul de statistică; 



4. Operează în programul informatic codificările diagnosticelor şi procedurilor efectuate pentru 
fiecare pacient pe perioada internării cu spitalizare  de zi cit si a pacientilor consultati la Camera 
de Garda .; 

5. Operează imediat în programul informatic  externarea pecienţilor cu spitalizare de zi ; 
6. Ţine evidenţa în registru special al intrărilor şi ieşirilor cu spitalizare de zi ; 
7. Verifică cind intocmeste Foaia de Observatie Clinica Generala precum si Fisa pentru Spitalizare 

de zi ca in acestea sa fie anexate toate documentele necesare ( dovada de asigurat, copie dupa 
cartea de identitate, sistem informatic unic integrat, bilet de internare de la medicul curant, 
consimtamint pentru ingrijiri medicale, etc ) ;  

8. Redactează documentele medicale necesare bolnavilor (bilete de ieşire din spital pentru 
spitalizarile de zi, adeverinţe medicale etc.) precum şi alte documente întocmite la Camera de 
Garda  ; 

9. Se ocupă de corespondenţa secţiei (preluare, distribuire) ; 
10.  Tine evidenţa şi distribuie corect formularele utilizate la Camera de Garda  (bilete de ieşire, 

bilete de trimitere, reţete etc.) 
11. La sfârşitul fiecărei luni este obligată să raporteze factorilor în drept situaţiile statistice solicitate 

de conducerea unităţii (numărul bolnavilor internaţi cu spitalizare de zi precum si calcularea 
sumei realizate, raportarea la serviciul statistica a centralizatoarelor solicitate de acest serviciu,   
etc.) 

12. Răspunde şi se preocupă pentru o bună şi corectă păstrare a arhivei la nivelul compartimentului  
(foi de spitalizare zi, minifise, consimtaninte, fise ambulanta, cereri scutire autopsie,  acte 
medico-legale etc.) ; 

13. Utilizarea calculatorului în scopul raportării datelor în strictă concordanţă cu programele impuse 
de conducerea unităţii ; 

14. Răspunde de buna păstrare a inventarului din dotare ; 
15. Nu este abilitata sa dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului ; 
16. Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personal; 
17. Poartă echipament de protecţie care va fi schimbat la timp, pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal; 
18. Respectă Regulamentul de Ordine interioară, respecta graficul de lucru, semneaza condica de 

prezenta la intrare si la iesire din serviciu 
19. Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii ; 
20. Se preocupă de actualizarea şi perfecţionarea  cunoştinţelor profesionale prin studiu individual 

sau alte forme de pregătire ; 
21. Utilizează integral timpul de lucru. 
22. Se preocupă de rezolvarea în termen a sarcinilor stabilite în fişa postului şi planul de munca ; 
23. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor 

intraspitaliceşti ; 
24. Respectă secretul profesional şi codul de etică ; 
25. Nu are voie să părăsească locul de muncă ; 
26. Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea superiorilor; 
27. Zilnic va raporta la statistica situatia spitalizarilor de zi, suma pe spitalizarile de zi facute in 

timpul garzi, pacienti consultati, redirectionati etc ; 
28. Pastreaza confidentialitatea documentelor medicale ale pacientilor si nu le va furniza 

apartinatorilor fara acordul pacientilor ; 
29. Respecta normele de securitate si sanatate in munca precum si normele PSI ; 
30. Respecta prevederile Legii 95 / 2006 cu toate modificarile si complectarile ulterioare ; 
31. Respecta programul de lucru stabilit, semneaza condica de prezenta la intrarea si iesirea din 

serviciu ; 
 

Art. 29. Infirmiera are în principal următoarele atribuţii: 
Îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea 

asistentului medical          
- Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului 
-Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea 
regulilor de igienă  



-Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice                                       
-Asigură toaleta bolnavului imobilizat de ori câte ori este nevoie                       
-Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăviţe renale etc)                                               
-Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile şi condiţiilor 
stabilite în secţie                                                                                
 -Colectează şi transportă lenjeria murdară  şi cea curată de pat şi de corp a bolnavilor 
conform procedurilor unităţii şi respectând circuitele funcţionale şi regulamentul de ordine 
interioară                                                                        
-Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării şi participă la vizita medicală la 
solicitarea asistentului medical şi/sau medicului de salon                            
-Execută, la indicaţia asistentului medical, pregătirea salonului pentru dezinfecţie ori de câte 
ori este nevoie                                                                  
 -Pregăteşte şi efectuează, la indicaţia asistentului medical dezinfecţia zilnică a mobilierului 
de salon                                                                                          
 -Completează zilnic graficul de curăţenie şi dezinfecţie                                     
-Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte 
obiecte care ajută bolnavii la deplasare                                             
-Se ocupă de întreţinerea cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care 
ajută bolnavii la deplasare                                                               
-Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor 
pentru a se deplasa                                                                        
-Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente 
speciale şi ajută la transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării                                                                      
-Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat                                              
-Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte 
produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au 
fost înregistrate în documentele pacientului                                                                                                                   
-După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi 
ajută la transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea instituţiei                                                                                           
-Nu este abilitată să dea relaţii despre bolnav                                                     
 -Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar                                                                                                     
 -Poartă echipamentul de protecţie şi ecuson prevăzut de regulamentul de ordine interioară, 
care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic 
personal                                                       
  -Respectă Regulamentul de Ordine Interioară                                                        
 -Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii                             
asociate asistentei medicale                                                                  
-Participă la instruirile periodice efectuate de către asistentul medical privind normele de 
igienă şi de protecţia muncii                                                            
 Atribuţiile infirmierei din oficiul alimentar:                                                       
-Transportă alimentele de la bucătărie pe secţie conform programului de distribuire a 
alimentelor  cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare şi a circuitelor funcţionale                                                                             
-Distribuie alimentele pacienţilor conform regimurilor alimentare prescrise, sub 
supravegherea asistentului medical                                                              
 -Asigură spălarea, dezinfecţia şi păstrarea igienică a veselei şi a tacâmurilor                
 -Poartă echipament de protecţie de culoare albă, ecuson şi bonetă                     
  -Completează zilnic graficul de temperatură al frigiderului                                
 -Verifică zilnic alimentele din frigidere (valabilitate, calitate şi aspect)             
-Cunoaşte instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale                                       
-Asigură ordinea şi curăţenia în oficiu alimentar                     
- respecta Ordinul MS 1025/2000: atribuţiile infirmierei privind manipularea lenjeriei                           
-Respectă modul de colectare şi ambalare a lenjeriei murdare, în funcţie de gradul de risc, 
conform codului de procedură                                                       
 -Respectă codul de culori privind ambalarea lenjeriei                                                 
 -Asigură transportul lenjeriei                                                                               
-Controlează ca lenjeria murdară pe care o colectează să nu conţină obiecte tăietoare-
înţepătoare şi deşeuri de acest tip                                                        



 -Ţine evidenţa lenjeriei la nivelul secţiei, a celei predate şi a celei ridicate de la spălătorie                                                                                                                  
-Depozitează şi manipulează corect, pe secţie lenjeria curată                            

 asociate asistentei medicale 
 Efectuează şi se îngrijeşte de igiena individuală a bolnavilor deplasabili       

-Întreţine igiena paturilor şi a noptierelor din saloane                                          
-Înlocuieşte şi transportă în condiţiile stabilite rufăria murdară               
- Efectuează dezinfecţia lenjeriei bolnavilor cu potenţial infecţios                    

 Pregăteşte salonul pentru dezinfecţia ciclică şi ajută echipa de dezinfecţie la efectuarea 
acesteia 

  Respectă regulile de igienă personală în îngrijirea bolnavilor spălatul mâinilor, 
 portul echipamentului regulamentar)                                         
- Declară imediat asistentei şefe îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile 
survenite la membrii familiei sale                                    
-Transportă ploştile, urinarele cu dejectele bolnavilor, le goleşte, le spală şi le dezinfectează                                                         
Ordinul MS 1226/2012: atribuţiile infirmierei privind gestionarea deşeurilor                                                                                                                  
Aplică procedurile stipulate de Codurile  de procedură                                         
Aplică metodologia de investigaţie sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tip de 
deşeuri, în vederea completării Bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor                    
Ordinul MS 961/2016: atribuţiile infirmierei privind dezinfecţia prin mijloace chimice                     
Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor  biocide încadrate, conform prevederilor în 
vigoare, în tipul I de produs utilizat prin:                                      
 -Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare                                                    
 -Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare                                                    
 -Dezinfecţia pielii intacte                                                                                                      
Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor  biocide , încadrate conform prevederilor în 
vigoare, în tipul II de produs utilizate pentru:                             
 -Dezinfecţia suprafeţelor                                                                                     
 -Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente medicale) prin imersie                       
  -Dezinfecţia lenjeriei (material moale)                                                        
Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor desinfectante          
Graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere din secţie va 
fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează dezinfecţia                                                                                      
Trebuie să cunoască  în fiecare moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 
soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru                                                                                                                  
Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea in alt sector, primeşte sarcini şi de la asistenta 
şefă a sectorului respective                                                       
Participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate;                         
Primeşte în plus o serie de sarcini de la asistenta şefă 

 
Art. 30. Brancardierul are în principal următoarele atribuţii: 

1.Isi desfasoara activitatea si supravegherea asistentului medical sef sau asistentului medical de 
serviciu 
2.Respectă Regulamentul de Ordine Interioara; 
3.Se ocupă de transportul bolnavilor conform indicatiilor primite; 
4.Insoteste pacientul la investigatii si tratamente; 
5.Supravegheaza echipamentele in timpul transportului; 
6.Ajuta personalul autosanitarelor la coborarea brancardelor si transportul bolnavilor in incinta 
sectiei;  
7. Ajuta personalul de la primire si pe cel din sectii la mobilizarea bolnavilor gravi, precum si la 
imobilizarea celor agitati; 
8.Se ocupă de funcţionarea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport şi a tărgilor şi 
cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire; se ocupa de curatenia din Camera de 
prosectura;    
9. Efectueaza transportul cadavrelor respectand regulile de etica, insotit de inca doua persoane, cu 
documentele de identificare; 
10. La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protectie (un halat de 
protectie, manusi de cauciuc, masca, boneta si botosei de protectie pentru serviciile de chirurgie si 



A.T.I.); 
11. Transporta deseurile si rezidurile alimentare in conditiile corespunzatoare, raspunde de 
depunerea lor corect; 
12. Va anunta orice eveniment deosebit ivit, asistentului medical de serviciu, asistentului medical 
sef si medicului (in serviciu de garda);  
13. Nu este abilitat sa dea informatii privind starea bolnavului; 
14. Va avea un comportament etic fata de bolnav, apartinatorii acestuia si fata de personalul 
medico-sanitar; 
15. Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de oridine interioara, care va fi 
schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igieni si a aspectului estetic personal; 
16. Executa dezinfectia periodica a salii de operatie, saloanelor si incaperilor; 
17. Ajuta personalul medical, infirmiera, ingrijitoarea de curatenie la pozitionarea si mobilizarea 
pacientului imobilizat; 
18. Respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii; 
19. Ordinul MS 1101/2016: atributiile pentru upravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor 
asociate asistentei medicale 
20. Ordinul MS 1226/2012, privind gestionarea deseurilor: 
-aplica prevederile stipulate de Codurile de procedura; 
-aplica metodologia de investigatie sondaj pentru determinarea cantitatii produse pe tip de deseuri, 
in vederea completarii Bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor; 
21. Ordinul MS 961/2016, privind dezinfectia prin mijloace chimice: 
-cunoaste si respecta utilizarea produselor biocide incadrate conform prevederilor in vigoare in tipul 
I de produs utilizat prin dezinfectia igienica a mainilor prin spalare; 
-decinfectia mainilor prin frecare 
-dezinfectia diapozitivelor \(intrumente medicale) prin imersie 
-dezinfectia lenjeriei (material moale) 
-cunoaste si respecta criteriile de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectate; 
graficul de decontaminare si dezinfectie aflat pentru fiecare incapere din sectie va fi completat si 
semnat de persoana care efectueaza dezinfectia; 
-trebuie sa cunoasca in fiecare moment denumirea  dezinfectantului utilizat, data prepararii solutiei 

de lucru si   timpul de actiune, precum si concentratia de lucru; 
- participa la instruirile periodice privind nornele de igiena  
 si protectia a muncii, 
-respecta normele PSI si SSM 
-respecta si apara drepturile pacientilor, conform Legii 46/2003, 
-se va abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei, 
-respecta programul de lucru; 
-la inceputul si la sfarsitul programului de lucru se va semna in condica de prezenta; 
-poarta ecuson si echipament de protectie; 
-instruieste pacientii si apartinatorii cu privire la regulamentul de ordine interioara si obligativitatea 
respectarii acestuia; 
-se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii de calitatea impusa; 
     -se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i         
diminueaze capacitatea de lucru; 
22. In cazul in care detine informatii de frauda, coruptie sau orice  alta activitate care aduce 
prejudicii de imagine spitalului, are sarcina de a comunica conducerii unitatii, fara a fi sanctionat 
sau recompensat; 
23. Atributii pe linie de managementul calitatii: 
-isi insuseste si respecta procedurile obligatorii, operationale si caracteristice ale Sistemului de 
Management al Calitatii, conform fiselor de proces documentat pentru fiecare 
directie/serviciu/birou/compartiment in parte 
-furnizeaza la timp toate informatiile necesare in vederea desfasurarii in conditiile optime ale 
auditurilor interne si/sau extrene pe linie de asigurarea calitatii 
24. Pe perioada in care isi desfasoara activitatea in alt sector primeste sarcini si de la asistenta sefa a 
sectorului respectiv; 
25. Participa la cursurile de persoctionare organizate de unitate; 
26. Primeste in plus o serie de servicii de la asistenta sefa; 
27. Executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistente medicale sau a medicului 
28. Respecta prevederile legii 95/2006 privind Reforma in Domeniul Sanatatii cu toate modificarile 



si completarile ulterioare si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei 
in domeniu, procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.                            

 
 

Art. 31. Ingrijitoarea de curatenie de unitate sanitară are în principal următoarele atribuţii: 
 Îşi desfăşoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice si funcţionale. 
 Respectă « Drepturile pacientului » conform Legea 46/2003. 
 Nu are dreptul să dea relaţii privind starea pacientului. 
 Se integrează în graficul de lucru. 
 Respectă circuitele funcţionale în cadrul spitalului  (personal sanitar, bolnavi, aparţinători, 

lenjerie, materiale sanitare, deşeuri). 
 Respectă Regulamentul de Ordine Interioara al spitalului. 
 Respectă programul de lucru de 8 ore şi programarea concediului de odihnă. 
 La începutul şi sfârşitul programului de lucru semnează condica de prezenţă; 
 Respectă ordinea si disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă 

timpul de muncă; 
 Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate 

asistentei medicale  
11. Efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat şi răspunde de 
starea de igiena a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, vestiarelor, uşilor, ferestrelor etc. 
12. Efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare, ploştilor, urinarelor 
şi păstrarea lor corespunzătoare. 
13. Curăţă şi dezinfectează zilnic ori de câte ori este nevoie băile, WC-urile cu materiale şi ustensile 
folosite numai în aceste locuri. 
14. Pregăteşte salonul pentru dezinfecţia ciclică şi ajută echipa de dezinfecţie la efectuarea acesteia. 
15.Transportă pe circuitul stabilit deşeurilor şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, 
răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăţă şi dezinfectează  pubelele  în care se 
păstrează şi se transportă acestea. 
16. Efectuează aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora. 
17. Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii şi 
dezinfecţiei. 
18. Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe îmbolnăvirile pe care 
le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membri de familie. 
19. Respectă îndeplinirea condiţiilor de igiena individuală efectuând controlul periodic al stării de 
sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile şi înlăturarea pericolului declanşării unor epidemii 
(viroze respiratorii, infecţii cutanate, diaree, tuberculoza,etc.). 
20. Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit pe care îl schimbă ori de câte ori este 
necesar. 
21.Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice şi ori de câte ori este nevoie  a bolnavului 
imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă. 
22.Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării. 
23.Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor 
pentru a se deplasa. 
24.Ajută brancardierul şi asistentul medical la poziţionarea bolnavului şi tansportul cu targa a 
pacientului imobilizat. 
25.Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizate, în recipiente 
speciale şi asigură transportul lor în spaţiile special amenajate. 
26. Pentru transportul igienic al alimentelor de la bucătărie, asigură spălarea, dezinfecţia şi păstrarea 
igienică a veselei şi a tacâmurilor,cărucioarelor, curăţenia oficiului. 
27.Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personal în grijă, 
precum şi a celor care se folosesc în comun. 
28.Transportă cadavrele în încăperea destinată acestora şi ajută la dezbrăcarea, etichetarea 
cadavrelor pentru a fi trimise la morgă în condiţiile cerute sub supravegherea asistentului medical. 
29.La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protecţie (halat de 
protecţie, mănuşi de cauciuc). 



30.Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico-
sanitar. 
31.Nu are dreptul să dea informaţii privind starea bolnavului. 
32.Participa la instruirile periodice privind normele de igiena si protecţie a muncii. 
33.Raportează activitatea desfăşurată, în scris prin semnarea fişelor de monitorizare a activităţii 
(semnătura confirmând realizarea tuturor paşilor din protocoale şi scheme de lucru) şi verbal la 
şeful ierarhic superior (asistenta şefă), semnalând orice problemă apărută în desfăşurarea activităţii; 
34.Serviciile sunt oferite cu promptitudine, conform cu cerinţa de calitate a pacientului; 
35.Cerinţele ce depăşesc aria de competenţă proprie sunt raportate şefului ierarhic superior; 
36.Respectă atribuţiile conform Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind  gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale: 

 aplică procedurile stipulate de codul de procedură, 
 colectarea şi separarea deşeurilor la locul de producere pe categorii 
 asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură, 
 aplică metodologia de investigaţie sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri 

de deşeuri, în vederea completării bazei de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor. 
37.Supraveghează şi aplică corect codul de procedură pentru manipularea lenjeriei, conform OMS 
1025/2000: 

-Respectă modul de colectare şi ambalare a lenjeriei murdare, în funcţie de gradul de risc 
conform codului de procedură. 
-Respect codul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare. 
-Asigură transportul lenjeriei. 
-Controlează lenjeria pe care o colectează să nu conţină obiecte tăietoare-înţepătoare şi 
deşeuri de acest tip. 
-Ţine evidenţa lenjeriei la nivelul secţiei, a celei predate şi a celei ridicate de la furnizorul de 
servicii 
-Depozitează şi manipulează corect, pe secţie, lenjeria curată. 

38.Respectă reglementările în vigoare privind curăţarea, dezinfecţia, şi sterilizarea în unităţile 
sanitare, conform OMS 961/2016: 

 Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în 
vigoare, utilizate pentru: 

 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
 Dezinfecţia pielii intacte, 
 Dezinfecţia suprafeţelor, 
 Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
 Dezinfecţia lenjeriei. 

 Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 
 Graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere din 

cadrul unităţii va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia şi 
dezinfecţia, consemnând ora de efectuare. 

 Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 
soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 

39.Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în alt sector, primeşte sarcini şi de la asistenta şefă a 
sectorului respectiv. 
40.Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului. 

 
Art. 32. Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale are în 

principal următoarele atribuţii: 
- asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor nosocomiale prin colectarea, 

înregistrarea, analiza, interpretarea şi diseminarea datelor; 
- elaborează buletinul informativ lunar privind morbiditatea, severitatea şi eficienţa aplicării 

măsurilor de prevenire a infecţiilor nozocomiale; 
- colaborează cu conducerile secţiilor/compartimentelor pentru elaborarea metodologiei 

specifice de prevenire şi ţinere sub control a infecţiilor nozocomiale, pe care o supune spre 
aprobare Consiliului de Administraţie pentru punere în aplicare şi respectare; 



- efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infecţii nozocomiale, stabilind 
factorii cauzali şi programele specifice de măsuri de control, urmărind respectarea acestora; 

- verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, igiena produselor alimentare, în 
special a celor dietetice, conform normelor de sterilizare şi menţinerea sterilităţii 
materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, respectarea precauţiilor universale. 
Organizează măsurile de remediere a deficienţelor constatate; 

- răspunde de organizarea şi realizarea programelor instructiv/educative privind prevenirea 
infecţiilor nozocomiale, colaborînd cu personalul calificat din secţii/compartimente; 

- coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu conducerile secţiilor, a 
Ghidului de prevenire a infecţiilor nozocomiale; 

- evaluează activitatea de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale; 
- organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de 

control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital; 
- efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea şi costul infecţiilor 

nozocomiale. 
 
 Asistent de igiena 

-respectă programul de lucru stabilit; 
-se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 
-menţine la standarde de performanţă activitatea pe care o desfăşoară; 
-dă dovadă de profesionalism în relaţiile de subordonare, coordonare şi colaborare; 
-respectă confidenţialitatea materialelor şi datelor păe care le deţine şi manipulează; 
-răspunde de gestionarea echipamentelor şi materialelor din dotare; 
-colectează, prelucrează şi ţine evidenţa datelor privind infecţiile nozocomiale, provenite din spital; 
-verifică datele privind infecţiile nozocomiale înregistrate de compartimente/secţii, colectează 
datele privind cazurile găsite nediagnosticate şi/sau nedeclarate şi informează medicul epidemiolog; 
-participă, alături de medicul epidemiolog, la prezentarea buletinului informativ lunar în cadrul 
Consiliului de Administraţie; 
-participă la realizarea anchetelor epidemiologice; 
-colaborează cu asistentele şefe din secţii/compartimente pentru aplicarea optimă a precauţiilor de 
izolare a bolnavilor, a măsurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, a măsurilor de igienă şi 
dezinfecţie; 
-verifică prin inspecţie respectarea metodelor şi procedurilor de ţinere sub control a infecţiilor 
nozocomiale; 
-răspunde şi participă la recoltarea corectă a probelor de laborator pentru controlul sterilităţii, 
menţinerii sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, igiena spitalicească etc; 
-identifică nevoile educaţionale, nivelul de înţelegere şi aptitudinile cadrelor medii şi stabileşte prin 
evaluare cele mai eficiente metode instructiv/educative, privind prevenirea infecţiilor nozocomiale; 
-alcătuieşte teste de verificare a cunoştinţelor privind infecţiile nozocomaile pentru personalul 
mediu şi auxiliar; 
-în absenţa medicului epidemiolog, în situaţii deosebite, informează conducătorul unităţii sau 
medicul de gardă pentru luarea măsurilor corespunzătoare, conf. OMS.1101/2016 si 
OMS.961/2016. 
-abilitatea de operare pe calculator  
-respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
-sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora   precum si normele PSI. 
 

Art. 34. Ambulatoriul de specialitate al spitalului asigură trierea şi internarea bolnavilor 
care necesită asistenţă medicală de recuperare, cît şi tratamente recuperatorii ambulatorii. 

Consultaţiile bolnavilor în ambulator se acordă de medicii specialişti din cadrul spitalului, 
pe baza recomandărilor scrise ale medicului de specialitate care trimite bolnavul şi care 
trebuie să cuprindă motivul trimiterii, diagnosticul prezumativ şi examinările paraclinice 
necesare. 



 
Art. 35. Cabinetele de consultaţii medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate 

al spitalului, în condiţiile sistemului de sănătate integrat economiei de piaţă, au următoarele 
atribuţii: 

- examinarea medicală completă a bolnavilor; 
- asigură transportul bolnavilor în secţie, după efectuarea îmbăierii, dezinfecţiei şi 

deparazitării bolnavilor şi obiectelor; 
- asigurarea tratamentului pe durata transportului pentru bolnavii care se transferă în alte 

unităţi sanitare; 
- ţinerea evidenţei zilnice a mişcării bolnavilor şi asigurarea comunicării locurilor libere; 
- stabileşte planul de recuperare pentru bolnavii care pot face tratamente de recuperare în 

condiţii ambulatorii; 
- sprijină dispensarizarea bolnavilor cu deficienţe cardio-vasculare, pulmonare, locomotorii 

şi neuromotorii cuprinşi în tratamentul de recuperare şi supraveghează îndeplinirea 
acestuia; 

- programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate, pentru evitarea 
aglomeraţiei şi a amînărilor; 

- executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative; 
- organizarea şi asigurarea recuperării capacităţii de muncă prin tratamente pentru adulţi şi 

copii cuprinşi în programele de recuperare medicală a unităţii; 
- efectuarea investigaţiilor necesare expertizei capacităţii de muncă la bolnavi solicitate şi 

colaborarea cu secţiile, serviciile de expertiză medicală; 
- informarea bolnavilor privind problemele medico-sanitare importante, precum şi a 

drepturilor şi îndatoririlor pe care le are pentru cunoaşterea şi păstrarea propriei sănătăţi. 
 

Art. 36. Medicul de specialitate din ambulator are în principal următoarele atribuţii: 
 respectă programul de lucru stabilit; 
        se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru. 

Medicul de specialitate / medical primar din ambulator are în principal următoarele sarcini: 
- efectueaza orice act medical in mod nediscriminatoriu (sex, rasa, etnie, apartenenta 

religioasa sau politica, etc) 
-  examinează bolnavii fie conform programarii sau in ordinea prezentarii, avand  prioritate 

urgentele medico chirurgicale; 
- examinează zilnic bolnavii şi consemnează în fisa pacientului, simptome, diagnostic, 

tratamentul, tipul consultatiei, nr. si seria retetei, nr si si seria Concediu Medical,   
- participă la consultaţii cu medicii din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele 

paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza capacităţii de muncă; 
- controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de 

personalul mediu sanitar cu care lucrează; 
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a 

normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 
- raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; 
- răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al bolnavilor 

pe care îi îngrijeşte; 
-  redactează orice act medical, aprobat de conducerea spitalului/ Ministerul Sanatatii / CJAS  

în legătură cu bolnavii pe care îi consulata in ambulator 
- răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă de pe  secţii şi colaborează cu toţi medicii 

din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei cît mai bune îngrijiri medicale a 
bolnavilor; 

- se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine; 
- desfăşoară, după caz, activitate de cercetare medicală; 
- depune o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor; 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 

procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate; 
- se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal a pacientilor, oferind 

informatii doar pacientilor la solicitare sau apartinatorilor desemnati de acestia; 



- opereaza in aplicatia SIUI avand responsabilitatea pastrarii secretului informatiilor 
existente in sistemul informatic, aducand la cunostinta date doar in conformitate cu legile in 
vigoare; 

- asigura consultul interclinic la solicitare; 
- respecta regulile de deontologie profesionala; 
- completeaza concediile medicale, respectand legislatia in vigoare; 
- se asigura de respectarea circuitelor functionale de catre pacienti si de catre personal; 
- pastreaza si utilizeaza cu grija aparatura din dotare, sesizand departamentului administrativ 

daca va identifica defectiuni; 
- transmite, conform protocolului de circuit a informatiilor in unitate, informatii oferite de 

comitetul director la raportul de garda pentru personalul din subordine; 
- are preopcupari de a evita polipragmazia, risipa de materiale sanitare, sau orice fel de alta 

risipa; 
- nu da interviuri in presa sau alte sisteme mass - media decat cu acordul managerului; 
- participa la elaborarea listei de investitii si a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe 

cabinet; 
- se preocupa de asimilarea noutatilor legislative in domeniul sanitar si proparea acestora la 

personalul din subordine; 
- se preocupa de transmiterea noutatilor profesionale catre personalul din subordine; 
- participa la toate sedintele de raport de garda; 
- respecta prevederile Legii 95 din 14 aprilie 2006 si toate legile in vigoare in sanatate 

Activitatile legate de gestionarea deseurilor in urma activitatilor medicale reprezinta modul lor de 
colectare, gestionare  
Controleaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit pe sectie  
Participa la realizarea investigatiei sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de 
deseuri, in vederea completarii bazei de date  
Semnalizeaza imediat directorul economic, seful serviciului administrativ deficientele in sistemul 
de gestionare a deseurilor  

 
Art. 37. Asistenta de ambulator are în principal următoarele atribuţii: 

- asistă şi ajută pe medic la efectuarea consultaţiilor medicale; 
- răspunde de starea de curăţenie a cabinetului, existenţa rechizitelor şi a imprimatelor 

necesare activităţii; 
- semnalează medicului urgenţa examinării bolnavilor; 
- termometrizează bolnavii, recoltează, la indicaţia medicului, unele probe biologice pentru 

analizele de laborator curente, care nu necesită tehnici speciale şi ajută la efectuarea 
diferitelor examinări medicale (ECG, electromiograf); 

- comunică secţiilor diagnosticul şi tratamentul bolnavilor consultaţi; 
- acordă primul ajutor în caz de urgenţă; 
- răspunde de igiena personală a bolnavilor la internare; 
- efectuează, la indicaţia medicului, injecţii, pansamente şi alte tratamente prescrise; 
- răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor şi informează medicul asupra oricărei 

solicitări care se referă la îngrijirea medicală a bolnavilor; 
- răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie, potrivit normelor  

în vigoare; 
- primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarului, aparaturii şi 

utilajelor cu care lucrează, se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi 
inventarului moale existent în dotare; 

- desfăşoară activitate permanentă de educaţie sanitară; 
- se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului său profesional; 
- ţine la zi centralizatorul statistic, fişele de dispesarizare 

Exercitarea profesiei de asistentă medicală, are obligaţia: 
- să aplice şi să folosească mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru asigurarea 

permanentă a asistenţei medicale a bolnavilor internaţi; 
- să întocmească corect şi cu simţ de răspundere documentele medicale potrivit normelor 

legale; 
- să participe în caz de nevoie la acţiunile de prim ajutor şi de asistenţă medicală; 



- să nu condiţioneze obţinerea unor sume de bani ori alte avantaje materiale; 
- va respecta întocmai normele de protecţia muncii şi PSI; 
- la exercitarea atribuţiilor de muncă va respecta întocmai normativele în vigoare şi legislaţia 

specifică activităţii pe care o desfăşoară, precum şi cele privind încadrarea în disciplina în 
muncă; 

- execută şi îndeplineşte orice alte sarcini date de medicul şef şi de conducerea spitalului 
pentru bunul mers al întregii activităţi; 

- efectuarea practică a electroencefalografiei şi a electromiografiei alături de medicul cu 
competenţă; 

- ţine evidenţa bolnavilor pe calculator. 
- abilitatea de operare pe calculator  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora. 
 

  Regulamentului de ordine interioară al Spitalului Orasenesc Huedin are în principal 
următoarele sarcini: 

1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 
cerinţelor postului. 

2. Efectuează planificarea activităţii proprii prin stabilirea graficului zilnic de lucru în funcţie 
de priorităţi (identificarea urgenţelor, efectuarea explorărilor funcţionale...) ; 

3. Răspunde de organizarea propriei activităţi în corelaţie cu programul celorlalte servicii de 
specialitate din cadrul unitatii sanitare si se adapteaza la situatiile neprevazute ce pot 
interveni pe parcursul zilei ; 

4. Comunica cu pacientii si apatinatorii acestuia printr-un limbaj adaptat nivelului lor de 
intelegere in scop psiho-terapeutic; 

5. Participa,alaturi de medic,la consultatie (initiala,de control,la cerere sau a bolnavilor inclusi 
in programe de sanatate) ; 

6. Se ocupa de programarea pacientilor pentru consultatie si intocmeste liste de prioritate pentru 
serviciile medicale programabile,daca este cazul ; 

7. Solicita documente justificative care atesta calitatea de asigurat, in conditiile prevazute in 
normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei 
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate ; 

8. Preia biletul de trimitere,verifica corectitudinea datelor inscrise pe bilet si verifica calitatea 
de asigurat a pacientului. 

9. In cazul pacientului care se prezinta la consultatie la cerere, verifica dovada de plata a 
consultatiei; 

10. In registrul de consultatii inregistreaza consultatia cu data si ora, serviciile medicale in 
registrul de tratamente, intocmeste retetele si biletele de trimitere la indicatia medicului. 

11. Prezinta biletul de trimitere medicului din ambulator,iar in cazul consultatiei de control pune 
la dispozitie si fisa de consultatie a pacientului; 

12. Pregateste pacientul pentru examinare si asista medicul specialist in realizarea 
investigatiilor; 

13. Deserveste medicul cu materiale sanitare in vederea consultatiei si ajuta la manoperele care 
necesita asistenta; 

14. Pune la dispozitie documentul de observatie clinica medicala (Fisa de consultatie 
medicala),registrul de consultatii,concedierul  medical,retetarul,formularele de bilete de 
trimitere speciale si formularele de scrisoare medicala (documente tipizate) in vederea 
finalizarii actului medical de consultatie si raporteaza lunar consultatiile in dosarul statistic; 

15. Face pregatirea psihologica a pacientului pentru efectuarea explorarilor functionale; 
16. Efectueaza diverse explorari functionale in functie de specificul cabinetului; 
17. Ataseaza la fisa medicala din ambulator rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate ; 
18. Efectueaza tratamente (per os,injectabil,percutanat,etc),la recomandarea medicului specialist 

si in limita competentei si le consemneaza in registrul de tratamente sau in registrul de 
pansamente,dupa caz si raporteaza lunar numarul de tratamente in dosarul statistic; 

19. Promoveaza masuri de preventie efectuand educatia pentru sanatate a pacientilor 
(dieta,regim de viata,automedicatia,importanta respectatii graficului de control); 



20. Confectioneaza materialul moale (tampoane, comprese,) si il pregateste pentru sterilizare; 
21. Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii; 
22. Pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor, in 

cabinetele cu profil chuirurgical; 
23. Aprovizioneaza cabinetul medical cu materiale consumabile si instrumentar in concordanta 

cu necesarul din punct de vedere cantitativ,calitativ si sortimental; 
24. Depoziteaza materialele consumabile si instrumentarul cu respectarea conditiilor specifice 

necesitate pentru fiecare produs in parte; 
25. Efectueaza stocul cantitativ la materialele sanitare pe care le foloseste in ambulator; 
26. Planifica pacientii in vederea consultatiilor interclinice in functie de natura afectiunii,starea 

bolnavilor si gradul de urgenta; 
27. Preia FOCG si FSZ a pacientului,o preda medicului,participa alaturi de acesta la consultatia 

interclinica,pune la dispozitie registrul de consultatii interclinice,iar la sfarsitul lunii le 
raporteaza la serviciul statistic; 

28. Acorda asistenta medicala in caz de urgenta medico-chirurgicala,ori de cate ori se solicita; 
29. Se obliga sa indeplineasca,conform competentelor si responsabilitatilor sale si deciziilor 

medicului,orice activitate pentru a evita punerea in pericol a vietii pacientului; 
30. Acorda servicii medicale asiguratilor fara nici o discriminare, folosind formele cele mai 

eficiente de tratament,indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta 
asiguratul; 

31. Acorda cu prioritate asistenta medicala categoriilor de pacienti prevazute in deciziile 
spitalului ( personal medical, gravide, sugari) 

32. Afiseaza la loc vizibil programul medicilor din ambulator si a consultatiilor interclinice si il 
actualizeaza ori de cate ori este nevoie; 

33. Asistentul medical din ambulator are responsabilitatea aparatului de urgenta:  
 Asigura necesarul de medicamente in corelatie cu stocul de urgenta aprobat 
 Intocmeste documentele de evidenta a circulatiei medicamentelor . 
 Tine evidenta stocurilor pe produse in functie de data expirarii si a consumurilor; 
 Raspunde de gestiunea aparatului de urgenta. 

 Respecta circuitele functionale in cadrul spitalului (personal sanitar/ bolnavi/ 
apartinatori/ lenjerie/materiale sanitare/deseuri); 

 Identifica, declara si aplica masuri de izolare a surselor de infectie pentru evitarea 
raspandirii bolilor si epidemiilor; 

 Raspunde de aplicarea procedurii de curatenie si a inscrisurilor in graficul de curatenie al 
personalului abilitat; 

 Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 961/2016 privind asigurarea 
curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterlizarii si pastrarea obiectelor si materialelor 
sanitare;  

 Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MS nr 994/ oct.2004  si Ghidul practic 
de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea si 
combaterea infectiilor nozocomiale; 

 Raspunde de curatenia si dezinfectia cabinetului  
 Anunţă imediat serviciul tehnic asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, 

instalaţii sanitare, încălzire, etc) 
 Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în 

vigoare, utilizate pentru: 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
 Dezinfecţia pielii intacte, 
 Dezinfecţia suprafeţelor, 
 Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
 Dezinfecţia lenjeriei. 

 Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 



 Verifica graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere,  
va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia şi dezinfecţia, 
consemnând ora de efectuare. 

 Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 
soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 

 Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea şi 
dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor 
prescrise. 

Conform Ordinului MS nr 1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate 
din activitatile medicale, aplica procedurile stipulate de Codul de procedura si metodologia 
de investigatie-sondaj, pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri in 
vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor; 

 Respecta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si 
intimitatea si demnitatea acestora; 
 Respecta « Drepturile pacientului » conform Legea 46/21.01.2003 ; 
 Gestioneaza  fisele de consultatie din cabinet pana la predarea la fisierul ambulatorului; 
Tine evidenta lunara,pe medic,a biletelor de trimitere si le arhiveaza la sfarsitul fiecarei luni; 
Raspunde de modul de gestionare,evidenta si pastrare a formularelor tipizate (concediere 
medicale,retetare,bilete de trimitere speciale…); 
Tine evidenta chestionarelor de satisfactie a pacientilor si a analizei trimestriale. 
Utilizeaza sistemul informatic instalat in cabinetul de ambulator,introducand datele culese din 
registrul de consultatie si tratament in aplicatiile informatice utilizate in spital; 
Raporteaza caselor de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii 
activitatii in asistenta medicala,prin serviciul de statistica ; 
Raportarile catre CAS se vor face potrivit formularelor de raportare stabilite conform 
reglementarilor legale in vigoare. Efectueaza raportarea statistica a indicatorilor de morbiditate 
si a altor date statistice solicitate de DSP,CAS, serviciul statistic (raportare consultatii 
ambulator,consultatii interclinice,tratamente,…);  
Tine evidentele necesare pentru acreditarea cabinetului ; 
Raspunde de gestionarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe  existente in cabinetul de 
ambulator,conform normelor in vigoare si a tuturor stocurilor pe care la gestioneaza 
Respecta programul de lucru de 8 ore si programarea concediului de odihna; 
Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de 
calitate impusi de specificul cabinetului; 
La inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta; 
Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta 
timpul de munca; 
Respecta codul de etica al Ordinului Asistentilor Medicali generalisti, Moaselor si Asistentilor 
medicali din Romania; 
Respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical; 

In cazul in care are informatii despre fraude, coruptie sau orice activitati care aduc prejudicii    de 
imagine spitalului, are sarcina de a le comunica conducerii unitatii, fara a fi sanctionat sau  
recompensat pentru aceasta. 
Asistentul medical are obligatia sa-si reinoiasca Certificatul de membru in momentul expirarii 
acesteia, astfel incat sa nu existe discontinuitate intre data expirarii si data eliberarii noii 
autorizatii; 
Asistentul medical care acorda asistenta medicala in sistemul public este obligat sa incheie o 
asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru prejudicii 
cauzate prin actul medical; 
Comunicarea interactiva la locul de munca: 
- Mentine permanent dialogul cu personalul din cadrul unitatii sanitare pentru rezolvarea 
problemelor conexe actului medical (repararea instalatiilor sanitare,de apa si 
curent,aprovizionarea cu materiale si consumabile diverse,statistica medicala si contabilitate) 

     - Participa la discutii pe teme profesional  
     - Comunicarea se realizeaza intr-o maniera politicoasa,directa,cu evitarea conflictelor 



    - Poarta ecuson si echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care 
va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal; 

Dezvoltarea profesionala in corelatie cu exigentele postului:                                                                                                         
 autoevaluare 
 studiu individual 
 cursuri de pregatire/perfectionare                                                                                   

Declara imediat medicului de cabinet orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile 
transmisibile aparute la membrii familiei sale; 
Respecta si isi insuseste prevederile legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii in munca 
(Legea 319/2006); 
Are obligatia sa isi insuseasca si sa aplice normele de protectie a muncii conform specificului 
locului de munca si in corelatie cu aparatura si instalatiile folosite; 
Are obligatia sa isi insuseasca si sa respecte normele PSI prevazute in Legea 307/2006; 
Asistenta medicala isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si 
functionale; 
Atributii pe linie de managementul calitatii 

 Respecta procedurile obligatorii, operaţionale şi caracteristice  caracteristice ale 
Sistemului de Management al Calităţii, conform fiselor de proces documentate 
pentru fiecare directie/ serviciu / birou / compartiment in parte; 

 Furnizeaza la timp toate documentele si informatiile necesare in vederea desfasurarii 
in condiţii optime ale auditurilor interne si / sau externe pe linie de asigurarea 
calitatii; 

In situatia in care la unele cabinete din ambulatorul integrat al spitalului adresabilitatea este 
redusa sau medicul lipseste pentru o anumita perioada, personalul sanitar mediu poate completa 
schema de personal pe sectii si compartimente, cu respectarea profilului medical, in vederea 
cresterii calitatii actului medical,cu respectarea fisei postului de asistent medical de pe sectia cu 
paturi sau la fisierul unitatii; 
Pe perioada in care isi desfasoara activitatea in alt cabinet, primeste sarcini si de la medicul 
cabinetului respectiv 
Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a 
sarcinilor prevazute in fisa postului. 

   Respecta prevederile Legii 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

Art.38. Ergoterapeut  
- pe baza diagnosticului clinic și a fișei de evaluare, stabilește și completează planul de terapie 
individual și planul de activitate săptămânal, 
- desfășoară activități în spații special amenajate, colaborează cu întreaga echipă de recuperare și 
reabilitare, 
- dezvoltă, ameliorează, susține și reface abilitățile fizice pentru nevoile cotidiene, pentru muncile 
sau activitățile productive, recreative ale pacienților, 
- se preocupă de organizarea atelierului de ergoterapie, 
- se preocupă de propria perfecționare și dezvoltare profesională, 
-cunoaște și înțelege pacientul și stabilește relația necesară cu fiecare pacient, precum și cu întregul 
grup, 
- identifică și facilitează angajarea pacientului în ocupații sănătoase, dirijează și captează atenția 
pacientului și îndrumă comportamentul lui, 
- observă abilitatea, îndemânarea și deprinderile pacientului, 
- găsește idei și soluții noi, reconstruiește și adaptează materialele și metodele utilizate, 
- supraveghează tot timpul pacienții și în cazul unor evenimente neprevăzute va anunța personalul 
medical de specialitate, 
- îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 
postului, 
- respectă programul de lucru stabilit; 
- supraveghează efectuarea activităților de ergoterapie în conformitate cu indicațiile medicului; 

- urmărește și consemnează reacția bolnavilor în raport cu obiectul muncii; 
-consemnează și informează medicul de orice schimbare apărută în tabloul psihopatologic al 
bolnavului, precum și preferințele acestuia pentru un anumit gen de activitate; 



- urmărește ca activitatea de ergoterapie să aibă un caracter medical scoțând bolnavul din 
activitate la primele semne de oboseală; 
- asigură condiții cât mai prielnice desfășurării activității (iluminat, aerisire, poziții comode); 
- răspunde de aplicarea privind măsurile de protecția muncii; 
- asigură întocmirea actelor de recepție a materialelor, produselor executate și completează 
fișele de muncă ale bolnavilor; 
- întocmește evidența produselor obținute; 
- participă împreună cu asistenta șefă la primirea drepturilor bănești ale bolnavilor participanți; 
- se preocupă de organizarea atelierului de terapie 
- participă la terapiile recreaționale (excursii) desfășurate cu pacienții secției și se implică în 
organizarea acestora, 
-se preocupă de propria perfecționare și dezvoltare profesională, 
- cunoaște, înțelege pacientul și stabilește relația necesară cu fiecare pacient precum și cu 
întregul grup, 
- respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, a legislației în domeniu, 
procedurile de lucru precum și celelate regului și regulamente existente în unitate, 
- se ocupă de efectuarea cumpărăturilor pentru pacienții internați în funcție de 
necesitățile/dorințele acestora ținând cont de posibilitățile materiale (banii din pensiile 
bolnavilor) ale fiecărui pacient; cumpărăturile se fac o dată pe săptămână în zilele de miercuri 
sau joi, 
-este obligată să efectueze control medical periodic în cadrul protecţiei muncii; 
- participă la ședințele lunare din compartiment 
- informează asistentul social până în data de 27 ale fiecărei luni datele de revizii pentru 
pensiile de handicap, de boală sau de urmaș ale pacienților pentru luna următoare,  
- informează asistentul social până în data de 27 ale fiecarei luni datele de expirare ale 
buletinelor pacienților pentru luna următoare, 
- menține în permanență legătura cu asistentul social și îl informeaza cu privire la problemele 
sociale survenite - ale pacienților internați. 
- consemnarea în caietul de predare/primire al oricărui act înmânat și primit de la asitentul 
social, cu semnătura de primire/predare 

-respectă şi apără drepturile pacientului; 
-păstrează secretul profesional  
-păstrează confidențialitatea și anonimatul pacienților  
-păstrează confidențialitatea documentelor medicale ale pacienților și nu le înmânează  
aparținătorilor,  
- nu are abilitatea să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului, aparținătorilor sau 
pacientului,  
- la începutul și sfârșitul programului de lucru fiecare este obligată să semneze condica de 
prezență, 
-să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă și măsurile de 
aplicare a acestora  precum și normele PSI. 
 

Art. 39. Îngrijitoarea din ambulator are în principal următoarele atribuţii: 
 Îşi desfăşoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice si funcţionale. 
 Respectă « Drepturile pacientului » conform Legea 46/21.01.2003. 
 Nu are dreptul să dea relaţii privind starea pacientului. 
 Se integrează în graficul de lucru. 
 Respectă circuitele funcţionale în cadrul spitalului  (personal sanitar, bolnavi, aparţinători, 

lenjerie, materiale sanitare, deşeuri). 
 Respectă regulamentul intern al spitalului. 
 Respectă programul de lucru de 8 ore şi programarea concediului de odihnă. 
 La începutul şi sfârşitul programului de lucru semnează condica de prezenţă; 
 Respectă ordinea si disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă 

timpul de muncă; 
 Respectă reglementările în vigoare privind supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 

aosiate asistentei medicale in unitatile sanitare  (OMS 1101/2016): 



 Efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat şi răspunde de 
starea de igiena a cabinetelor, salilor de tratament, coridoarelor, oficiilor, scărilor, vestiarelor, 
uşilor, ferestrelor etc. 

 Efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare. 
 Curăţă şi dezinfectează zilnic ori de câte ori este nevoie băile, WC-urile cu materiale şi 

ustensile folosite numai în aceste locuri. 
 Transportă pe circuitul stabilit deşeurilor şi reziduurile alimentare în condiţii 

corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăţă şi dezinfectează  
pubelele  în care se păstrează şi se transportă acestea. 

 Efectuează aerisirea periodică a cabinetelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a 
acestora. 

 Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei de cabinet privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii şi 
dezinfecţiei. 

 Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei de cabinet  
îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membri de familie. 

 Respectă îndeplinirea condiţiilor de igiena individuală efectuând controlul periodic al stării 
de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile şi înlăturarea pericolului declanşării unor 
epidemii (viroze respiratorii, infecţii cutanate, diaree, tuberculoza,etc.). 

 Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit pe care îl schimbă ori de câte ori este 
necesar. 

 Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personal în grijă,  
 Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul 

medico-sanitar. 
 Nu are dreptul să dea informaţii privind starea bolnavului. 
 Participa la instruirile periodice privind normele de igiena si protecţie a muncii  
 Respecta normele de P.S.I.  si S.S.M. 
 Respectă atribuţiile conform Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind  gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţile medicale: 
 aplică procedurile stipulate de codul de procedură, 
 colectarea şi separarea deşeurilor la locul de producere pe categorii 
 asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură, 
 aplică metodologia de investigaţie sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri 

de deşeuri, în vederea completării bazei de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor. 
     26. Supraveghează şi aplică corect codul de procedură pentru manipularea lenjeriei, conform 
OMS 1025/2000: 
      27. Respectă reglementările în vigoare privind curăţarea, dezinfecţia, şi sterilizarea în unităţile 
sanitare, conform OMS 961/2016: 
 -cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în vigoare, 
utilizate pentru: 
-dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
-dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
-dezinfecţia pielii intacte, 
-dezinfecţia suprafeţelor, 
-dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
-dezinfecţia lenjeriei. 
-cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 
-graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere din cadrul unităţii 
va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia şi dezinfecţia, consemnând 
ora de efectuare. 
-trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei de 
lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 
       28.Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în alt sector, primeşte sarcini şi de la asistenta 
şefă a sectorului respectiv. 

 
Art.40.Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii. 



- efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, serologie, microbiologie, 
virusologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de 
evoluţie a bolii şi examenelor profilactice; 

- recepţionarea produselor sosite pentru examene de laborator şi înscrierea lor corectă; 
- asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice; 
- redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate. 
- respecta normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei 

medicale in unitatile sanitare conform Ord.1101/2016: 
-     a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii 

internaţi; 
-     b) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar 

epidemic dificil de controlat (multirezistenţi la antibiotice); 
-     c) şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii; 
-     d) şeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea, 

transportul şi prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de 
analiză completată corect; 

-     e) şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului, 
utilizând recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale 
(cea mai recentă ediţie), în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului; 

-     f) şeful laboratorului răspunde de întocmirea şi derularea programului de instruire a 
personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii şi limitării infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; 

-     g) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie 
asociată asistenţei medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al 
infecţiilor asociate asistenţei medicale din produsele patologice recoltate de la 
bolnavi/purtători; 

-     h) anunţarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice, 
respectiv a rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant 
şi serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

-     i) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului 
pacienţilor din secţiile cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni 
multiplurezistenţi; 

-     j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu 
semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate; 

-     k) organizează şi realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară şi 
rezistenţa la antibiotice, pe suport electronic; 

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

-     m) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea 
izolărilor de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de 
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

-     n) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea confirmării 
caracterizării şi studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referinţă, cu 
respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa. 

 
Art. 41. Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în principal următoarele 

atribuţii: 
- efectuarea examenelor radiologice în laborator în prezenţa medicului curant; 
- efectuarea tratamentului cu radiaţii bolnavilor internaţi şi ambulatori; 
- colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului, ori de cîte ori este 

necesar; 
- organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii; 
- aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator. 
 



Art. 42. Laboratorul de explorări funcţionale asigură efectuarea investigaţiilor medicale 
conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă. 

Laboratorul de explorari functionale asigura efectuarea investigatiilor medicale conform 
solicitarilor medicilor de specialitate si in raport cu dotarea existenta. 
 Asistentul medical din laboratorul de explorari functionale are in principal urmatoarele sarcini: 
-pregateste fizic si psihic pacientul in vederea investigatiei,dupa caz; 
-pregateste materialul sanitar necesar in vederea investigatiei; 
-acorda primul ajutor in caz de urgenta; 
-intocmeste documente,inmagazineaza datele pe calculator, dupa caz si raspunde de corectitudinea 
datelor inregistrate; 
-comunica datele statistice din laborator; 
-asigura pastrarea si utilizarea aparaturii din dotare; 
-supravegheaza si controleaza efectuarea curateniei si dezinfectiei laboratorului; 
-respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii; 
-utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare; 
-respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea,controlul si combaterea infectiilor 
nozocomiale; 
-participa la realizarea programelor de educatie medicala pentru sanatate; 
-informeaza persoana ierarhic superioara asupra deteriorarii aparaturii din dotare; 
-respecta secretul professional si codul de etica al asistentului medical; 
-se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale si de utilizarea echipamentelor,prin studio 
individual sau alte forme de educatie continua; 
-participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali de laborator de explorari functionale; 
-abilitate de operare pe calculator; 
-respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara,a legislatiei in domeniu,procedurile de 
lucru,precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate; 
-respecta normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora ,precum si 
normele PSI 
 

Art. 43. Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie – baza de tratament 
medical prin agenţi fizici, are în principal următoarele atribuţii: 

- ţinerea evidenţei bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor incluşi în acţiunile de recuperare 
medicală (adulţi şi copii) şi recuperare a capacităţii de muncă; 

- întocmirea planurilor de recuperare medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor, 
împreună cu personalul de specialitate, cu cabinetele de specialitate din ambulator; 

- efectuarea tratamentelor de recuperare medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor 
motori, precum şi alte categorii de persoane care necesită tratamete fizioterapice 
recomandate de personalul de specialitate; 

- transmiterea către medicii care au trimis bolnavi pentru tratament medical recuperator, a 
concluziilor asupra eficienţei tratamentului aplicat. 

 
Art. 44. Medicul şef al laboratorului are în principal următoarele sarcini: 

- organizează şi răspunde de activitatea laboratorului; 
- repartizează sarcinile personalului medico-sanitar din subordine; îndrumă, controlează şi 

răspunde de munca acestora;  
- foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi respectiv tratament în 

specialitatea respectivă; 
- execută, împreună cu întregul colectiv pe care-l conduce, examenele şi tratamentele cerute 

de medicii din secţiile cu paturi, din ambulator; 
- analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii 

medicale din laborator; 
- aduce la cunoştinţa directorului general şi directorului general adjunct medical al spitalului 

toate faptele deosebite petrecute în laborator ca şi măsurile luate; 
- controlează şi conduce instruirea cadrelor din subordine; 
- gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale 

necesare desfăşurării activităţii; 



- controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor de orice fel şi altor obiecte de inventar; 

- verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului, modul de recoltare pentru 
analize; 

- colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi ai celorlalte laboratoare, în vederea 
stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită analize şi se 
folosesc rezultatele; 

- efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de medicină generală care efectuează 
stagii; 

- urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire a contaminării cu produse 
infectate; 

- asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice; 
- întocmeşte fişele anuale de apreciere a cadrelor din subordine; 
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de organul de conducere colectivă al spitalului. 
- efectuează analize, investigaţii sau tratamente de specialitate; 
- întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile sau tratamentele efectuate; 
- urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine; 
- răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale sau de consulturi cu alţi 

medici; 
- controlează activitatea personalului subordonat; 
- urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi; 
- foloseşte corect bunurile în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi înlocuirea lor; 
- răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplina, ţinuta 

şi comportamentul personalului în subordine. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora  precum si normele PSI.  
 

Ca si manager tehnic – sef de laborator  are urmatoarele atributii si responsabilitati: 

-aprobă documentele interne elaborate conform procedurii  

-aproba necesarul lunar de reactivi; 

-aproba chestionarul de evaluare pentru furnizorii potentiali; 

-dupa caz.participa la receptia materialelor/ echipamentelor/ serviciilor furnizate. 

-detine Registrul de reclamatii si sugestii; 

-aproba vizitarea laboratorului de partile externe interesate. 

-organizeaza vizita clientului in laborator; 

-verifica si analizeaza sugestiile, observatiile, recomandarile venite de la clienti in vederea 

imbunatatirii activitatii laboratorului si aproba masurile alese; 

-elaboreaza raportul privind colaborarea cu clientii. 

-primeste si analizeaza reclamatiile si feedbackurile de la pacienti, clienti sau alte parti interesate; 

-stabileste corectii si / sau actiuni corective sau preventive, dupa caz; 

-numeste persoanele responsabile cu implementarea actiunilor propuse si stabileste termenele de 

finalizare a acestora; 

-supravegheaza activitatea subalternilor in vederea depistarii neconformitatilor; 



-participa la investigarea neconformitatii semnalate; utilizeaza sistemul informatic 

-initiaza si urmareste finalizarea corectiilor si a actiunilor corective/ preventive; 

-are responsabilitatea analizarii cauzelor neconformitatilor constatate; 

-are responsabilitatea stabilirii de corectii si/sau actiuni corective, desemnarii responsabililor cu 

implementarea actiunilor corective si stabilirii termenelor de implementare a acestora; 

-documenteaza modificarile aduse procedurilor tehnice, operationale si auxiliare prin inscrierea lor 

in Fisa de neconformitate, actiuni corective si preventive si asigura implementarea acestora; 

-monitorizeaza si evalueaza rezultatele actiunilor corective intreprinse astfel incat sa se demonstreze 

daca neconformitatile depistate au fost rezolvate sau nu, in mod eficient; 

-are responsabilitatea participarii la procesul de analiza a neconformitatlor potentiale si a 

identificarii nevoilor de imbunatatire din activitatea laboratorului; 

-are responsabilitatea stabilirii actiunilor preventive, a termenelor de implementare si numirii 

responsabililor cu implementarea acestora; 

-elaboreaza raportul de activitate al laboratorului ; 

-elaboreaza rapoarte privind performanta furnizorilor, modul si masura in care au fost implementate 

actiunile corective/ preventive, rezultatele controlului de calitate, situatia instruirii personalului etc. 

-evalueaza oportunitatile de imbunatatire ale SMC prin analizarea datelor cu privire la satisfactia 

cerintelor clientilor, dotarea laboratorului, cerinte noi legale/ ale partilor interesate noi, etc. 

-acorda accesul la documentele societatii la cererea partilor interesate, in scopuri clar definite si 

doar pentru o perioada delimitata de timp; 

-aproba lista inregistrarilor tehnice si de calitate din laborator; 

-aproba distrugerea documentelor a caror perioada de arhivare a fost depasita. 

-verifica daca personalul din subordine utilizeaza corect documentele de inregistrare; 

-asigura accesul restrictionat prin parolare la softurile calculatoarelor/ echipamentelor de lucru; 

-asigura prin personalul desemnat arhivarea tuturor inregistrarilor tehnice. 

-aprobării planului şi programului de audit.   

-avizează planul şi programul anual de audituri interne;  

-stabileşte acţuni corective/ preventive pentru constatările auditului intern; desemnează 

responsabilii cu implemetarea acţiunilor propuse şi stabileşte termene de finalizare. 

-elaboreaza si analizeaza datele de intrare ale analizei (raportul de activitate a laboratorului, situatia 

lucrarilor neconforme, rezultatele controlului de calitate, instruirea personalului, etc) ; 

-mentine si actualizeaza dosarul fiecarui membru al personalului; 

-elaboreaza fisa postului pentru fiecare membru al personalului (in 3 exemplare – 1 pentru RUNOS, 

altul pentru dosarul personal tinut la laborator si 1 copie pentru angajat); 



-identifica nevoia de instruire a fiecarui membru al laboratorului in functie de competenta acestuia 

si cerintele postului si dupa neconformitatile care fac referire la activitatea acestuia (daca este 

cazul) ; 

-centralizeaza propunerile de instruire profesionala si de calitate intr-un program anual de instruire;  

-aproba programul anual de instruire; 

-urmareste instruirea personalului conform programului aprobat;  

-evalueaza personalul din subordine pentru temele profesionale. 

-răspunde de instruirea personalului privind biosiguranta in laborator 

-aduce completări sau modificări la procedura operaţionala 

-supraveghează respectarea instrucţiunilor din procedura 

-Introduce in programul de instruire teme privind biosecuritatea 

Supravegheaza starea de sanatate a personalului, prioritatea fiind evitarea aparitiei bolilor 

profesionale 

Tine la zi insemnarile privind accidentele si incidentele din laborator privind biosecuritatea 

Raporteaza sefilor ierarhici orice accident privind biosecuritatea 

-intocmesc manualul de recoltare care cuprinde descrierea tehnicilor si cerintelor de recoltare a 

probelor (inclusiv pe cele de autorecoltare), cat si materialele necesare fiecarui tip de recoltare; 

-analizeaza daca volumul de proba ce trebuie recoltat este adecvat testelor ce vor fi efectuate;  

-investigheaza orice neconformitate semnalata. 

-va  calcula  incertitudinea de masurare a fiecarei analize de laborator si  pastreaza toate 

inregistrarile privitoare la calculul incertitudinii. 

-intocmeste programul de etalonare si verificare metrologica;  

-verifica daca echipamentele sunt etalonate si verificate metrologic;  

-urmareste modul de realizare a planului de intretinere si revizii tehnice si tine legatura cu firmele 

de service pentru intretinerea si reparatia echipamentelor de masura; 

-verifica modul de executie al calibrarii prin verificarea periodica a inregistrarilor de calibrare ; 

-instruieste personalul privind pregatirea, manipularea, depozitarea si transportul materialelor de 

referinta; 

-verifica modul de pregatire, folosire si pastrare cat si starea materialelor de referinta utilizate in 

laborator; 

-in cazul neconformitatilor semnalate, aplica procedura de identificarea si controlul 

neconformitatilor. 

-solicita de la furnizori dovezi privind trasabilitatea materialelor de referinta 

-în cazul neconformităţilor semnalate, va aplica procedura de controlul neconformităţilor;  



-verifica modul de aplicare si respectare a procedurilor interne  

-stabileste timpul necesar pentru raportarea buletinului de analize pentru fiecare analiza in parte;  

-verifica inregistrarile facute pe buletinele de analize;  

-valideaza buletinele de analize; 

-in cazul depistarii unor greseli va cere sa se corecteze; 

-de a stabili lista si tipul materialelor de control ce vor fi folosite in laborator pe anul in curs ; 

-de a verifica  modul de preparare, utilizare si pastrare a materialelor de referinta utilizate in 

laborator ; 

-stabileste modul de executie a metodei de validare ; 

-desemneaza responsabilul de validare ; 

-evalueaza si/ sau calculeaza parametrii de validare pentru fiecare metoda analitica aleasa ; 

-efectueaza toate inregistrarile privitoare la aceste calcule / evaluari in Raportul de validare. 

Participa la activitatea de analiza a cauzelor neconformitatilor, a sesizarilor si reclamatiilor; 

Respecta prevederile documentelor SMC; 

Aduce la cunostiinta sefului direct accidentele de munca suferite de persoana proprie si/sau de  

alte personae participante la procesul de munca; 

Executa si alte sarcini, corespunzatoare pregatirii profesionale, trasate de seful de laborator  

sau conducerea unitatii. 

Art. 45 Chimistul, biologul şi alţi specialişti cu pregătire superioară din laboratorul de 
analize medicale şi explorări funcţionale au în principal următoarele sarcini: 

- efectuează analizele şi determinările stabilite de medicul şef, în conformitate cu pregătirea 
lor de bază; 

- întocmesc şi semnează buletinele analizelor pe care le-au efectuat; 
- controlează şi îndrumă activitatea personalului subordonat; 
- răspund de păstrarea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii, precum şi de 

gestionarea şi manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale; 
- răspund de respectarea condiţiilor de igienă şi sanitaro-antiepidemice la locul de muncă. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora precum si normele PSI. 
 

Sarcini chimist: 
 Respectă programul de lucru stabilit; 
-se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 
 Raspunde de indeplinirea masurilor de confidentialitate si securitate a datelor, inregistrarilor si 
documentelor ; 
Participa la implementarea prevederilor instructiunilor de lucru în sectorul de  
activitate in care isi desfasoara activitatea; 



Efectueaza analize si investigatii medicale de specialitate din produsele biologice prezentate pentru 
analiza, in laborator, prin metode manuale si automate ; 
Interpreteaza si verifica testele de laborator  efectuate manual in compartimentul  
de lucru,precum si rezultatele obtinute in urma analizarii produselor biologice pe analizorerele 
automate,autorizeaza eliberarea rezultatelor si este raspunzator 
 pentru acestea. 
Respecta normele de pastrare si conservare a produselor de laborator cu care lucreaza ; 
Verifica ,indruma si raspunde de activitatea profesionala a personalului aflat in subordinne  
Utilizeaza sistemul informatic 
Tine evidenta probelor recoltate; 
Receptioneaza si verifica probele aduse de pe sectii si semnaleaza eventualele respingeri in Registrul 
pentru comenzi/probe respinse 
Efectueaza mentenanta interna a echipamentelor cu care lucreaza – Konelab 30i (serie21782), 
ChemWell(serie2045/4105),HandUReader(serie6120543). 
Valideaza rezultate in compartimentul biochimie, imunologie. 
Isi insuseste, respecta si aplica toate notele interne, deciziile si procedurile laboratorului; 
Respecta reglementarile legale privind exercitarea profesiei si pastreza confidentialitatea fata 
 de terti privind datele de identificare si ingrijirile acordate fiecarui asigurat; 
Isi insuseste si respecta normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora; 
Raspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu. 
Sarcini referitoare la sistemul de management al calitatii (SMC): 
Participa la implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management al calitatii in 
conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 15189:2007 
Participa la activitatea de analiza a cauzelor neconformitatilor, a sesizarilor si reclamatiilor; 
Respecta prevederile documentelor SMC; 
Responsabil cu instruirea personalului din laborator 
Aduce la cunostiinta sefului direct accidentele de munca suferite de persoana  
proprie si/sau de alte personae participante la procesul de munca; 
Executa si alte sarcini, corespunzatoare pregatirii profesionale, trasate de seful de laborator 
 sau conducerea unitatii. 
Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara; 
Aplica si respecta normele de protectia muncii, PSI si masurile de aplicare a acestora; 
Desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare 
 sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte 
 persoane participante la procesul de munca. 
Respecta Statutul OBBCSS din Romania privind exercitarea profesiilor de 
 asistent medical si de moasa, precum si Regulamentul de organizare si functionare a OBBCSS din 
Romania; 
 
Sarcini biolog: 

Respectă programul de lucru stabilit; 

Se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcoolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 

diminueaze capacitatea de lucru 

Efectueaza analize de hematologie, biochimie,imunologie,microbiologie ; 

utilizeaza sistemul informatic. 

Efectueaza controlul intern de calitate la analizele pentru care are competenta si pregatirea necesara  

Este autorizat sa lucreze cu urmatoarele echipamente:  

Abacus Junior(serie111229/4132), Konelab30i(serie21782), 

HandUReader(serie6120543),Thrombotimer(serie1590) 



Chemwell 2910(serie2045/4105) 

Efectueaza mentenanta interna a echipamentelor cu care lucreaza; Foloseste metodele si tehnicile 

corespunzatoare de analiza - respecta procedurile specifice de lucru; 

Intocmeste buletinele de analiza pentru analizele lucrate. 

Valideaza rezultatele testelor de hematologie,biochimie,imunologie 

Receptioneaza si verifica probele aduse de pe sectii si semnaleaza eventualele respingeri in 

Registrul pentru comenzi/probe respinse 

Raspunde de realizarea la timp, in conditiile impuse si corect, a analizelor, de inregistrarea si 

interpretarea corecta a rezultatelor precum si de comunicarea acestora beneficiarilor; 

Raspunde de aplicarea in cadrul laboratorului a masurilor de confidentialitate si securitate a datelor,a 

inregistrarilor si documentelor stabilite. 

Raspunde de actiunile proprii; 

Raspunde de respectarea programului de lucru si a regulamentului de ordine interioara; 

Raspunde de respectarea normelor de protectia muncii. 

Raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce-i revin; 

Participa la implementarea prevederilor instructiunilor de lucru în sectorul de activitate in care isi 

desfasoara activitatea; 

Respecta normele de pastrare si conservare a produselor de laborator cu care lucreaza ; 

Raspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu. 

Sarcini referitoare la sistemul de management al calitatii (SMC): 

Participa la implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management al calitatii in 

conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 15189:2013 

Art. 46. Asistentul din laboratorul de analize medicale, din laboratorul de explorări 
funcţionale, au în principal următoarele sarcini: 

- pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea recoltării, după caz; 
- pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice; 
- sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator; 
- recoltează produse biologice (în policlinică, ambulatoriu sau la patul bolnavului, după caz; 
- prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator; 
- prepară şi pregăteşte coloranţi, medii de cultură şi anumiţi reactivi necesari pentru tehnicile 

de laborator; 
- prepară soluţii dezinfectante; 
- pregăteşte animalele pentru experienţe, urmăreşte evoluţia lor, participă la recoltări, 

inoculări şi evaluarea rezultatelor; 
- asigură autoclavarea produselor biologice; 
- efectuează tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bacteriologice, parazitologice, 

serologice, toxicologice, citologice şi de anatomie patologică); 
- participă la efectuarea necropsiilor; 
- respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator cu care lucrează; 
- acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă (accidente produse în timpul recoltării etc); 
- întocmeşte documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator etc); 
- înmagazinează datele de laborator pe calculator, după caz; 



- răspunde de corectitudinea datelor înregistrate; 
- întocmeşte şi comunică datele statistice din laboratorul clinic; 
- asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare; 
- supraveghează şi controlează efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei laboratorului; 
- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

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

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

- participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate; 
- informează persoana ierarhic superioară asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din 

dotarea laboratorului; 
- respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de utilizarea echipamentelor, prin 

studiu individual sau alte forme de educaţie continuă; 
- participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator; 
- abilitatea de operare pe calculator  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora precum si normele PSI 
 

Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara al Spitalului Orasenesc Huedin cu 
urmatoarele sarcini: 
-Raspunde de indeplinirea masurilor de confidentialitate si securitate a datelor, inregistrarilor si 
documentelor ; 
Participa la implementarea prevederilor instructiunilor de lucru în sectorul de activitate in care isi 
desfasoara activitatea; 
Respecta normele de pastrare si conservare a produselor de laborator cu care lucreaza ; 
Utilizeaza sistemul informatic 
Recolteaza probe biologice in ambulator,tine evidenta probelor recoltate si asigura transportul acestora 
in LAM. 
La nevoie insamanteaza probele biologice in compartimentul microbiologie, 
inregistreaza biletele de trimitere si cererile de analiza din ambulator, pregateste pentru microscopie 
urinile si ex.coproparazitologice. 
Efectueaza analize pe LabUMat (serie2008050398)  si inregistreaza rezultatele analizelor in 
programul informatic. 
Realizeazasi inregistreaza mentenanta aparatelor si echipamentelor  pe care lucreaza. 
Verifica si inregistreaza zilnic conditiile de mediu in compartimentul de lucru (camera de recoltare). 
Asigura consilierea pacientilor (verbal sau prin fluturasi cu instructiuni de recoltare) care se 
adreseaza laboratorului in vederea recoltarii sau programarii pentru recoltare; efectueaza 
programarea pacientilor; 
Distribuie catre medicii specialisti buletinele de analiza; 
Realizeaza curatenia si dezinfectia meselor de lucru in compartimentul de lucru la sfarsitul zilei de 
lucru sau ori de cate ori este nevoie. 
Isi insuseste, respecta si aplica toate notele interne, deciziile si procedurile laboratorului. 
Respecta reglementarile legale privind exercitarea profesiei si pastreza confidentialitatea fata de terti 
privind datele de identificare si ingrijirile acordate fiecarui asigurat. 
Isi insuseste si respecta normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora. 
Raspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu. 
Are abilitatea de a opera pe calculator . 
Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
Isi insuseste  si respecta normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora  
precum si normele PSI. 
Sarcini referitoare la sistemul de management al calitatii (SMC): 
Participa la implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management al calitatii in 
conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 15189:2013 



Participa la activitatea de analiza a cauzelor neconformitatilor, a sesizarilor si reclamatiilor; 
Respecta prevederile documentelor SMC; 
Aduce la cunostiinta sefului direct accidentele de munca suferite de persoana proprie si/sau de alte 
personae participante la procesul de munca; 
Executa si alte sarcini, corespunzatoare pregatirii profesionale, trasate de seful de laborator sau 
conducerea unitatii. 
 

 Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi 

cerinţelor postului. 

 Acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi chemă medicul  de garda 

 Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. 

 Respectă programul de muncă,  

 Poartă ecuson şi echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioara – 

de culoare albă, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a 

aspectului estetic personal 

 Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 

de educatie continuă şi conform cerinţelor postului. 

 La începutul şi sfârşitul programului de lucru fiecare persoană este obligată să semneze 

condica de prezenţă. 

 Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă 

timpul de muncă. 

 Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii 

de calitate impuşi de secţie 

 Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. 

 Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere 

educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători, şi diferite categorii 

profesionale aflate în formare. 

 Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de 

îngrijire 

 .Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MS 1101/2016 privind supravegherea, 

prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale 

 Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MS nr 961/2016 privind asigurarea 

curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi materialelor sanitare:  

 Anunţă imediat serviciul tehnic asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, 

instalaţii sanitare, încălzire, etc) 

 Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în 

vigoare, utilizate pentru: 

 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 



 Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 

 Dezinfecţia pielii intacte, 

 Dezinfecţia suprafeţelor, 

 Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 

 Dezinfecţia lenjeriei. 

Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 

Verifica graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere din cadrul 

unităţii; sa fie completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia şi dezinfecţia, 

consemnând ora de efectuare. 

Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei de 

lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 

Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea şi dezinfecţia 

mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise. 

Atribuţii conform Ordinului MS nr 1226/03.12.2012 privind depozitarea şi gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale, Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 
instituţiile publice. 
Cunoaşte şi aplică procedurile stipulate de Codul de procedură şi metodologia de investigaţie - 
sondaj, pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în vederea completării bazei de 
date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor 
 
Art.47.Medicul de specialitate radiologie, în afara sarcinilor prevăzute la art. 56, are următoarele 

sarcini specifice: 
-respectă programul de lucru stabilit; 
-se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 
-organizează şi răspunde de întreaga activitate în laboratorul pe care il conduce, astfel încît să fie 
realizaţi indicatorii de performanţă stabiliţi de conducerea spitalului; 
-asigură şi răspunde de cunoaşterea, de către personalul subordonat şi de respectarea dispoziţiilor 
actelor normative care reglementează acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor 
sociale de sănătate; 
-să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de cîte ori se solicită unităţii acest 
serviciu; 
-să ia măsuri specifice de informare a asiguraţilor despre serviciile medicale oferite, despre modul 
în care sunt furnizate, verificînd respectarea criteriilor de calitate elaborate de către Colegiul 
Medicilor din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru aplicare în secţiile 
unităţilor spitaliceşti; 
-efectueaza consulturile medicale de specialitate, colaborează cu medicii şefi ai altor 
secţii/compartimente, laboratoare, în scopul stabilirii diagnosticului; 
-răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, a 
intimităţii şi demnităţii acestora 
-controlează şi răspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale 
întocmite în laborator 
-informează conducerea spitalului asupra activităţii din laborator, punînd la dispoziţie actele 
necesare în acest scop. 
-organizează şi răspunde de aducerea la cunoştinţa întregului personal al secţiei a regulamentului de 
ordine interioară al spitalului, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicaţii 
asupra personalului din laborator, a raporturilor de muncă ale acestora; 
-nu da interviuri in presa sau alte sisteme mass-media 



-verifică respectarea, de către întregul personal al laboratorului, a sarcinilor de serviciu şi a 
normelor de comportare în unitate, stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al spitalului;  
-controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii în laborator;  
-întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat în laborator şi le 
comunică conducerii spitalului; 
-verifică şi răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul laboratorului pe care il conduce; 
-respecta prvederile Legii 95 din 14 aprilie 2006 si toate legile in vigoare in sanatate; 
-se preocupa de transmiterea noutatilor profesionale catre personalul din subordine 
-organizeaza lunar sedinte de sectie cu intreg personalul pentru aprecierea activitatii laboratorului, 
analiza , starea de curatenie, preventia infectiilor asociate asistentei medicale in laborator, etc; 
-ofera managerului orice date statistice, medicale, sau de orice alta natura , care-i sunt cerute; 
-efectueaza lunar, referatele de necesitate pentru sectie, cu incadrarea in bugetul alocat impreuna cu 
asistentul coordonator; 
-se preocupa de respectarea curateniei in laborator si controleaza modul de efectuare; 
-aproba la nevoie schimburi de tura a personalului din subordine; 
-participa la raportul de garda, raspunzand de transmiterea informatiilor la personalul din subordine, 
informatii transmise la raport de catre manager; 
-foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic în specialitatea respectivă; 
-analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii 
medicale din laborator; 
-aduce la cunoştinţa directorului general si  adjunct medical al spitalului toate faptele deosebite 
petrecute în laborator ca şi măsurile luate; 
-gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare 
desfăşurării activităţii; 
-controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor de 
orice fel şi altor obiecte de inventar; 
-colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi ai celorlalte laboratoare, în vederea stabilirii 
diagnosticului,   
-efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de medicină generală care efectuează stagii; 
-efectuează  investigaţii  de specialitate; 
-întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate; 
-urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine; 
-răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico-chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici; 
-urmăreşte introducerea în practică a metodelor diagnostice  noi; 
-elaboreaza previziunea de buget de venituri si cheltuieli pe laborator anual; 
-elaboreaza propunerea de investitii pe laborator pentru comitetul director; 
-participa la elaborarea planului de achizitii medicamente/materiale sanitare pe spital; 
-foloseşte corect bunurile în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi înlocuirea lor; 
-respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, instructiunilor de lucru precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
-sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora  precum si normele PSI.  
- angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude,coruptie sau orice 
activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, minora sau majora si care evident depasesc  
nivelul de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite ,sa le aduca la cunostinta 
organelor abilitate ale statului. Angajatii acestia nu pot fi sanctionati in nici un fel si nici 
recompensati de catre comitetul director sau alti sefi ierarhici. Aceste actiuni sunt private ca 
exercitarea unei indatoriri profesionale. 
Institutia garanteaza pastrarea secretului profesional.  
Medicul de specialitate Radiologie si Imagistica medicala are următoarele sarcini specifice: 
-supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect şi în aceeaşi zi; răspunde 
de buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice; 
-decide asupra nececitatii efectuarii unei radiografii pacientilor,aplicand principiile fundamentale 
ale radioprotectiei privind justificarea investigatiilor si optimizarea practicilor ,conform directivei 
97/43 Euraton ;   
-urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii, atît pentru personalul din subordine cît 
şi pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice;. 



-efectueaza radioscopiile necesare 
-asigura interpretarea radiologica a filmelor efectuate in laborator, atat pentru pacientii internati cat 
si pentru cei veniti prin serviciul de ambulator, acordand prioritate urgentelor medicochirurgicale 
-efectueaza ecografii si elibereaza buletine ecografice 

 
Art. 48. Asistentul, tehnicianul, laborantul din laboratorul de radiologie şi imagistică 
medicală au în principal următoarele sarcini: 
Asistentul, tehnicianul, laborantul din laboratorul de radiologie şi imagistică medicală au în 
principal următoarele sarcini: 
-respectă programul de lucru stabilit; 
-se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 
-pregateste bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic; 
-înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele de 
identitate necesare; 
-efectuează radiografiile la indicaţia medicului; 
-execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă, conform indicaţiilor 
medicului; 
-păstrează filmele radiografice prezentînd medicului radiolog toate filmele radiografice pentru 
interpretare; 
-înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie toate datele personale pe 
coperţile filmelor; 
-păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 
-înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice; 
-asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice; 
-păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate; 
-participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţămînt şi la activitatea de cercetare 
ştiinţifică; 
-asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii 
ei în stare de funcţionare; 
-ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor 
teoretice şi practice; 
-utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 
colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea 
acestora în vederea distrugerii; 
-respectă regulamentul de ordine interioară; 
-respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 
asistentei medicale 
-supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 
-asigura aprovizionarea cu toate materialele necesare functionarii laboratorului de radiologie; 
-respecta reglementarile in   vigoare privind limitarea expunerii la radiatii ionizante a  
pacientilor,apartinatorilor si a intreg personalului medical; 
-are obligaţia să cunoască şi să respecte criteriile de evaluare ale performanţei profesionale din fişa 
de apreciere. 
-abilitatea de operare pe calculator  
-respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
-sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora precum si normele PSI. 
 
Art. 49. Kinetoterapeutul are în principal următoarele sarcini: 

- elaborează planul terapeutic pe etape pentru tratamentele individuale şi în grupe omogene a 
bolnavilor şi deficienţilor fizici, pe baza indicaţiilor medicului; 

- aplică tratamentele prin gimnastică medicală; 
- ţin evidenţa şi urmăresc eficienţa tratamentului; 
- participă la consultaţiile şi reexaminările medicale, informînd pe medic asupra stării 

bolnavilor; 



- organizează activitatea în sălile de gimnastică şi urmăresc utilizarea raţională a aparaturii şi 
instrumentarului; 

- desfăşoară activitate de educaţie sanitară pentru prevenirea şi corectarea deficienţelor 
fizice. 

     -    respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
    - sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora  precum si normele PSI. 
Respectă programul de lucru stabilit; 
  -se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 
Stabileşte planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul şi modul de 
desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe, prevenirea sau recuperarea unor 
dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului; 
 Utilizează tehnici, exerciţii, masajul, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură, electroterapia şi 
procedee conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate; 
 Stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia; 
 Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă de pacient şi instruieşte 

aparţinătorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program; 

 Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de pacient; adaptează planul de tratament 
în funcţie de evoluţia pacientului; 
  Asistă şi sse implică – în programul de kinetoterapie – a personalului care nu este de 
specialitate (asistent social,terapeut ocupaţional, logoped, îngrijitoare, mame sociale) 
 Se implică în activităţile complementare ale organizaţiei; 
  Poate fi implicat în activităţi (altele decât cea de recuperare) pe care organizaţia le are în 
program; 
 Se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la perfecţionarea 
personalului mediu din subordine; 
  Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul 
terapeutic; 
 Participă la manifestări ştiinţifice; 
 Va putea fi responsabil (va fi implicat)în programul de lucru cu grupele de părinţi sau 
comunităţi de persoane, participă la recrutarea şi pregătirea voluntarilor ce vor desfăşura activităţi în 
cadrul organizaţiei; 
 Se implică în perfecţionarea continuă a activităţii de recuperare kinetică; 
   Completează permanent în fişa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a 
putea fi evaluat pentru munca prestată. 
  Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
 Sa-si a insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora 
 Va respecta procedura privind intretinerea, folosirea, dezinfectarea echipamentelor cu 
folosinta multipla            
 Va respecta atributiile specifice diminuarii riscului infectiilor asociate asistentei medicale 
conform Ord. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a  
infectii asociate asistentei medicale in unitatile sanitare  
Activitatile legate de gestionarea deseurilor in urma activitatilor medicale reprezinta modul lor de 
colectare, gestionare  
       -    aplica procedurile stimpulate de codul de procedura  
      -    aplica metodologia de investigatie – sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri 
de deseuri  

- respecta prevederile Legii 95/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare  
- respecta normele de securitate si sanatate in munca precum si normele PSI  
 

Art. 50.Asistent medical de balneofizioterapie şi masaj din Laboratorul de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie are în principal următoarele sarcini:  



- primeşte pacienţii internaţi, ajută la acomodarea acestora la condiţiile de cazare, îi 
informează asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară; 

- supraveghează starea pacienţilor pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice; 
- supraveghează şi înregistrează în permanenţă datele despre starea pacientului şi informează 

medicul asupra modificărilor intervenite; 
- informează şi instruieşte pacientul asupra tratamentului pe care-l efectuează, asupra 

efectelor terapeutice şi asupra efectelor negative care pot apărea; 
- aplică procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie şi masaj cu toţi parametrii agentului fizic, 

în vederea recuperării medicale, conform prescripţiilor medicului şi răspunde de 
respectarea parametrilor tehnici ai fiecărei proceduri; 

- manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de bolnav; 
- respectă întocmai prescripţiile făcute de medic pe fişele de tratament ale bolnavilor; 
- consemnează pe fişele de tratament procedurile efectuate bolnavului; 
- ţine evidenţa tratamentelor şi procedurilor efectuate şi transmite datele către serviciul de 

statistică; 
- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

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

- pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii din dotare, semnalînd defecţiunile; 
- se preocupă de aprovizionarea şi utilizarea soluţiilor medicamentoase necesa 
- re la aplicarea procedurilor fizioterapeutice; 
- acordă prim ajutor în situaţiile de urgenţă şi cheamă medicul; 
- pregăteşte materialele şi instrumentarul, în vederea sterilizării 
- poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de cîte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 
- respectă reglementările în vigoare privind prevenţia, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistentei medicale 
- respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- respectă şi apără drepturile pacientului/clientului; 
- se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individual 

sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 
- participă activ la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali dacă este cazul; 
- organizează şi desfăşoară programe de educaţie sanitară şi de specialitate cu pacienţii şi 

aparţinătorii acestora; 
- respectă reglementările regulamentului de ordine interioară; 
- supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine. 
- abilitatea de operare pe calculator  

- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
 sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora precum si normele PSI. 
Respectă programul de lucru stabilit; 

-se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 
Asistent medical pr. de balneofizioterapie şi masaj din Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi 
balneologie are în principal următoarele sarcini:  
-primeşte pacienţii internaţi, ajută la acomodarea acestora la condiţiile de cazare, îi informează 
asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară; 
-supraveghează starea pacienţilor pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice; 
-supraveghează şi înregistrează în permanenţă datele despre starea pacientului şi informează 
medicul asupra modificărilor intervenite; 
-informează şi instruieşte pacientul asupra tratamentului pe care-l efectuează, asupra efectelor 
terapeutice şi asupra efectelor negative care pot apărea; 
-aplică procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie şi masaj cu toţi parametrii agentului fizic, în 
vederea recuperării medicale, conform prescripţiilor medicului şi răspunde de respectarea 
parametrilor tehnici ai fiecărei proceduri; 



-manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de bolnav; 
-respectă întocmai prescripţiile făcute de medic pe fişele de tratament ale bolnavilor; 
-consemnează pe fişele de tratament procedurile efectuate bolnavului; 
-tine evidenţa tratamentelor şi procedurilor efectuate şi transmite datele către serviciul de statistică; 
-utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 
colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea 
acestora în vederea distrugerii; 
-pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii din dotare, semnalînd defecţiunile; 
-se preocupă de aprovizionarea şi utilizarea soluţiilor medicamentoase necesa 
-ajuta la aplicarea procedurilor fizioterapeutice; 
-acordă prim ajutor în situaţiile de urgenţă şi cheamă medicul; 
-pregăteşte materialele şi instrumentarul, în vederea sterilizării 
-poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat 
ori de cîte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 
-respectă reglementările în vigoare privind prevenţia, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 
asistentei medicale 
-respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
-respectă şi apără drepturile pacientului/clientului; 
-se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte 
forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului; 
-participă activ la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali dacă este cazul; 
-organizează şi desfăşoară programe de educaţie sanitară şi de specialitate cu pacienţii şi 
aparţinătorii acestora; 
-respectă reglementările regulamentului de ordine interioară; 
-supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine. 
-abilitatea de operare pe calculator  
-respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
-sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora precum si normele PSI. 
Va respecta procedura privind intretinerea, folosirea, dezinfectarea echipamentelor cu folosinta 
multipla  
Va respecta atributiile specifice diminuarii riscului infectiilor  asociate asistentei medicale conform 
Ord.1101/2016  
Activitatile legate de gestionarea deseurilor in urma activitatilor medicale reprezinta modul lor de 
colectare, gestionare  

-aplica procedurile stipulate de codul de procedura  
-aplica metodologia de investigatie – sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe 
tipuri de deseuri  
Asistenta medicala impreuna cu infirmiera transporta pacientul decedat de pe sectie la 
morga si la nevoie, solicita personal de pe alta sectie conform procedurii operationale  

- pastreaza secretul profesional  
- pastreaza confidentialitatea si anonimatul pacientilor  
- pastrarea confidentialitatii documentelor medicale ale pacientilor si neinlaturarea lor la 

apartinatori  
- Respecta prevederile Legii 95/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare  

       -    Respecta normele de securitate si sanatate in munca precum si normele 
 
Art. 51. Îngrijitoarea de curatenie de la laborator are în principal următoarele sarcini: 

1.Îşi desfăşoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice si funcţionale. 
2.Respectă « Drepturile pacientului » conform Legea 46/21.01.2003. 
3.Nu are dreptul să dea relaţii privind starea pacientului. 
4.Se integrează în graficul de lucru. 
5.Respectă circuitele funcţionale în cadrul spitalului  (personal sanitar, bolnavi, aparţinători, 

lenjerie, materiale sanitare, deşeuri). 
6.Respectă regulamentul intern al spitalului. 
7.Respectă programul de lucru de 7 ore şi programarea concediului de odihnă. 



8.La începutul şi sfârşitul programului de lucru semnează condica de prezenţă; 
9.Respectă ordinea si disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă 

timpul de muncă; 
10.Respectă reglementările în vigoare privind supravegherea, prevenirea şi limitarea 

infecţiilor asociate asistentei medicale (OMS 1101/2016): 
11. Efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat şi răspunde de 

starea de igiena a compartimentelor din laborator, coridoarelor,  vestiarelor, uşilor, ferestrelor 
etc. 

12. Efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare. 
13. Curăţă şi dezinfectează zilnic ori de câte ori este nevoie băile, WC-urile cu materiale şi 

ustensile folosite numai în aceste locuri. 
15.Transportă pe circuitul stabilit deşeurilor şi reziduurile alimentare în condiţii 

corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăţă şi dezinfectează  
pubelele  în care se păstrează şi se transportă acestea. 

16. Efectuează aerisirea periodică a compart.din laborator şi răspunde de încălzirea 
corespunzătoare a acestora. 

17. Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei  privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii şi 
dezinfecţiei. 

18. Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei  îmbolnăvirile pe 
care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membri de familie. 

19. Respectă îndeplinirea condiţiilor de igiena individuală efectuând controlul periodic al 
stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile şi înlăturarea pericolului declanşării 
unor epidemii (viroze respiratorii, infecţii cutanate, diaree, tuberculoza,etc.). 

20. Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit pe care îl schimbă ori de câte ori 
este necesar. 

21.Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizate, în recipiente 
speciale şi asigură transportul lor în spaţiile special amenajate. 

22.Răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personal în 
grijă, precum şi a celor care se folosesc în comun. 

23.Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul 
medico-sanitar. 

24.Nu are dreptul să dea informaţii privind starea bolnavului. 
25.Participa la instruirile periodice privind normele de igiena si protecţie a muncii. 
26.Raportează activitatea desfăşurată, în scris prin semnarea fişelor de monitorizare a 

activităţii (semnătura confirmând realizarea tuturor paşilor din protocoale şi scheme de lucru) şi 
verbal la şeful ierarhic superior (asistenta ), semnalând orice problemă apărută în desfăşurarea 
activităţii; 

27.Serviciile sunt oferite cu promptitudine, conform cu cerinţa de calitate a pacientului; 
28.Cerinţele ce depăşesc aria de competenţă proprie sunt raportate şefului ierarhic superior; 
29.Respectă atribuţiile conform Ordinului M.S. nr.1226/03.12.2012 privind  gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţile medicale: 
aplică procedurile stipulate de codul de procedură, 
colectarea şi separarea deşeurilor la locul de producere pe categorii 
asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură, 
aplică metodologia de investigaţie sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de 

deşeuri, în vederea completării bazei de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor. 
30.Supraveghează şi aplică corect codul de procedură pentru manipularea lenjeriei, conform 

OMS 1025/2000: 
-Respectă modul de colectare şi ambalare a lenjeriei murdare, în funcţie de gradul de risc 

conform codului de procedură. 
-Respect codul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare. 
-Asigură transportul lenjeriei. 
-Controlează lenjeria pe care o colectează să nu conţină obiecte tăietoare-înţepătoare şi 

deşeuri de acest tip. 
-Ţine evidenţa lenjeriei la nivelul secţiei, a celei predate şi a celei ridicate de la furnizorul de 

servicii 
-Depozitează şi manipulează corect, pe secţie, lenjeria curată. 



31.Respectă reglementările în vigoare privind curăţarea, dezinfecţia, şi sterilizarea în unităţile 
sanitare, conform OMS 961/2016 

Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate, conform prevederilor în vigoare, 
utilizate pentru: 

Dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare, 
Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare, 
Dezinfecţia pielii intacte, 
Dezinfecţia suprafeţelor, 
Dezinfecţia dispozitivelor (instrumente) medicale, 
Dezinfecţia lenjeriei. 
Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante. 
Graficul de curăţare (decontaminare) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare încăpere din cadrul 

unităţii va fi completat şi semnat zilnic de persoana care efectuează curăţenia şi dezinfecţia, 
consemnând ora de efectuare. 

Trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării 
soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru. 

32.Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în alt sector, primeşte sarcini  de la asistenta 
şefă a sectorului respectiv. 

33.Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului. 
Sarcini referitoare la sistemul de management al calitatii (SMC): 
Participa la implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management al 

calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 15189:2013 
Participa la activitatea de analiza a cauzelor neconformitatilor, a  sesizarilor si reclamatiilor; 
Respecta prevederile documentelor SMC; 
Aduce la cunostiinta sefului direct accidentele de munca suferite de persoana proprie si/sau de 

alte personae participante la procesul de munca; 
- execută decontaminarea, curăţirea şi spălarea sticlăriei de laborator conform normelor 

tehnice în vigoare, împachetează şi pregăteşte materialele în vederea sterilizării lor; 
- efectuează zilnic curăţenia spaţiului din laborator: pardosea, pereţi. Răspunde de starea 

igienică şi aplică măsurile antiepidemice pentru tot spaţiul de curăţenie repartizat; 
- efectuează spălarea şi dezinfecţia mobilierului, ferestrelor etc sub supravegherea 

asistentului medical de laborator. Curăţă şi dezinfectează de cîte ori este nevoie grupurile 
igienice cu materiale, ustensile şi echipamente folosite numai în aceste locuri; 

- respectă măsurile de protecţia muncii şi PSI, conform legislaţiei în vigoare. Verifică 
robinetele de gaz şi de apă la venirea şi plecarea din serviciu; 

- respectă atribuţiile ce îi revin privind regulile de igienă personală şi echipament de 
protecţie conform legislaţiei în vigoare; 

- transportă gunoiul şi reziduurile menajere la teancul de gunoi zilnic în condiţii 
corespunzătoare. Răspunde de punerea lor corectă în recipienţi. Curăţă şi dezinfectează 
aceste recipiente, conform regulilor în vigoare; 

- răspunde de colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor speciale în spaţiul amenajat în 
laborator şi transportarea lor la punctul final de depozitare în condiţii corespunzătoare; 

- transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului (inclusiv materialele infecte); 
- ajută la pregătirea mediilor de cultură pentru analize bacteriologice; 
- răspunde de păstrarea în bune condiţii a obiectelor de inventar, a încăperilor, a sticlăriei şi a 

materialelor de curăţenie; 
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul şef al laboratorului şi conducerea 

spitalului, conform pregătirii de bază. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 

procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 

a acestora.   
Executa si alte sarcini, corespunzatoare pregatirii profesionale, trasate de seful de laborator 

sau conducerea unitatii. 
 

Art. 52. Farmacia are în principal următoarele atribuţii: 



- păstrează, prepară şi difuzează medicamente de orice natură şi sub orice formă, potrivit 
prevederilor farmacopeei române în vigoare, specialităţi farmaceutice specializate şi 
autorizate şi alte produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul 
Sănătăţii; 

- depozitează produsele conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme 
interne), ţinîndu-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice; 

- organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de cîte ori este 
necesar, pentru preîntîmpinarea accidentelor, informînd imediat organul superior; 

- asigură, în cadrul competenţei sale, primul ajutor bolnavilor; 
- asigură controlul prin: 

 controlul preventiv 
 verificarea organoleptică şi fizică 
 verificarea operaţiilor finale 
 analiza calitativă a medicamentelor la masa de analize 

- asigurarea educaţiei sanitare a populaţiei în domeniul medicamentelor, combaterea 
automedicaţiei şi informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicament; 

- prescrierea, prepararea şi eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de 
Ministerul Sănătăţii. 

 
Art. 53. Farmacistul şef, farmacistul gestionar 
- organizează spaţiul de muncă, dînd fiecărei încăperi destinaţia cea mai potrivită pentru 

realizarea unui flux tehnologic corespunzător specificului activităţii; 
- întocmeşte planul de muncă şi repartizează sarcinile pe oameni, în raport cu necesităţile 

farmaciei; 
- răspunde de buna aprovizionare a farmaciei; 
- organizează recepţia calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi a celorlalte produse 

farmaceutice intrate în farmacie, precum şi depozitarea şi conservarea acestora în condiţii 
corespunzătoare; 

- colaborează cu unităţile sanitare din teritoriu în vederea asigurării unui consum raţional de 
medicamente şi pentru popularizarea medicamentelor din nomenclator; 

- controlează prepararea corectă şi la timp a medicamentelor; răspunde de modul cum este 
organizat şi cum se exercită controlul calităţii medicamentelor în farmacie şi urmăreşte ca 
acestea să se elibereze la timp şi în bune condiţii; 

- organizează practica studenţilor şi elevilor repartizaţi pentru stagiu în farmacie; 
- răspunde de organizarea şi efectuarea corectă şi la timp a tuturor lucrărilor de gestiune; 
- asigură măsurile de protecţia muncii, de igienă, PSI şi respectarea acestora de către întregul 

personal; 
- participă la şedinţele organizate pentru analiza calităţii medicamentelor, potrivit 

dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.  
 -respectă programul de lucru stabilit; 

-se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru; 
-respectă Regulile de bună practică farmaceutică şi Codul de etică şi deontologie profesionale 
-supraveghează activitatea asistentului; 
- îndrumă activitatea studenţilor 
- se informează asupra legislaţiei în vigoare, trebuie să fie la curent cu noutăţile în domeniul de 
specialitate 
- întreaga sa activitate profesională este îndreptată spre binele bolnavului; 
- asigură aprovizionarea ritmică şi constantă a farmaciei cu medicamente şi alte produse de sănătate 
numai de la distribuitorii autorizaţi; 
-efectuează recepţia calitativă şi cantitativă, pe baza facturii emise de furnizori, verificând seria şi 
termenul de valabilitate; 
-execută operaţiuni de gestiune ale farmaciei, 



-răspunde şi controlează eliberarea medicamentelor, conform metodei primul intrat-primul ieşit ,în 
funcţie de serie şi termen de valabilitate; 
-răspunde şi execută prepararea, conservarea şi eliberarea preparatelor magistrale şi oficinale; 
-îndrumă şi supraveghează activitatea asistenţilor de farmacie angajaţi ,sau a celor aflaţi în practică; 
- răspunde de eliberarea, depozitarea,si  evidenţa, 
  în conformitate cu legislaţia în vigoare,a produselor psihotrope şi stupefiante; 
-asigură şi execută eliberarea medicamentelor pe bază de prescripţie medicală, cu respectarea 
prevederilor legii;  
-are obligaţia de a pastra  confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile 
farmaceutice acordate asiguraţilor; 
-are obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor programului informatic, a întregii activităţi; 
- aplică procedurile de asigurare a calităţii în activitatea profesională, pentru care este responsabil şi 
răspunde; 
-urmează programele de instruire profesională , acreditate de Colegiul Farmaciştilor din România; 
- are obligaţia să respecte programul de lucru şi numărul de ore înscrise în contractul de muncă; 
- supraveghează menţinerea curăţeniei şi a măsurilor de distrugere  a deşeurilor şi   a masurilor  de 
dezinsecţie; 
- răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, de gestiunea valorică a acesteia cât şi de 
integritatea partimoniului;                   
   -respectă normele de protecţia muncii şi normele privind situaţiile de urgenţă; 
-răspunde de măsurile luate privind protecţia informaţiei şi a suportului acesteia împotriva 
pierderii, degradării  sau a folosirii lor  de către persoane neautorizate; 
- ţine permanent legatura cu comisiile de specialitate ale Colegiului Farmaciştilor; 
- cooperează cu medicul, în legatură cu schema terapeutică în cazul asocierilor de medicamente şi a 
prescriptiilor magistrale; 
- are încheiată asigurare de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională. 
- asigura prepararea, conservarea si eliberarea produselor de uz uman, rapunzand de calitatea 
acestora. 
- asigura prepararea corecta si la timp a prescriptiilor magistrale si oficinale si poarta raspunderea 
conservarii substantelor medicinale si transcrie retetele preparate in registrul de copiere a retetelor. 
- utilizeaza si mentine in bune conditii aparatura din dotarea farmaciei( calculator, aparatura de 
laborator si receptura) 
- semnaleaza medicamentele necorespunzatoare calitativ si cantitativ. 
- efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor farmaceutice si de uz uman, a substantelor 
farmaceutice, raspunzand de gestiunea acestora in conformitate cu Codul Muncii. 
- are autorizatie de libera practica valabila, este membru al Colegiului Farmacistilor din Romania si 
este angajat legat in baza unui contract de munca. 
- periodic urmeaza cursuri de pregatire profesionala (farmaceutica) si urmareste noutatile 
terapeutice pe plan national si international, se informeaza asupra noutatilor legislative, cunoste 
toate actele normative care privesc direct sau indirect intreaga activitate din farmacie.  
                           - respecta Normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 
asociate asistentei medicale in unitatile sanitare: 

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

     b) distribuirea medicamentelor antiinfecţioase cu respectarea reglementărilor privind 
avizarea acestei prescrieri existente în spital şi ţinerea unei evidenţe adecvate; 

     c) obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor 
heterologe şi distribuirea lor în mod adecvat; 

     d) păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 
     e) raportează către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi 
pe secţiile unităţii sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor; 

     f) colaborează cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de 
utilizare judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice; 

     g) organizează şi realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe 
clase de antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a 



duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 
- are obligatia de a respecta principiile etic cii si deontologiei profesionale. 

 
Art. 54. Farmacistul are în principal următoarele sarcini: 

- supraveghează şi coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice 
condiţionate şi materiale sanitare de către asistentul medical de farmacie; 

- primeşte, verifică, calculează preţuri, execută reţete şi eliberează medicamentele; 
- asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi gestionarea medicamentelor toxice şi 

stupefiante; 
- participă la recepţia cantitativă şi calitativă a medicamentelor şi a materialelor sanitare 

intrate în farmacie şi efectuează recepţia calitativă a acestora; 
- verifică în timpul şi după executarea reţetelor, a preparatelor galenice şi a medicamentelor 

tipizate, în unitate, calitatea medicamentelor, efectuînd controlul organoleptic sau analitic; 
- verifică periodic, prin analize, calitatea medicamentelor şi materialelor sanitare cu durată de 

conservare sau acţiune terapeutică limitată (drajeuri, preparate galenice, specialităţi 
farmaceutice), în vederea preschimbării lor; 

- răspunde de munca şi pregătirea tehnico-profesională a internilor (rezidenţilor) în farmacie, 
studenţilor şi elevilor aflaţi în stagiu de practică; 

- execută toate lucrările încredinţate de către farmacistul şef secţie, în vederea cunoaşterii 
întregii activităţi a farmaciei. 

- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   
 

Art. 55.  Asistentul de farmacie are în principal următoarele sarcini: 
- organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi 

materialelor sanitare; 
- asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor 

farmaceutice; 
- eliberează medicamente şi produse galenice, conform prescripţiei medicului; 
- recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform  prescripţiei 

medicului; 
- oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat; 
- participă, alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice; 
- verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne 

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

asociate asistentei medicale 
- participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate; 
- participă la activităţi de cercetare; 
- respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistentei medicale 
- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

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

- se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme 
de educaţie continuă; 

- abilitatea de operare pe calculator (foi de observatie, bilete de iesire din spital  etc.) 
- participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie; 
- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii precum si normele PSI 

respectă regulamentul de ordine interioară 
Respectă programul de lucru stabilit; 
-se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru; 
Scopul postului: elibereaza medicamente si produce galenice, conform prescriptiei medicale. 



Responsabilitati ale postului: 
   -organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor 
sanitare; 
    -asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor 
farmaceutice; 
     -eliberează medicamente şi produse galenice, conform prescripţiei medicului; 
   -recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform  prescripţiei medicului; 
     -oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat; 
     -participă, alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice; 
   -verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne 
degradarea lor; 
   -respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate 
asistentei medicale 
    -participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate; 
    -respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
  -utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare,   
supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de 
depozitarea acestora în vederea distrugerii; 
   -se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 
educaţie continuă; 
   -abilitatea de operare pe calculator (prelucrarea datelor din filele de condica, etc.) 
  -participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie; 
  -respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii precum si normele PSI 
 -respectă regulamentul de ordine interioară. 
 -va respecta procedura privind intretinerea, folosirea, dezinfectarea echipamentelor cu folosinta 
multipla  
  -pastreaza secretul profesional 
  -pastreaza confidentialitatea si anonimatul pacientilor 

          -respecta si indeplineste toate procedurile managementului Spitalului Orasenesc Huedin 
-respecta toate instructiunile de lucru si procedurile ce privesc munca in farmacie. 
-respecta si se conforma tuturor parteneriatelor Spitalului Orasenesc Huedin. 
 

Art. 56. Îngrijitoarea de curatenie de la farmacia spitalului are în principal următoarele 
sarcini: 

- efectuează zilnic curăţenia întregului spaţiu din dotarea farmaciei (măturat, spălat, 
dezinfectat); 

- periodic efectuează o curăţenie generală prin spălarea geamurilor, uşilor şi a întregului 
mobilier; 

- evacuează zilnic toate rezidurile şi deşeurile rezultate din activitatea curentă de preparare şi 
expediere a medicamentelor; 

- spală întreaga veselă rezultată din activitatea de preparare a reţetelor; 
- ajută la descărcarea şi transportarea medicamentelor cu ocazia recepţiei; 
- respectă întocmai programul de lucru, normele de protecţia muncii şi PSI, precum şi 

economisirea energiei electrice şi a combustibililor; 
- răspunde cu promptitudine oricărei solicitări adresate de către colectivul farmaciei. 

-   respectă programul de lucru stabilit; 
    -   se prezinta la lucru fara a fi sub influenta    alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-
i diminueaze capacitatea de lucru 
- efectuează zilnic curăţenia întregului spaţiu din dotarea farmaciei (măturat, spălat, 

dezinfectat); 
- periodic efectuează o curăţenie generală prin spălarea geamurilor, uşilor şi a întregului 

mobilier; 
- evacuează zilnic toate rezidurile şi deşeurile rezultate din activitatea curentă de preparare şi 

expediere a medicamentelor; 
- spală întreaga veselă rezultată din activitatea de preparare a reţetelor; 
- ajută la descărcarea şi transportarea medicamentelor cu ocazia recepţiei; 



- respectă întocmai programul de lucru, normele de protecţia muncii şi PSI, precum şi 
economisirea energiei electrice şi a combustibililor; 

  -răspunde cu promptitudine oricărei solicitări adresate de către colectivul farmaciei 
Activitatile legate de gestionarea deseurilor in urma activitatilor medicale reprezinta modul lor de 
colectare, gestionare  

- aplica procedurile stimpulate de codul de procedura  
- asigura transportul deseurilor pe circuitul  stabilite de codul de procedura  
- aplica metodologia de investigatie – sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe 
tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei de date  

 
Art. 57 Birou de statistica si internari  - are în principal următoarele atribuţii: 

- asigură informarea sub două aspecte: sanitar şi administrativ 
- asigură prelucrarea electronică a datelor şi transmiterea periodică, la termenele stabilite, a 

informaţiilor către Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Cluj; 
- asigură creşterea calităţii şi operativităţii fluxului informaţional sanitar, asigurînd creşterea  

de baze de date la nivel de unitate; 
- asigură organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de statistică sanitară desfăşurată în 

cadrul spitalului; 
- asigură centralizarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor şi situaţiilor statistice la 

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj şi Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului 
Cluj la termenele stabilite sau ori de cîte ori este nevoie; 

- asigură calcularea indicatorilor statistici pe secţii şi compartimente şi pe total spital; 
- înregistrează toţi bolnavii care se internează în spital în registrele secţiilor şi conduce 

evidenţa lor în registrele alfabetice; 
- primeşte documentaţia medicală a tuturor bolnavilor ieşiţi din spital; 
- ia măsuri pentru clasificarea foilor de observaţie ale bolnavilor ieşiţi din spital, pe grupe de 

boli, secţii, termen de păstrare şi asigură arhivarea lor. 
-   respectă programul de lucru stabilit; 

- se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru. 
- intocmeste si inregistreaza foaia clinica generala si foaia de obzervatie zilnica a bolnavilor  
- tine legatura cu biroul financiar contabil pentru indeplinirea formelor legale ale actelor 
bolnavilor 
- intocmeste documentatia medicala a bolnavilor iesiti din spital 
- introduce pe calculator toate datele foiilor de observatie 
- tine evidenta datelor statistice pe formularele M.S. 
- intocmeste centralizarea lunara a datelor „foii zilnice de miscare a bolnavilor internati, 
aferent zilelor. 
- primeste si tine evidenta corespondentei din partea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, 
CAS, DSP, tribunal, politie 
- verifica prin SIUI daca bolnavii sunt cuprinsi intr-un sistem de asigurare de sanatate 
- verifica intocmirea corecta a datelor din F.O. 
- intocmeste decontul de cheltuieli pentru bolnavii cu vatamari corporale in colaborare cu 
serviciul fincanciar contabil 
-colaboreaza cu toate sectiile pentru corecta intocmire a foiilor de observatie, prin medici si 
asistentele sefe. informarea pacientilor, vizitatorilor si apartinatorilor privind circuitul unde se 
afla sectia, compartimentul sau cabinetul din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin.  
- are obligatia de a pastra confidentialitatea tuturor datelor pacientilor aflati in unitatea noastra.  
 

Art. 58 Statisticianul medical are în principal următoarele atribuţii: 
- primeşte documentaţia medicală a bolnavilor ieşiţi din spital (foi de observaţie, foi de 

temperatură etc); 
- clasifică foile de observaţie ale bolnavilor ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe ani; 
- ţine evidenţa datelor statistice pe formularele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmeşte 

rapoartele statistice ale spitalului, verificînd exactitatea datelor statistice cuprinse în 
rapoartele secţiilor; 



- pune la dispoziţia secţiilor datele statistice şi documentaţia medicală necesară pentru 
activitatea curentă şi de cercetare şi asigură prelucrarea datelor statistice; 

- urmăreşte în dinamică corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi 
sau pe ţară şi informează şefii de secţii şi medicul director în caz de abateri mari. 

- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora precum si normele PSI 

Respectă programul de lucru stabilit; 
        -se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 
     -organizează şi răspunde de calitatea şi controlul activităţii de pregătire si centralizare a datelor 
colectate de pe sectie si ambulator. 
    -organizează, controlează şi răspunde de aplicarea tuturor noutatilor legislative legate de munca  
pe care o presteaza. 
      -informează managerul si directorul medical, despre evenimentele deosebite petrecute  
      -intocmeste pontajul lunar asigurand continuitate in activitate -  
    - respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara,Regulamnetul de organizare si 
functionare, a legislatiei in domeniu, procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente 
existente in unitate.  
    - asigura informarea  la solicitare, atat a personalului tesa cat si personalului medical de 
conducere din sectii/compartimente /cab ambulator 
      -pune la dispozitia corpului managerial si al sectiilor/compartimentelor /cab ambulator datele 
statistice si documentatia medicala necesara. 
     -intocmeste zilnic situatiile privind miscarea pacientilor in spital 
    -pune la dispozitia comitetului director date privind activitatea in  ambulator ,pe sectii si la 
camera de garda 
   -analizeaza zilnic activiatea sectiilor privind procedurile notificate in  f.o continua si de zi- 
coercteaza  greselile aparute, impreuna cu registratorii medicali si sefii de sectii 
   -are obligatia de a pastra confidentialitatea tuturor datelor pacientilor aflati in unitatea noastra.  
   - pastrarea secretului profesional  
   -pastrarea confidentialitatii si anonimatul pacientilor  
  - pastrarea confidentialitatii documentelor medicale ale pacientilor si neinstrainarea acestora 
conform procedurilor spitalului. 
   -respecta toate procedurile manageriale la acele capitole unde se aplica 
   -centralizeaza: 
   -avorturile 
   -decesle generale 
  - centralizator date demografice 
  - macheta infectiilor asociate asistentei medicale –lunar, trimestrial 
  - copii abandonati 
  - dare de seama privind principalii indicatori 
  - miscarea bolnavilor  
  - centralizeaza date statistice pentru contabilitate 
  - calcularea indicatorilor specifici spitalului  
-  calculeaza indicatori de management 
   -calculeaza  indicatori de calitate 
  -calculeaza  indicatori de utilizare a srviciilor medicale 
  - centralizeaza lunar datele din spital si le transmite in format electronic la: DSP Cluj, CNAS si 
INCSD Bucuresti 
 - centralizeaza si transmite in format electronic SIUI:   
 - spitalizarea continua DRG-SIUI                                                                       
 - retetele din spital 
 - certificatele medicale 
 - croni 
 - PNS + indicatori + farmi TBC 
 - farmacii (medicamente din spital) 



 - spitalizarea de zi 
 - in cazul invalidarilor ,baza de date transmisa de la Bucuresti     ( SNSPMPDSB), se corecteaza si 
se retransmite conform aprobarilor de validare date de CNAS. Cererile de validare  se fac spre 
CNAS pe formulare speciale –referate-si se solocita lunar daca este cazul , iar coerctarea se face de 
Bucuresti la trimestru,semestru ,9 luni si anual. 
 - in urma centralizarii datelor se calculeaza ICM pe fiecare sectie si pe spital ,lunar trimestrial 9 
luni anual. 
     ICM se calculeaza si in spital de sectii ,saptamanal  si se centralizeaza la Statistica 
 - consultatiile si pacientii externati din spital se centralizeaza si se folosesc-zilnic pentru comitetul 
director –si la darea de seama trimestriala si anuala – 
 - trimestrial se centralizeaza : 
 - morbiditatea spitalului extras din drg 
- capitol.6 morbiditate –pe grupe de varsta –pe capitole de morb. 
- proceduri din spital –pe coduri si grupe de varsta 
- interventii chirurgicale- pe coduri si grupe de varsta 
- darea de seama –nasteri, decese, infectiilor asociate asistentei medicale,vaccinari nou-nascuti 
- centralizatorul interventiilor chirurgicale –ambulator 
- centralizatorul procedurilor noninvazive –ambulator  
- centralizatorul investigatiilor de laborator-spital si ambulator 
- centralizatorul proceduriloe radiologice –ambulator 
- darea de seama Diabet Zaharat 
- SAN anual (cuprinde toata activitatea spitalului si ambulatorului integrat) se transmite electronic 
si pe suport de hartie la DSP si  
Bucuresti 
 -administreaza in info world tot ce se modofica –la cererea comitetului director si al sectiilor 
 -analizeaza  codificarea drg a foilor in vederea inbunatatirii indicelui de complexitate 
 -urmareste si distribuie pe sectii legislatia –ordinele si documentatia cu privire la Drg si regulile de 
validare 
 -calculeaza indicatorii spitalului lunar si se pune la dispozitia Comitetului Director  permanent 
 -lunar pune la dispozitia directorului financiar-contabil documentatia necesara decontarii serviciilor 
medicale-cnp extras din spitalizarea de zi, 
-rapoarte de activitate trimise de INCDS  Bucuresti. 
-raspunde tuturor solicitarilor sectiilor  
-ia legatura cu INFOWORLD de cate ori este nevoie 

 
 

Art. 59. Registratorul medical are în principal următoarele atribuţii: 
- înregistrează bolnavii care se internează în spital, în registrele secţiilor şi conduce evidenţa 

lor în repertoarele alfabetice; 
- răspunde de întocmirea legală a formelor necesare la internarea bolnavilor; 
- informează pe aparţinători despre bolnavii internaţi în spital; 
- ţine legătura cu serviciul financiar în cazul bolnavilor plătitori; 
- completează diagnosticul şi data ieşirii bolnavilor din spital în registrul internare – ieşire pe 

secţii. Operează în indexul alfabetic data ieşirii bolnavilor; 
- ţine evidenţa la zi şi eliberează foi de observaţie la solicitarea secţiilor şi predă foile de 

observaţie verificate şi aranjate pe zi, pe secţii, după foaia de mişcare zilnică, la legătorie; 
- tine legatura cu asistentele sefe, pentru fiecare bolnav sa dispuna de actele doveditoare de 

asigurat, iar in cazul in care bolnavul nu are aceste acte, anunta intocmirea notelor de plata  
- se adreseaza politicos pacientilor si colegilor  
- anunta seful ierarhic superior asupra imbolnavirilor personale, sau oricaror evenimente 

survenite care impun schimbarea graficului de lucru.  
- respecta secretul profesional  
- răspunde de arhivarea foilor de observaţie, conform legislaţiei în vigoare; 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   



-  respectă programul de lucru stabilit; 
       - se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului,  drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 

- desfăşoară activitate sub îndrumarea şefului de secţie şi asistentului medical şef de secţie; 
- ţine evidenţa adreselor şi referatelor concepute şi emise din secţie; 
- tehnoredactează pe calculator biletele de ieşire ale bolnavilor din secţie; sau orice alte acte 

necesare sectiei 
- pregăteşte din timp adresele tip pentru plecări în concediu pentru personalul secţiei; 
- întocmeşte declaraţiile tip pentru bolnavii internaţi; 
- asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a maşinii de scris şi calculatorului din dotare; 
- execută şi alte lucrări de dactilografiere de care are nevoie secţia; 
- se îngrijeşte de procurarea materialelor necesare: imprimate, hîrtie, indigo etc; 
- participă la lucrările de casare, respectiv de inventariere a secţiei; 
- culege datele necesare din foile de observaţie pentru formarea bazei de date a spitalului; 
- respectă regulamentul de ordine interioară; 
- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii şi P.S.I. 
-respecta prevederile Legii nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare  
-va respecta procedura privind intretinerea, folosirea, dezinfectarea echipamentelor cu 
folosinta multipla - 
-va 
-va respecta atributiile specifice diminuarii riscului infectiilor asociate asistentei medicale 
conform Ord. 1101/2016. 

Activitatile legate de gestionarea deseurilor in urma activitatilor medicale reprezinta modul 
lor de colectare, gestionare  

- aplica procedurile stimpulate de codul de procedura  
- aplica metodologia de investigatie – sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe 
tipuri de deseuri  
- pastreaza secretul profesional  
- pastreaza confidentialitatea si anonimatul pacientilor  
- pastrarea confidentialitatii documentelor medicale ale pacientilor si neinlaturarea lor la 

apartinatori  
- respecta prevederile Legii 95/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare  
- respecta normele de securitate si sanatate in munca precum si normele PSI  

 
 Art.60. Atribuţiile serviciului/compartimentului pentru supravegherea, prevenirea şi 
limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale: 
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale; 
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele 
de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
    c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director 
al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea 
corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate; 
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară; 
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate 
Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistentei medicale şi a 
consumului de antibiotice din spital; 
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii 
infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
    g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de 
supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de 
urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale; 
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice 
în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi; 



    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei 
medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu 
aceasta; 
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile 
de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii; 
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile 
asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe 
secţii; 
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin 
recoltarea testelor de autocontrol; 
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor 
patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu 
risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol; 
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în 
conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul 
obţinerii unor caracteristici suplimentare; 
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a 
sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării; 
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a 
deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, 
circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din 
învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii; 
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de 
triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru 
toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale; 
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea 
difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice 
necesare; 
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare 
privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea 
riscurilor identificate în focar; 
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de 
sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, 
conform reglementărilor în vigoare; 
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea 
infecţiilor asociate asistenţei medicale; întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului 
spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale. 
   
   

Art.61. Asistent social   
-  Respecta programul de lucru stabilit, semneaza condica de prezenta la intrare si iesire din 

serviciu, poarta ecuson 
- Atributiile si raspunderile ce revin asistentului social:  
- stabileste programul de activitate si defineste prioritatile  
- intocmeste proiecte de inventariere pentru fiecare caz social  
- reprezinta serviciul de asistenta sociala in relatii cu autoritatile locale, alte institutii, 

organizatii neguvernamentale  
- intreprinde actiuni pentru reducerea numarului de copii abandonati 
- depisteaza impreuna cu echipa comitetului medical cazurile sociale (familii numeroase, 

gravide, mame singure, copii abandonati, persoane din alte grupuri de risc, etc.) 
- pregateste familia pentru primirea nou nascutului, discuta despre importanta declararii 

acestuia, obtinerea actelor de identitate, stc 



- identifica mamele/familiile care prezinta potentiale riscuri de abandon in spital a nou 
nascutilor, copiilor  

- verifica imediat declaratiile date de mama in cazul in care aceasta nu poseda act de identitate 
la internare sau exista suspiciuni privind autenticitatea celui prezentat 

- ajuta mamele care nu au act de identitate sa intre in legalitate  
- informeaza mamele/familiile asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au fata de copii  
- participa la investigatiile efectuate in teren pentru identificarea mamelor/familiilor care si-au 

abandonat copiii in institutii spitalicesti sau alte institutii 
- colaboreaza cu autoritatile pentru obtinerea actelor de identitate pentru copiii 

abandonati/parasiti 
- ajuta familiile in obtinerea drepturilor ce le revin, obtinerea actelor de identitate pentru 

copii, etc.  
- colaboreaza cu autoritatile pentru declararea deceselor in cazul copiilor abandonati/parasiti 
- faciliteaza internarea mamelor cu probleme sociale in centre de ocrotire maternale 
- faciliteaza internarea, in centre pentru minori sau centre de ocrotire, a copiilor abandonati, 

copiilor strazii, sau a celor abandonati in unitati sanitare  
- colaboreaza la realizarea investigatiilor in vederea integrarii copilului in propria familie sau 

dupa caz plasament in alta familie 
- colaboreaza cu familiile pentru realizarea activitatilor ce se impun in vederea actiunilor de 

incredintare sau plasament  
- pastreaza si actualizeaza in permanenta, evidenta copiilor abandonati in sectiile de nou 

nascuti, copii abandonati in spitale sau alte institutii, femei gravide cu probleme deosebite, 
sugari internati in sectiile de distrofici de premature si de pediatrie, persoane cu handicap, 
copii care beneficiaza de bursa sociala, etc.  

- colaboreaza cu comisiile de ocrotire a minorilor, alte servicii guvernamentale sau 
neguvernamentale, in vederea transferarii copiilor cu spitalizari prelungite  

- participa la programele de pregatire a familiilor potentiale ocrotitoare, organizate in cadrul 
directiilor judetene pentru protectia drepturilor copilului  

- initiaza si participa activ la programele privind protectia sociala a  copiilor strazii 
- intocmeste documentatia necesara, anchete cociale, etc., pentru internarea copiilor 

abandonati, a gravidelor, a mamelor fete, a familiilor cu probleme sociale deosebite, etc., in 
intitutii de ocrotire  

-  efectueaza investigatiile necesare in cazuri de abandon, pentru identificarea apartinatorilor  
si pregateste reintegrarea acestora in propria familia sau in institutii de ocrotire  

- participa la luarea deciziilor privind incadrarea pe grupe de probleme a copiilor  care 
necesita protectie sociala si la stabilirea modului de solutionare a problemelor identificate  

- informeaza apartinatorii  asupra drepturilor de care beneficiaza, conform legislatiei in 
vigoare, precum si asupra unitatilor de ocrotire sociala existente  

- organizeaza si efectueaza vizite active post – reintegrare si post – plasament si intocmeste 
rapoarte de evaluare pe care le discuta cu autoritatile implicate  

- organizeaza si participa la evaluarea rezultatelor programelor de protectie sociala si 
comunica autoritatilor si institutiilor implicate rezultatele obtinute 

- organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, lectii 
educative; colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale la realizarea unor programe ce se 
adreseaza unor grupuri tinta de populatie (alcoolici, consumatori de droguri, copiii strazii, 
etc.)  

- participa la procesul de formare a viitorilor asistenti sociali  
- cunoaste legislatia in vigoare, privind problemele legate de abandon, protectie, acordare a 

ajutoarelor sociale pentru copii, varstnici, personae abandonate, familii nevoiase, etc.  
- respecta si apara drepturile pacientului 
- respecta secretul profesionale si codul de etica  
- se preocupa in permanenta de actualizarea cunostintelor  privind legislatia in vigoare din 

domeniul ocrotirii si protectiei sociale  
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 

procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  



- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora precum si normele PSI 

 
 

Art. 62.  Serviciul RUNOS –Managemet al Calitatii si Serviciilor Medicale - Juridic 
Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  

      - aplicarea unei politici salariale corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
     - cunoaşterea permanentă a necesarului de personal, pe categorii, specialităţi, pe total spital şi pe 
fiecare loc de muncă în parte; 

- întocmirea, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi normativelor existente, a situaţiei normării 
personalului pe total spital şi pe fiecare secţie şi compartiment în parte; 
- verificarea pontajelor si a graficelor de lucru pentru sectii, compartimente si toate celelalte 
pontaje. 
-verificarea si introducerea, in programul de salarii, concediile de odihna, concediile medicale, 
pontajele, modificarea in programul de salarii procentul de vechime in momentul in care are loc 
schimbarea sau orice modificare intervine 
- intocmirea statelor de salarii si centralizatoarele aferente acestora, lunar 
- intocmirea tabelelor cuprinzand membrii sindicatului sanitas si TESA 
- intocmirea tabelelor cotizatiei pentru Colegiul Medicilor  
- intocmirea tabelelor cotizatiei pentru Ordinul Asistentilor 
- intocmirea si repartizarea pe sectii a fluturasilor de salarii  
- afisarea lunar a salariilor pe site-ul Ministerului Sanatatii  
- evidenta zilelor de concediu de odihna la carea are dreptul fiecare salariat si efectuarea 
acestora pana la termenul stabilit in contractul colectiv de munca  
- calcularea fondului de salarii necesar si comunicarea directorului financiar contabil in fiecare 
luna in data de 4 cel tarziu 5(pentru luna anterioara) pentru plata salariilor care urmeaza a fi 
programate in Trezorerie. 
- intocmirea documentatiei lunare pentru Banca Transilvania privind alimentarea cardurilor 
- intocmirea tabelelor nominale cu tichetele de masa 
- intocmirea declaratiilor lunare privind bugetul de asigurari sociale, bugetul de stat care se 
depun la Administratia Finantelor Publice 
- intocmirea declaratiilor cu numarul de personal care lucreaza in conditii speciale de munca si 
defalcarea fondului de salarii in conditii speciale de munca si fond salarii in conditii normale de 
munca, raportarea lor la Casa de Pensii Cluj 
- intocmirea declaratiilor lunare de somaj a personalului angajat si raportarea la AJOFM Cluj 
- intocmirea declaratiei lunare de sanatate cu tot personalul angajat – asigurat, depunerea la 
Casa de Asigurari de Sanatate Cluj 
- intocmirea situatiilor lunare cuprinzand fondul de salarii si numarul de personal care se 
comunica la Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj 
- intocmirea si comunicarea situatiei recapitulative a salariilor, lunar, la Trezoreria Huedin  
- se conduce Registrul de Evidenta al Salariatilor si se completeaza conform legislatiei in 
vigoare  
- se intocmeste lunar centralizator cu personalul angajat al unitatii care beneficiaza de retete 
compensate si se depune la Casa de Asigurari de Sanatate 
- intocmirea si  redactarea tuturor dispozitiilor emise de manager  
- intocmirea dosarelor personale pentru noii angajati ai unitatii cu toata documentatia necesara 
- intocmirea dosarelor pentru persoanele care pleaca in concediu de ingrijirea copilului 
- intocmirea situatiilor care sunt solicitate de comitetul director sau forurile superioare 
- se dau detalii telefonic sau personal toturor celor care se adreseaza serviciului RUNOS 
- intocmirea si eliberarea adeverintelor care sunt solicitate de catre angajatii unitatii 
- intocmirea adeverintelor care sunt solicitate prin cerere de fostii angajati ai unitatii pentru 
perioada de munca efectuata in unitate sau sporuri (care se regasesc in statele de plata aflate in 
arhiva unitatii) 
- intocmirea fisei postului pe functii  
- evaluarea personalului  
- intocmirea contractelor de munca si actelor aditionale ale acestora  



- evidenta declaratiilor privind deducerea personala a impozitului si coasigurati 
- evidenta certificatelor de membru si autorizatiilor de malpraxis pe unitate pentru personalul 
medico sanitar 
- evidenta certificatelor medicale si recuperarea banilor pentru acestea de la Casa de Asigurari 
de Sanatate Cluj 
- evidenta tuturor persoanelor care se adreseaza unitatii noastre pentru a efectua practica sau 
voluntariat si repartizarea lor pe sectii 
- impreuna cu comitetul director se intocmeste Organigrama unitatii   
- sub coordonarea comitetului director se intocmeste Statul de Functii pe unitate 
- intocmirea Normativului de personal pe unitate 
- impreuna cu comitetul director se intocmeste Regulamentul de Ordine Interioara si 
Regulamentul de Organizare si Functionare a unitatii  
- tinerea evidentei fiselor de aptitudini (medicale) pentru intreg personalul unitatii 
- arhivarea primara a documentelor biroului RUNOS 
- intocmirea referatelor de necesitate si a bonului de consum pentru materialele necesare 
biroului  
- intocmirea fiselor fiscale anuale, depunerea acestora la Administratia Finantelor Publice 
Huedin si eliberarea acestora fiecarui salariat 
- intocmirea situatiilor trimestriale, semestriale si anuale si depunerea lor la Administrati 
Finantelor Publice Cluj privind nomenclatorul functiilor si fondul de salarii realizat 
- verificarea zilnica a e-mailului unitatii si biroului pentru a fi la curent cu toate situatiile cerute 
- evidenta angajatilor care indeplinesc conditiile de participare la unele cursuri privind 
promovarea in functie (din functia de asistent medical in functia de asistent medical principal) 
- o stransa colaborare cu biroul contabilitate in ceea ce priveste inregistrarea statelor de salarii in 
contabilitate  
- comunicarea la biroul contabilitate in data de 25 a fiecarei luni (pentru luna in curs) suma 
necesara fondului de salarii pentru TBC si Planing  
- confidentialitate si respectarea secretului profesional  
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile 
de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora.   
- avizează la cererea conducerii unităţii asupra măsurilor ce urmează a fi luate în 

desfăşurarea activităţii acestora, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea 
patrimonială a unităţii; 

- avizează proiectele de contracte şi orice alte acte cu caracter juridic în legătură cu 
activitatea unităţii; 

- reprezintă interesele unităţii în faţa organelor de justiţie şi organelor administraţiei de stat, 
atunci cînd reprezentanţii legali ai acesteia nu se prezintă în faţa organelor respective, în 
limita delegaţiei încredinţate; 

- redactează plîngeri, cereri, acţiuni, întîmpinări, pentru realizarea drepturilor patrimoniale 
cuvenite unităţii, pentru recuperarea pagubelor materiale şi exercită căile legale de atac; 

- urmăreşte apariţia actelor cu caracter normativ şi semnalează organelor de conducere şi 
compartimentelor funcţionale ce obligaţii le revin în conformitate cu aceste acte; 

- participă, prin consilierul juridic, la şedinţele consiliului de administraţie, cu scopul 
fundamentării legalităţii hotărîrilor ce se adoptă; 

- asigură asistenţa de specialitate pentru conducerea spitalului la rezolvarea cererilor, 
sesizărilor, propunerilor şi reclamaţiilor, formulate în audienţe şi scrisori de către salariaţi şi 
cetăţeni; 

- acordă la cerere consultaţii de specialitate pentru salariaţii unităţii; 
- rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic. 
- reprezintă unitatea în toate relaţiile pe care le are cu Casa de Asigurări de Sănătate, 

întocmind în acest sens şi documentaţia necesară; 
- răspunde de întocmirea şi avizarea autorizaţiilor de funcţionare a spitalului, a secţiilor şi 

compartimentelor din structura sa; 
- întocmeşte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi urmăreşte ca acesta să fie 

permanent în concordanţă cu legislaţia; 



- participă la întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spitalului; 
- ţine legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în vederea obţinerii proceselor verbale de 

accident de muncă pentru bolnavii internaţi în spital cu accident de muncă. 
 

Consilier juridic din cadrul Managementului Calitatii si Serviciilor Medicale  
Cunostinte  si experienta profesionala 
Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu 
Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate 
Capacitatea de asumare a responsabilitatilor prin disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, 
obiectivitate, disciplina 
Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normative de 
consum 
Capacitatea de adaptare la complexitatea muncii,initiativa si creativitate 
Capacitatea de a lucra in echipa 
Compartiment etic 
Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite 
Responsabilitati, atributii, obligatii:               
a. Asigura organizarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea si mentinerea sistemului de 
control intern managerial;               
b. Elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial al institutiei, 
program care cuprinde obiective, actiuni, responsabilitati, termene, precum si alte masuri necesare 
dezvoltarii acestuia; 
c. Supune aprobarii conducatorului institutiei programul de dezvoltare a sistemului de control 
intern/ managerial al institutiei; 
d. Urmareste realizarea si asigura actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control 
intern/ managerial ori de cate ori este nevoie; 
e. Coordoneaza si indruma sectiile / compartimentele/ serviciile/ birourile din cadrul institutiei in 
vederea elaborarii procedurilor operationale din cadrul institutiei; 
f. Prezinta managerului, ori de cate ori este necesar, dar cel putin trimestrial, informari referitoare la 
progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern / managerial, in raport 
cu programul adoptat, la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica 
intreprinse, precum si la alte probleme aparute in legatura cu acest domeniu; 
g. Pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii; 
h. Coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii: 
• Manulul calitatii; 
• Procedurile. 
i. Implementeaza programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul institutiei, pe baza 
procedurilor operationale specific fiecarei sectii, laborator etc. si a standardelor de calitate; 
j. Implementeaza preocesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor; 
k. Colaboreaza cu toate structurile institutiei in vederea imbunatatii continue a sistemului de 
management al calitatii; 
l. Asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate 
de manager; 
m. Asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu 
cerintele specifice; 
n. Asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul 
asigurarii sanatatii pacientilor; 
o. Asigura si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii; 
p. Monitorizeaza, coordoneaza si indruma activitatile privind implementarea si dezvoltarea 
sistemului de control intern/ managerial in toate sectiile / compartimentele / serviciile / birourile 
spitalului 
q. Coordoneaza, monitorizeaza si analizeaza actiunile specific fiecarui standard, de control intern / 
managerial necesare implementarii lor in cadrul tuturor sectiilor / compartimentelor / serviciilor / 
birourilor din cadrul unitatii. 
r. Intocmeste situatiile si rapoartele privind stadiul de implementare a standardelor de control intern 
/ managerial; 



s. Verifica din punct de vedere al legalitatii documentele intocmite in vederea implementarii: 
sistemului de control intern / managerial, managementul calitatii serviciilor medicale si acreditare 
servicii medicale; 
t. Consiliaza, la cerere, sefii de servicii / sectii / compartimente privind actele normative care au 
legatura cu activitatea de implementare a sistemului de control intern / managerial, managementul 
calitatii serviciilor medicale si acreditare servicii medicale. 
Respecta regulile de securitate si sanatate in munca, respectiv:   
‐  evita scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de 
securitate proprii, instalatiilor, aparaturii si utilizeaza corect aceste dispozitive;   
‐ comunica imediat angajatorului si serviciului intern de prevenire si protectie orice situatie  despre 
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea salariatilor, 
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;   
‐ aduce la cunostinta anagajatorului accidentele suferite de propria persoana;   
‐ coopereaza cu responsabilul unitatii de prevenire si protectie, atata timp cat este necesar pentru a 
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara 
riscuri pentru securitatea si sanatatea in domeniul sau de activitate; 
‐ coopereaza cu responsabilul unitatii de prevenire si protectie si/sau angajatorul atata timp cat este 
necesar pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de 
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii salariatilor;   
‐ isi insuseste si respecta prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca si 
masurile de aplicare a acestora; 
‐ da relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari; 
Raspunde de indeplinirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor, respectiv: 
‐ sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de conducatorul 
unitatii; 
‐ sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate dotarile pentru aparare impotriva 
incendiilor puse la dispozitie de conducerea unitatii; 
‐ sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasoara; 
‐ sa aduca la cunostinta conducerii unitatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie 
pericol de incendiu;sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, aparatura si echipamentele, 
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de conducatorul unitatii; 
‐ sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de 
aparare impotriva incendiilor; 
‐ sa comunice imediat dupa constatare managerului orice incalcare a normelor de aparare impotriva 
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice 
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor; 
‐ sa colaboreze cu salariatii desemnati de conducerea unitatii, cu atributii in domeniul 
aparariiimpotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; 
‐ sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui 
pericol iminent de incendiu; 
‐ sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la 
producerea incendilor;   
- raspunde din punct de vedere administrativ, material si penal dupa caz de neexecutarea intocmai 
a atributiilor de mai sus.  
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora precum si normele PSI  
-sa respecte prevederile Legii 95/2006 cu toate modificarile si completarile la zi  
- sa respecte regulile infectiilor nosocomiale stabilite la nivelul fiecarei sectii 
 accesul pe sectii se face numai cu halat de protectie si botosei de unica folosinta. 
 respectă regulile de comunicare; 
 comunicarea se face utilizând un limbaj de specialitate adecvat situaţiei. 
 informaţiile sunt exprimate clar, concis şi la obiect, astfel încât comunicarea să fie eficientă. 
 informaţiile primite sunt analizate şi selectate cu discernământ pentru a se asigura acurateţea 

şi relevanţa acestora. 



 foloseşte mijloacele de comunicare potrivit destinaţiei şi caracteristicilor acestora; 
 -semnalează persoanelor abilitate orice deficienţă de comunicare şi propune acţiuni de 

îmbunătăţire a proceselor. 
 comunică orice situaţie de pericol, incident sau accident 
 problemele profesionale sunt discutate şi rezolvate printr-o manieră acceptată de toţi 

membrii departamentului de logistica. 
 participarea la discuţii în grup se face cu respectarea opiniilor celorlalţi colegi. 
 participarea la discuţii este constructivă, punctele de vedere divergente fiind argumentate cu 

politeţe.  
 comunică echipei de management neconformităţile constatate; 
 propune măsuri pentru eliminarea neconformităţilor şi cauzelor acestora; 
 comunică echipei de management stadiul implementarii actiunilor corective sau preventive 

stabilite daca i se solicita. 
 sesizeaza orice activitate neconforma si ia masuri pentru a indeparta acest lucru. 

-răspunde de utilizarea echipamentelor conform instrucţiunilor producătorului 
-înştiinţează seful ierarhic superior despre orice defecţiuni care apar si cauta solutii pentru 
remedierea lor; 
- efectuează autocontrolul asupra manoperelor efectuate  
Atribuţii pe linie de managementul calităţii 
-Urmăreşte respectarea şi respectă procedurile obligatorii, operaţionale şi caracteristice  ale 
Sistemului de Management al Calităţii, conform fişelor de proces documentate pentru fiecare 
serviciu / birou / compartiment în parte; 
-Participă la întocmirea şi actualizarea procedurilor obligatorii, operaţionale şi caracteristice ale 
SMC 
-Furnizează la timp toate documentele si informaţiile    necesare în vederea desfăşurării în condiţii 
optime ale auditurilor interne si / sau externe pe linie de asigurarea calităţii. 
-să folosească corect echipamentele de muncă; 
-să nu procedeze la scoaterea din funcţiune a dispozitivelor de protecţie; 
-să comunice şefilor ierarhici superiori orice situaţie care poate duce la accidentare precum şi orice 
deficienţă a echipamentelor de protecţie; 
-să aducă la cunoştinţa managerului accidentele suferite de propria persoană sau alţi colegi; 
-să colaboreze cu şefii ierarhici superiori şi/sau cu lucrătorul desemnat pentru a face posibilă 
realizarea unor măsuri legate de securitatea muncii; 
-să coopereze atât timp cât este necesar cu şefii ierarhici superiori şi/sau cu lucrătorul desemnat 
pentru realizarea unor condiţii sigure de muncă pentru securitatea şi sănătatea muncii; 
-are grijă să nu se accidenteze pe el, colegii sau ceilalţi participanţi la procesul muncii. 
-cunoaşte şi respectă cerinţele specifice privind sănătatea şi securitatea;  
-cunoaşte şi respectă normele de sănătate şi securitate generale şi specifice domeniului de activitate; 
-comunică şefului direct orice aspecte care pun în pericol sănătatea şi securitatea personalului care 
efectuează lucrări 
- cunoaşte şi respectă cerinţele generale de protecţie a mediului şi cele specifice domeniului de 
activitate 
- cunoaste şi aplică cerinţele sistemului de management referitoare la mediu  
- colectează selectiv deşeurile rezultate din activitatea proprie 
- acţionează pentru reducerea continuă a deşeurilor; 
-cunoaste şi aplică prevederile planurilor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă 
-comunică orice situaţie care poate genera un incident sau accident de mediu sau de muncă 
 

Art. 63. Serviciul Financiar-Contabil - Administrativ are în principal următoarele 
atribuţii: 

- organizează evidenţele analitice şi cele sintetice; 
- organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, 

împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, 
supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea oricăror altor 
imobilizări de fonduri; 



- analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcînd propuneri 
corespunzătoare; 

- răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă 
contabile; 

- execută controlul preventiv, în conformitate cu dispoziţiile legale; 
- exercită controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 
- organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare sau refuz a 

plăţii; 
- organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, 

conţinutului şi legalităţii operaţiunii; 
- asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă 

contabile; 
- participarea la organizarea sistemului internaţional al unităţii, urmărind folosirea cît mai 

eficientă a datelor contabilităţii; 
- asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 
- organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare; asigurarea ţinerii corecte şi la zi; 
- organizarea acţiunii de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul din 

subordine; 
- întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea de 

măsuri corespunzătoare; 
- întocmirea situaţiilor privind costuri comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat 

efectiv ocupat, bolnav etc, comparativ pe secţiile din uni unitate, analiza cauzelor care 
determină diferenţă şi propunerea eliminării celor subiective; 

- intocmirea ordinelor de plata pentru salarii lunar 
-  participă la întocmirea fişei postului pentru fiecare salariat din subordine. 
- organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la 

timp a înregistrărilor în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luării măsurilor necesare 

împreună cu celelalte compartimente din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile 
supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă, sau pentru prevenirea oricăror altor 
imobilizări de fonduri; 

- asigurarea întocmirii la timp, în conformitate cu dispoziţiile legale, a dărilor de seamă 
contabile; 

- exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale; 
- participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cît mai 

eficientă a datelor contabilităţii; 
- asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 
- analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar, în condiţiile unei economii de piaţă, a 

evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi băneşti puse la dispoziţia unităţii; 
luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune; 

- întocmirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli; 
- asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de 

încasări şi plăţi în numerar; 
- asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise şi în limita 

creditelor aprobate; 
- întocmirea instrumentarului de protocol şi documentelor de acceptare sau refuz a plăţii; 
- verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi 

legalităţii operaţiunii. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu,  
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   

 oeratiuni de incasari si plati a tuturor veiturilor unitatii 



 efectuarea evidentei tuturor valorilor – bilete zonale, marci postale, fisa garantii, in care  
scop va prezenta lunar documentul cu valorile utilizate. 
- conduce evidenta analitica a contului 600 “medicamente si materiale sanitare” 
- Intocmirea lunara a balantelor pentru contul pe care il conduce  
- confruntarea lunara cu fisa de magazine 
- intocmeste situatii referitoare la medicamente  
- face parte din comisia de inventariere  
- indeplineste orice alte sarcini ce vor intervene in activitatea contabila  
- intocmirea situatiilor trimestriale in legatura cu conturile pe care le conduce  
- este obligat sa prezinte lucrari de calitate si la termen, in caz contrar fiind pasibila de pedeapsa 
disciplinara 
- raspunde de intocmirea la zi a registrului de casa si predarea pentru inregistrare la contabilitate 
a registrului de casa si a documentelor de insotire a platilor si incasarilor. raspunde de 
intocmirea corecta a deconturilor.  
- efectueaza depunerea-ridicarea de numerar la/de la Trezoreria Huedin, depunere scadentar 
plati Trezoreria Huedin, depunere ordine de plata  
- intocmire ordine de plata, foi de varsamant, cec ridicare numerar, borderou ridicare numerar  
- tine evidenta garantiilor gestionarilor si comunica serviciului RUNOS  
- tine evidenta consumurilor la conturile 3029.1 medicamente, 3029.2 materiale sanitare 
(farmacie si magazie centrala), 3029.04 dezinfectanti (farmacie si magazie centrala), 3026.05 
reactivi pe centre de cost.  
-   respectarea prevederilor legale si a normelor proprii privind pastrarea secretului de serviciu. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora.   

 
 Art.64.  Atributiile si raspunderile ce-i revin casierului unitatii:                           
- respectă programul de lucru stabilit; 
-se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru. 
- Efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar; 
-Completeaza CEC pe baza documentelor justificative vizate in prelabil de directorul financiar 
contabil si manager, ridică sumele în numerar de la Trezoreria Huedin, pe bază de cecuri de 
numerar emise de compartimentul financiar-contabil;  
-Întocmeşte  dispoziţiile de plată - încasare si inregistreaza dispozitiile de plata in registru. 
-Încasează numerar eliberând chitanţă, de la persoane fizice sau juridice, reprezentând 
contravaloarea produselor livrate, a serviciilor prestate (analize medicale, regie masă, chirii, taxe 
licitaţii etc,).  
-Întocmeşte zilnic registrul de casă in doua exemplare, pe baza documentelor justificative de 
încasări şi plăţi. Casierul completează în registrul de casă distinct fiecare operaţie în parte în ordinea 
efectuării acestora, totalizează operaţiile din fiecare zi şi stabileşte  soldul casei. Acesta  se 
reportează pe rândul întâi în ziua  următoare. Soldul casei se stabileşte in conformitate cu 
Regulamentul operaţiunilor de casă. Exemplarul nr.1 (originalul) se detaşează şi se predă 
compartimentului financiar-contabil, în aceeaşi zi sau cel târziu a doua zi, împreună cu documentele 
justificative, sub semnatură în registru de casa; 
-Prezintă zilnic registrul de casă şi chitanţierul persoanei desemnate din cadrul compartimentului 
financiar-contabilitate pentru verificarea operaţiunilor, aceasta urmând să semneze zilnic pe spatele 
ultimei chitanţe înregistrate in registrul de casa;    
-Întocmeşte foaia de vărsământ cu componenţa veniturilor şi depune numerarul în contul de 
disponibil de la Trezoreria Huedin 
-Eliberează numerar din casierie pe baza de “Cerere pentru acordarea avansului  spre decontare”, 
semnnată de manager şi directorul financiar-contabil, având anexat în spate referatul semnat şi 
aprobat de manager; 



-Urmăreşte ca in termen de 5 zile de la data acordării avansului să primească “Decontul de 
cheltuieli” insoţit de borderoul şi documentele justificative anexate şi ordonanţarea de plată semnată 
de compartimentele de specialitate şi cu viza CFP; 
-Achită deconturi pe bază de documente justificative dupa ce au fost aprobate de manager şi 
directorul financiar-contabil; 
-Decontează pe baza Ordinului de deplasare  cheltuielile cu deplasările dupa ce a fost verificat 
decontul de compartimentul financiar-contabil şi primită viza de control financiar preventiv; 
-Intocmeste ordinelel de palata catre furnizor pe baza ordonantarilor si actelor justificative primite 
de la biroul financiar contabil 
-Evidenta Regitrului de OP  
-Arhiveaza facturile achitate catre furnizori( facturi, ordonantari OP, extras de cont) 
-Tine evidenta consumului lunar al contului 3029 » Medicamente si materiale sanitare » - pe baza 
Bonurilor de consum primite de la magazia de materiale emite Raportul de iesiri pentru reactivi si 
dezinfectanti iar pe baza condicilor de medicamente primite de la farmacie emite Raporul de iesiri 
pentru medicamente si materiale sanitare, pe centre de cost si articole bugetare aceste rapoarte lel 
preda la Biroul finaciar contabil pentru a se inregistra consumul in Nota contabila. 
-La fiecare sfarsit de luna confruta valoric evidenta stocurilor de medicamente, mat.sanitare, 
reactivi si dezinfectanti aflate in farmacie si magazia de materiale, cu fisa conturilor respective din 
contabilitate. 
-Evidenta materialelor sanitare primite de la DSP Cluj cu titlu gratuit si inocmeste lunar Raportul de 
consum care se transimte la Dsp Cluj. 
-Tine evidenta cu pacientilor proveniti din agrsiuni si accidente rutiere, pentru care se incaseaza 
taxa de spitalizare 
-Taxa de spitalizare se incaseaza in baza decontului emis de catre sectii si compartimente.  
-Cand se incaseaza taxa de spitalizare de la pacientii proveiti  din agresiuni si accidente rutiere, 
informeaza Biroul financiar contabil, directorul financiar si vireaza sumele la CAS Cluj pe baza 
unui Tabel centralizator editat in 2 exemplare (un ex.pentru biroul financiar contabil si un exemplar 
pentru director financiar conatbil) 
-Depune pensia alimentara calculata de RUNOS la posta ; 
-Eliberează tichete de masă către secţii şi compartimentele din institut după ce borderoul intocmit 
de biroul RUNOS., a fost semnat de director financiar-contabil şi manager; 
-Pune la dispoziţie documentele şi participă la inventarul valorilor băneşti, care se face trimestrial 
sau de câte ori este nevoie; 
-Respectă actele normative în general şi cele legate de operaţiunile de casă (Regulamentul 
operaţiunilor de casă); 
-Asigură arhivarea şi păstrarea chitanţierelor, registrelor de casă, carnetelor CEC până la predarea 
acestora la Arhivă; 
-Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului Intern şi ale 
contractului individual de muncă; 
-Aplică şi respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, situaţii de urgenţă şi măsurile de 
aplicare a acestora; 
-Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de manager şi comitetul director al institutului. 
-Tine evidenta pensiilor, bolnavilor psihici cronici; 
-Evidenta contului 3029 – medicamente si materiale sanitare. 
Angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude, coruptie sau orice 
activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, minora sau majora si care evident depsasesc 
nivelul de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite, sa le aduca la cunostinta 
organelor abilitate ale statului. Angajatii acestia nu pot fi sanctionatri in nici un fel si nici 
recompensati de catre comitetul director sau alti sefi ierarhici. Aceste actiuni sunt private ca 
exercitarea unei indatoriri profesionale.  
Institutia garanteaza pastrarea secretului profesional 
Raspunde din punct de vedere administrativ material si penal dupa caz de neexecutarea 
corespunzatoare a atributiilor de mai sus. 

- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile 
de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 



 sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora. 
 

 Art.65.  Atributiile si raspunderile ce ii revin magazionerului unitatii:    
Respectă programul de lucru stabilit; 
- se prezinta la lucru fara a fi sub influenta    alcoolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru.  
Atributii la Magazia Blocului alimentar: 
- elibereaza alimentele ce se proceseaza in bucataria Blocului Alimentar pe baza listei zilnice de 
alimente intomite de asistentul dietetician 
-elibereaza alimente ce se proceseaza in Sectia de Pediatrie pe baza bonului de consum intocmit de 
sectie 
-completeaza inscrisurile aferente produselor solicitate prin foaia zilnica de alimente la 
rubricile:cantitate eliberata, pret unitar si gestionar magazie de alimente 
-completeaza  inscrisurile aferente produselor solicitate la Sectia Pediatrie prin Bonul de consum la 
rubricile cantitatea eliberata si gesitonar Magazia de alimente  
Atributii la Magazia de materiale: 
-primirea de materiale medicale, neteriale sanitare, materiale de curatenie, materiale pentru reparatii 
cladiri, instalatii sanitare, apa, canal, electrice, reactivi, imprimate medicale, dezinfectanti, furnituri 
de birou, carburanti etc conform facturilor si a documentelor insotitoare, receptionarea lor 
cantitativa si calitativa. 
-elibereaza materiale tehnico-medicale(materiale sanitare, materiale de reparatii cladiri si instalatii, 
reactivi, materiale de curatenie, dezinfectanti, furnituri de birou, obiecte de inventar, imprimate 
medicale, etc 
-introduce in format electronic, prelucreaza si coreleaza comenzile emise de Biroul achizitii publice 
si aprovizionare cu facturile si documentele care insotesc marfurile preluate de la furnizor si 
intocmeste documentele de receptie cu specificarea conturilor de finantare inscrise in comenzi si in 
propunerile de angajare a cheltuielile ce insotesc comenzile. 
-preda catre Biroul financiar contabil facturile receptionate insotite de documentele aferennte ale 
acestora( comenzi, referate, angajamente, etc) precum si bonurile de consum pentru materialele 
eliberate atat din magazia de alimente cat si din magazia de materiale pentru a fi operate(scazute) in 
fisele de magazie electronice 
- primirea de alimente sau orice alte produce conform facturilor sau documentelor insotitoare, 
receptionarea lor cantitativa si calitativa, 
- eliberarea de alimente / obiecte conform bonurilor de consum,operarea lor in fisele de magazie 
- intocmirea situatiilor de cosum lunar si preadrea lor la contabilitate, 
- verificarea stocurilor,comunicarea situatiei stocurilor la serviciul  financiar contabil la sfarsitul 
fiecarei luni, 
- intretine personal in buna stare incaperile magaziei, 
- se conformeaza dispozitiilor in vigoare, privind gestiunile si executa orice lucrare in legatura cu 
aceasta; 
-verificarea stocurilor, comunicarea situatiei stocurilor la Biroul achizitii publice si aprovizionare la 
sfarsitul fiecarei luni 
-colaboreaza cu asistentul dietetician pentru stabilirea structurii si a cantitatii de alimente necesare 
lunar. 
-transporta, manipuleaza si utilizeaza produsele in conformitate cu instructiunile producatorului si a 
celor privind securitatea si protectia muncii. 
-raspunde din punct de vedere administrativ material si penal dupa caz de neexecutarea 
corespunzatoare a atributiilor de mai sus. 
-respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora precum si normele PSI   
-angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude, coruptie sau orice 
activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, minora sau majora si care evident depsasesc 
nivelul de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite, sa le aduca la cunostinta 
organelor abilitate ale statului. Angajatii acestia nu pot fi sanctionatri in nici un fel si nici 



recompensati de catre comitetul director sau alti sefi ierarhici.Aceste actiuni sunt private ca 
exercitarea unei indatoriri profesionale.  
Institutia garanteaza pastrarea secretului profesional. 

 
Art. 66. Serviciu Achizitii  Publice, Contractare, Aprovizionare, Transport-
Securitatea Muncii, PSI, Protectie Civila si Situatii de Urgenta, Informatica-Tehnic.  

- este subordonat sefului administrativ si efectueaza achizitiile de alimente, materiale de 
intretinere, carburanti, rechizite si imprimate, obiecte inventar de mica valoare, necesar 
institutiei conform planuluiu anual de achizitii aprobat 

- efectueaza aprovizionarile necesare si ridica de la furnizori produsele achizitionate pe baza 
planului de aprovizionare, a contractelor incheiate si comenzilor intocmite  

- raspunde de primirea produselor ridicate de la furnizori atat cantitativ cat si calitativ pana la 
predarea lor in magazia unitatii  

- verifica daca cantitatile primite corespund cu cele inscrise in factura sau documentul de 
livrare eliberat de furnizori si expediaza marfurile insotite de documentul de livrare  

- raspunde de transportul marfurilor pe care le ridica personal de la furnizor luand masuri de 
ambalare si transportare in conditii optime de igiena  

- deconteaza la timp cu acte justificative legale sumele si comenzile primite pentru 
aprovizionarile facute, raspunzand de sinceritatea si exactitatea lor  

- executa orice sarcina in legatura cu munca de achizitie si aprovizionare si care nu au fost 
mentionate in prezentul regulament  

- respecta legislatia in vigoare si se ingrijeste permanent de cunoasterea ei  
- inlocuieste administratorul unitatii pe perioada concediului de odihna  
- raspunde de mijloacele de transport, mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le 

gestioneaza 
- executa orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii in interesul unitatii  
- raspunde din punct de vedere administrativ, material si penal dupa caz, neexecutarea 

intocmai a atributiilor de mai sus.  
-  respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
-  sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora.   

- asigura si raspunde de atribuirea contractelor de achizitie publica  
- elaboreaza programul anual al achizitiilor publice pa baza necesitatilor si prioritatilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante  
- asisura elaborarea documentatiei de atribuire pe baza caietului de sarcini si a 

referatului/raportului de necesitate primit de la compartimentul care solicita demararea 
procedurii  

- indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de OUG 
34/2006  

- aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire  
- constituirea si pastrarea dosarului de achizitie publica  
- organizeaza, planifica si conduce activitatea specifica in conformitate cu metodologia si 

legislatia in vigoare  
- stabileste circumstantele de incadrare prevazute in legislatia pentru aplicarea fiecarei 

proceduri de achizitie sau cumparare directa  
- asigura intocmirea formalitatilor de publicitate pentru procedurile organizate  
- asigura primirea si pastrarea ofertelor  
- asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor  
- asigura intocmirea raportului procedurii  
- asigura comunicarea scrisa a rezultatelor procedurilor catre ofertanti  
- asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora catre ofertantii implicate in 

procedura si catre comisia de evaluare  
- intocmeste/transmite raspunsurile la contestatii  
- asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate  



- este membru in comisiile de evaluare stabilite in vederea atribuirii contractelor de achizitii 
publice  

- se incadreaza in creditele bugetare disponibile ale unitatii  
- indeplineste orice sarcini stabilite de conducerea unitatii  
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 

procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 

aplicare a acestora.   
- analizează dotarea unităţii, starea clădirilor şi face propuneri pentru realizarea de investiţii, 

de reparaţii capitale sau de reparaţii curente; 
- întocmeşte documentaţia necesară pentru organizarea de licitaţii în vederea elaborării 

proiectelor tehnice, precum şi pentru lucrările de execuţie de reparaţii curente, capitale şi de 
investiţii; 

- urmăreşte executarea – cantitativ şi calitativ, conform documentaţiei tehnice, a  lucrărilor 
de reparaţii curente, capitale şi de investiţii; 

- asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor; 
- stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi 

propune măsuri corespunzătoare; 
- organizează, prin formaţia de întreţinere şi reparaţii a spitalului, executarea de reparaţii 

curente la clădirile, instalaţiile şi utilajele din spital; 
- stabileşte necesarul de materiale şi piese de schimb necesare întreţinerii şi reparării 

clădirilor şi instalaţiilor; 
- asigurarea măsurilor necesare întreţinerii şi utilizării inventarului administrativ-

gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă; 
- organizează evidenţa analitică a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar pe gestiuni, în 

conformitate cu actele normative în vigoare; 
- asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului spitalului în condiţiile şi la termenele 

stabilite prin acte normative; 
- luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a 

bolnavilor; 
- asigurarea organizării şi funcţionării arhivei spitalului conform normelor legale în vigoare. 
- asigura desfasurarea corespunzatoare a activitatii de metrologie in cadrul spitalului  
- intocmeste necesarul de aprovizionare cu alimente si alte materiale pe care le preda spre 

aprobare  
- raspunde de primirea materialelor, alimentelor, utilajelor, pieselor de schimb, etc. ridicate 

de la furnizori cantitativ pana la predarea la magazii  
- efectueaza impreuna cu magazinerul receptia cantitativa si calitativa a masurilor 

ambalajelor cu respectarea normelor in vigoare  
- raspunde de transportul marfurilor, alimentelor, medicamentelor, etc., cu respectarea 

normelor si regulilor igienico-veterinare  
- in cazul in care se constata lipsuri cantitative sau deprecieri calitative se constituie o 

comisire impreuna cu gestionarul primitor si se intocmesc ducumente de imputare a valorii 
bunurilor materiale lipsa, celui vinovat  

- raspunde de sinceritatea si exactitatea cu care s-au intocmit actele  
- impreuna cu biroul tehnic se preocupa de pregatirea, amenajarea si igienizarea spatiilor de 

depozitare si impreuna cu gestionarul de la magazia de alimente, urmareste depozitarea 
insilozarea pentru toamna-iarna a produselor agroalimentare  

- raspunde de integritatea alimentelor si a altor bunuri materiale pe timpul transportului 
precum si de respectarea regulilor igienico-sanitar-veterinare  

- stabileste conform normativelor reviziile si reparatiile autovehicolelor  
- este necesar si obligatoriu sa-si perfectioneze cunostintele profesionale prin studierea 

instructiunilor din sectorul de activitate  
- Indeplineste orice alta sarcina si dispozitie primita de la conducerea unitatii in 

conformitatea cu prevederile legii  
- respecta legislatia in domeniul schizitiilor de bunuri  



- raspunde de autorizarea si respectarea termenelor de autorizare ale aparatelor din unitate cit 
si autorizarea laboratoarelor, cabinetelor, compartimentelor, sectiilor. 

- indeplineste orice sarcini stabilite de conducerea unitatii  
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 

procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 

aplicare a acestora.   
 
 Art.67. Atributii ce revin in ceea ce priveste Securitatea Muncii, PSI, Protectie Civila si 
Situatii de Urgenta  
- respectă programul de lucru stabilit; 
- se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcoolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru. 

 atribut de îndrumare, control şi instruire a personalului in conformitate cu Legea 307/2006 
 aplicaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor cu personalul din subordine,  conform 

reglementărilor art. 144 -147 din Ordinul 163/2007.  
 - lucrator desemnat cu probleme de securitate si sanatate in munca conform HG 1425/2006, art. 18 
alin. 1 modificata  cu HG  955/2011 art.11 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 
319/2006.            
- coordonarea modului de indeplinire a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor 
- organizeaza  ori de cate ori este nevoie, controale pentru constatarea modului in care se respecta 
normele de prevenire a incendiilor si protectia mincii; 
-participa si ia masuri pentru participarea intregului personal la activitati de instruire  pe linie de 
S.U. si SSM; 
-intocmeste documentatia cu  instructiunile proprii pentru instruirea periodica si generala;   
-urmareste asigurarea dotarii corespunzatoare pentru asigurarea prevenirii si singerii incendiilor,in 
acest scop solicita fonduri  si includerea necesarului in planul de aprovizionare al unitatii 
-urmareste folosirea corecta a echipamentului de lucru din dotare;          
- este persoana  de  contact cu Inspectoratul General de Urgenta 
- face parte din componenta Celulei de Urgenta in institutie 
- face parte din componenta Comitetului SSM din institutie. 
 - identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, 
respective executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de 
munca pe locuri de munca/posturi de lucru; 
- elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie; 
- elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate 
si sanatate în munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale 
locurilor de munca; 
- propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii n munca, ce revin 
lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea 
angajatorului; 
- verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de 
prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii 
si sanatatii în munca, stabilite prin fisa postului; 
- întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor 
în domeniul securitatii si sanatatii în munca; 
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare 
loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în 
munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite; 
 - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii; 
- asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si iminent si asigurarea ca toti 
lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui; 
- evidenta zonelor cu risc ridicat si specific; 
- stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca, stabilirea tipului de 
semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind 
cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; 



-  evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara 
autorizarea exercitarii lor; 
- evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; 
- evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea 
aptitudinilor si/sau control psihologic periodic; 
-  monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si 
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul 
de munca; 
- verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, 
precum si a sistemelor de siguranta; 
-  informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate 
la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; 
-  întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului, inclusiv cele referitoare 
la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile; 
- evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, 
încercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform 
prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 
- identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din 
întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de 
protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de 
securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la 
locul de munca; 
-  urmarirea întretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de 
protectie si a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum si în celelalte situatii prevazute de 
Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006; 
- participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor; 
- întocmirea evidentelor conform competentelor; 
- elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate; 
- urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control 
si al cercetarii evenimentelor; 
- colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si 
protectie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie; 
- colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în 
situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în acelasi loc de munca; 
- urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de 
evacuare; 
- propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii atributiilor în 
domeniul securitatii si sanatatii în munca; 
- propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de 
prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini; 
- întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati. 
- activitatile legate de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se vor efectua în conformitate 
cu prevederile legale. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora.   
- face parte din comisia permanenta de inventariere. 
- angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude, coruptie sau orice 
activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, minora sau majora si care evident depsasesc 
nivelul de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite, sa le aduca la cunostinta 
organelor abilitate ale statului. Angajatii acestia nu pot fi sanctionatri in nici un fel si nici 
recompensati de catre comitetul director sau alti sefi ierarhici. Aceste actiuni sunt private ca 
exercitarea unei indatoriri profesionale.  
Institutia garanteaza pastrarea secretului profesional. 
 



 Art.68. Atributiile si raspunderile ce revin arhivarului  
 - tine evidenta documentelor intrate si iesite din arhiva unitatii (foile de observatie, state de plata, 

dosare personale, acte contabile, registre de intrare iesire a corespondentei, dosarele de 
statistica, etc.)  

  - tine evidenta tuturor actelor ce se ceeaza de compartimente (RUNOS, Contabilitate, Achizitii, 
Aprovizionare Transport, Administrativ, Birou Intretinere, Comp.Informatica, 
Comp.Securitatea Muncii, PSI, Birou Statistica si Internari, Secretariat, etc.) in functie de 
termenele de pastrare in arhiva fiecaruia  

 - tine legatura cu Arhivele Nationale Cluj in vederea intocmirii documentelor de clasificare si 
evidenta a arhivei precum si casarea documentelor iesite din termenul legal de pastrare, conform 
Nomenclatorului 

 - efectueaza legatoria dosarelor ori de cate ori este cazul  
 - din doi in doi ani face selectionarea dosarelor, actelor cu termenele de pastrare expirate 
 - organizarea depozitului in arhiva 
 - ordonarea si inventarierea documentelor permanente si temporare  
 - pune la dispozitie actele si documentele cerute de compartimente, birouri, etc.  
 - asigura evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le detine 
 - poarta intreaga raspundere in conformitate cu actele normative care reglementeaza activitatea pe 

care o desfasoara, valabile pe durata contractului individual de munca  
 - informeaza seful ierarhic superior imediat ce constata aparitia oricarei probleme in activitatea 

desfasurata (organizatorica, tehnica, de securitate etc.)  
  - pastreaza curatenia in arhiva  
  - are obligatia de a cunoaste legislatia in vigoare  
  - asigura inlocuirea personalului de la biroul de internari si fisier ori de cate ori este nevoie 
  - pastreaza secretul de serviciu privind activitatea pe care o  desfasoara si informatiile la care are 

acces.   
   - desfasoara si alte activitati specifice in perioadele in care nu are activitate  
  - raspunde din punct de vedere administrativ material si penal dupa caz de neexecutarea 

corespunzatoare a atributiilor de mai sus.  
 - respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 

lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora.   
-respectă programul de lucru stabilit; 
-se prezinta la lucru fara a fi sub influenta  alcolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru. 
- tine evidenta documentelor intrate si iesite din arhiva unitatii (foile de observatie, state de plata, 
dosare personale, acte contabile, registre de intrare iesire a corespondentei, dosarele de statistica, 
etc.)  
-tine evidenta tuturor actelor ce se ceeaza de compartimente (RUNOS, Contabilitate, Achizitii, 
Aprovizionare Transport, Administrativ, Birou Intretinere, Comp.Informatica, Comp.Securitatea 
Muncii, PSI, Birou Statistica si Internari, Secretariat, etc.) in functie de termenele de pastrare in 
arhiva fiecaruia  
-tine legatura cu Arhivele Nationale Cluj in vederea intocmirii documentelor de clasificare si 
evidenta a arhivei precum si casarea documentelor iesite din termenul legal de pastrare, conform 
Nomenclatorului 
-efectueaza legatoria dosarelor ori de cate ori este cazul  
-din doi in doi ani face selectionarea dosarelor, actelor cu termenele de pastrare expirate 
-organizarea depozitarea documentelor in arhiva 
-ordonarea si inventarierea documentelor permanente si temporare  
-pune la dispozitie actele si documentele cerute de compartimente, birouri, etc.  
-asigura evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le detine 
-are obligatia de a pastra confidentialitatea tuturor datelor pacientilor aflati in unitatea noastra.  
- pastrarea secretului profesional  
 -pastrarea confidentialitatii si anonimatul pacientilor  
- pastrarea confidentialitatii documentelor medicale ale pacientilor si neinstrainarea acestora 
conform procedurilor spitalului. 



-poarta intreaga raspundere in conformitate cu actele normative care reglementeaza activitatea pe 
care o desfasoara, valabile pe durata contractului individual de munca  
-informeaza seful ierarhic superior imediat ce constata aparitia oricarei probleme in activitatea 
desfasurata (organizatorica, tehnica, de securitate etc.)  
-pastreaza curatenia in arhiva  
-are obligatia de a cunoaste legislatia in vigoare  
-asigura inlocuirea personalului de la biroul de internari si fisier ori de cate ori este nevoie 
 -pastreaza secretul de serviciu privind activitatea pe care o  desfasoara si informatiile la care are 
acces.   
  -desfasoara si alte activitati specifice in perioadele in care nu are activitate  
 -raspunde din punct de vedere administrativ material si penal dupa caz de neexecutarea 
corespunzatoare a atributiilor de mai sus.  
 -respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora.   
-angajatii au sarcina ca in cazul in care identifica dovezi despre posibile fraude, coruptie sau orice 
activitate care aduce prejudiciu de imagine spitalului, minora sau majora si care evident depsasesc 
nivelul de management propriu sau chiar la propriul nivel descoperite, sa le aduca la cunostinta 
organelor abilitate ale statului. Angajatii acestia nu pot fi sanctionatri in nici un fel si nici 
recompensati de catre comitetul director sau alti sefi ierarhici. Aceste actiuni sunt private ca 
exercitarea unei indatoriri profesionale.  

 
Art. 69 Personal de deservire – portar 

-   respectă programul de lucru stabilit; 
- se prezinta la lucru fara a fi sub influenta alcoolului, drogurilor sau altor substante care sa-i 
diminueaze capacitatea de lucru 
-  asigura paza cladirii 
- sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul postului sau, pentru a preveni 
producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii  
- sa pazeasca cu inalt simt de raspundere obiectivul si bunurile primate in paza si sa asigure 

integritatea acestora 
- tine evidenta persoanelor straine care intra in incinta spitalului in afara orelor si zilelor de vizite 
pe baza de registru de intrare si urmareste iesirea lor; 
- pentru personalul din afara unitatii venit in interes de serviciu pe baza actului de identitate sau a 
legitimatiei de serviciu  
- pentru studenti, pe baza de legitimatie de student  
- 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. 
- programul de vizita se va stabili de conducerea unitatii astfel: 

15-20 luni, marti, miercuri, joi si vineri 
10-20 sambata, duminica 

iar accesul acestora va fi permis numai in grupuri de cate 2 persoane la fiecare pacienti cu conditia 
utilizarii echipamentului de protectie (botosei si halat de unica folosinta).   
- executa controlul corporal si al bagajelor persoanelor ce intra si ies din spital; 
- nu permite scoaterea din incinta spitalului a materialelor fara forme legale, iar cand constata ca se 
incearca scoaterea bunurilor fara forme legale, opreste persoana in cauza, o identifica si raporteaza 
de indata medicului de garda, conducerea spitalului executa in continuare ordinal acestora;  
- nu permite iesirea personalului muncitor din incinta spitalului in timpul programului de lucru fara 
aprobarea conducerii spitalului (cu billet de voie); 
- in caz de incendiu, inundatie, explozii etc. si atac asupra spitalului, alarmeaza prin telefon sau alt 
mijloc de alarmare, medicul de garda, ia masuri pentru limitarea efectelor acestora, salvarea 
persoanelor si bunurilor aflate in pericol, urmarind si predand organelor de politie pe faptuitori;  
- este interzis accesul persoanelor straine sa intre in spital intre orele 20,00 – 7,00 (exceptie 
bolnavii) 
- este obligat sa participle la transportul bolnavilor ori de cate ori este solicitat de medical de garda;  
- ajuta personalul de pe sectii la primirea si mobilizarea celor agitati;  



- la aducerea in spital a persoanelor decedate in afara spitalului, este obligatoriu la intrare sa fie 
anuntat medicul de garda, iar in timpul programului si magagerul unitatii;  
- la intrare in serviciu preia in paza pe baza de proces verbal postul de paza si se edifice asupra 
situatiei din obiectiv dupa care semneaza de primirea postului;  
- verifica modul in care este asigurata securitatea casei de bani cu grilaje metalice si sistemul 
electric de alarma (paza); 
- verifica modul cum sunt asigurate birourile si documentele secrete, locurile vulnerabile din cadrul 
unitatii;  
- noteaza si transmite celor in drept mesajele telefonice primite si da relatii cu privire la locul unde 
se afla personalul de cunducere al unitatii; 
- patruleaza in mod permanent in incinta unitatii si acorda atentia necesara  locurilor vulnerabile, 
asigurand paza acestora;  
- paraseste postul de paza numai in situatia in care se produc sustrageri, iar infractorii incearca sa 
dispara sau atunci cand in apropierea locului parasit au avut loc evenimente deosebite, impunindu-
se luarea unor masuri, urmarirea si prinderea faptuitorilor, mobilizarea altor personae pentru luare 
de masuri;  

 Paznicului ii este interzis;  
- sa paraseasca postul incredintat spre paza, iar daca se impune raporteaza conducerii despre acest 
lucru; 
- sa doarma in timpul serviciului;  
- sa primeasca pachete, sacose, bunuri etc.;  
- intretine curatenia zilnic in sectorul repartizat;  
- participa la lucrari de agricultura numai la solicitare;  
- raspunde de gestiunea inventarului luat in primire si de aceasta evidentiere si pastrarea acestuia;  
- raspunde de executarea tuturor celorlalte sarcini trasate de seful ierarhic;  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora, precum si normele PSI  
- foloseste echipamentul de protectie  muncii din dotare. 
- efectueaza orice fel de alte lucrari la solicitarea sefului coordonator si a conducerii unitatii. 
- sa schimbe zilnic echipamentul de lucru 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile de 
lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- respecta prevederile Legii 95/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.  
- sa respecte regulile infectiilor asociat asistentei medicale stabilite la nivelul fiecarei sectii 
accesul pe sectii pentru interventii se face numai cu halat de protectie si botosei de unica folosinta 

 
Art. 70. Posturi comune  
a. Mecanic   

Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  
- se informeaza permanent si isi insuseste parametrii si normele tehnice de realizare a 

lucrarilor de intretinere si reparatii, tipurile de parametrii functionali ai utilajelor, tipiurile de 
lucrari, materiile prime si materialele de baza folosite  

- cunoaste modul de functionare al achipamentelor, sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor 
utilizate; 

- - urmareste permanent aplicarea parametrilor de calitate impusi prin procedurile specifice 
sau prin instructiunile tehnologice; 

- studiaza documentatiile de asamblare, pozitioneaza si imbina componentele; 
- controleaza cu instrumente adecvate corectitudinea imbinarilor, efectueaza controlul 

dimensional si face ajustari finale;  
- executa probe de mers in gol si in sarcina constatand si remediind deficientele;  
- urmareste zilnic functionarea masinilor si utilajelor in scopul identificarii de 

disfunctionalitati;  
- executa lucrari de intretinere curenta conform prescriptiilor specifice fiecarui utilaj; 
- diagnosticheaza, prin testari functionale si prin masurare cu dispozitive de masura, 

concordanta intre parametrii de lucru si cerintele functionale;  
- remediaza deficientele de reglaj, elimina sursele de zgomot, vibratii, praf, gaze, etc.  



- regleaza mecanismele mecanice, hidraulice, pneumatice pentru respectarea parametrilor 
functionali specificati;  

- Intocmeste fisele tehnice de constatare, raporteaza operatiunile sefului ierarhic;  
- Identifica utilajul defect dupa zgomot, vibratii si modificarea parametrilor de lucru;  
- determina cauzele defectiunii dupa tipul acesteia, conditiile de aparitie si evidentele de 

intretinere – reparatii existente, raporteaza defectiunile constatate, cauzele care le-au generat 
si propune masuri de remediere; 

- atunci cand este competent efectueaza lucrari de reparatii;  
- izoleaza utilajul de restul instalatiei in conditii de siguranta si il muta de pe pozitie pentru a 

nu afecta desfasurarea procesului tehnologic 
- deconecteaza utilajul si il dezasanbleaza in componente, in conditii de sigurante, fara a 

afecta integritatea acestuia;  
- Identifica si analizeaza natura defectiunii si cauzele care le-a generat;  
- Identifica si utilizeaza unelte si scule potrivite executarii, repararii si inlocuirii pieselor 

defecte; 
- ajusteaza, slefuieste si remediaza suprafete de asamblare pentru obtinerea dumensiunilor 

cerute; 
- realizeaza operatii de alezare, gaurire, taiere, debitare pentru obtinerea reperului conform 

specificatiilor; 
- Inlocuieste reperul defect cu piesa de schimb corespunzatoare, verificand corectitudinea 

montajului cu instrumente adecvate 
- solicita executia unor repere speciale sectorului de prelucrari mecanice; 
- dupa reparatie monteaza utilajul pe pozitia de functionare cu ajutorul instalatiilor de ridicat, 

adduce utilajul in pozitia verticala sau orizonmtala conform pozitiei de lucru, masoara, 
centreaza, face verificari finale respectand schema de montaj si cerintele functionale ale 
instalatiei, racordeaza utilajul la restul instalatiei si face proba de punere in functionare, 
efectueaza reglari fine;  

- tine evidenta defectiunilor pe tipuri de utilaje, pozitie in instalatie, frecventa de aparitie, 
cause, modul si timpul de remediere pentru anticiparea/prevenirea disfunctionalitatilor si 
intocmirea unui program de intretinere adecvat; 

- executa ungerea masinilor si utilajelor conform schemelor de ungere si sistemului de ungere 
centrala si graficelor de periodicitate, folosind categoriile si sortimentele de lubrefianti 
prescrise   

- verifica periodic si depoziteaza corespunzator stocul de materiale pentru determinarea 
nivelului existent, intocmeste necesarul de materiale pentru refacerea stocului si urmareste 
aprovizionarea conform cererii;  

- reconditioneaza piesele de schimb care nu corespund specificatiilor tehnice;  
- verifica sculele si le inlocuieste pe cele care numai prezinta siguranta si precizie in 

exploatare  
- efectueaza asamblari nedemontabile (prin sudare, lipire, nituire) sau demontabile (prin filete, 

pene, stifturi, caneluri), asamblari cu elemente elastice (cu arcuri)  
- realizeaza prin aceste operatiuni produse cum ar fi: confectii metalice pentru asigurarea 

cladirilor si a terenurilor (zavoare, garduri, grilaje, gratii, porti), mobilier metallic (scaune, 
banci, mese, etajere, rafturi), confectii metalice decorative (suporti pentru flori, aplice, 
luste), obiecte de uz casnic  

- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  

- respecta confidentialitatea informatiilor obtinute cu ocazia exercitarii atributiilor si sarcinilor 
de serviciu  

- raspunde de deterioarea dispozitivelor de masuri si control, utilajelor, masinilor-unelte, 
sculelor urmare a unor actiuni necorespunzatoare.  

- sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora.   

- sa utilizeze echipamentul individual corespunzator scopului pentru care a fost acordat 



- sa coopereze, atat timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru a 
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si 
fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;  

     -    respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
    -     sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   

 
b. Instalator  
Atributiile si raspunderile ce revin angajatului   
- raspunde de executarea operativa a lucrarilor de  instalatiil sanitare si incalzire  din toate 
sectiile si compartimentele unitatii. 
- respecta programul de munca si disciplina muncii. 
- utilizeaza judicios materialele, sculele si utilajele. 
- solicita materialele necesare fiecarei lucrari si restituie materialele neutilizate. 
- justifica folosirea materialelor prin comenzile de lucrari cerificate de sectii. 
- efectueaza orice fel de alte lucrari la solicitarea sefului coordonator si a conducerii unitatii. 
 - respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   
c. Telefonist  
Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  
- se ingrijeste de buna intretinere si functionare a centralei telefonice  
- face legatura convorbirilor telefonice intre institutie si alte unitati sau intre sectii si servicii  
- raspunde oricarei alte personae, in special celei din afara institutiei, in cabina telefonica  
- tine evidenta convorbirilor relefonice interurbane nefacand legatura fara aprobarea 
prealabila a directorului economic  
- incaseaza costul convorbirilor telefonice interurbane efectuate in interes particular pe baza 
de chitanta, varsand periodic sumele la caseria spitalului.  
- pentru convorbirile telefonice locale indruma persoanele respective – fie salariati, bolnavi 
sau alte personae – la cabina telefonica in mod special amenajat in incinta spitalului, solicita 
imediat organele Romtelecom pentru orice defectiune la centrala sau aparate, urmarind 
repararea la timp si in bune conditii a acestora  
- raspunde de legislatia in vigoare pentru functia de telefonista  
- raspunde din punct de vedere administrativ, material si penal dupa caz de neexecutarea 
intocmai a atributiilor de mai sus.  
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   
 
d. Tamplar  
Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  
- raspunde de executarea operativa a lucrarilor de tamplarie  efectuate in toate sectiile si 
compartimentele unitatii. 
- utilizeaza judicios materialele, sculele si utilajele. 
- solicita materialele necesare fiecarei lucrari si restituie materialele neutilizate. 
- justifica folosirea materialelor prin comenzile de lucrari cerificate de sectii. 
- foloseste eficient si corespunzator materialele si piesele de schimb  primite pentru reparatii. 
- solicita de fiecare data confirmarea executarii lucrarilor din partea  sectiilor pe comanda de 
lucru emisa. 
- foloseste echipamentul de protectie  muncii din dotare. 
- efectueaza orice fel de alte lucrari la solicitarea sefului coordonator si a conducerii unitatii. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 



- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   
 
e. Fochist   
Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  
 - sa cunoasca bine instalatia de cazane si deservirea ei corecta urmand continuu functionarea 
normala 
- sa cunoasca si sa aplice instructiunile de exploatare 
- sa supravegheze direct si permanent buna functionare a cazanului si a instalatiilor anexe si sa 
inregistreze parametrii cazanului la intervale stabilite prin instructiunile interne 
- sa comunice sefilor sai defectele constatate,consemnandu-le in registrul jurnal de 
supraveghere 
- sa predea si sa  ia in primire serviciul, verificand buna functionare a cazanului, rezultatul 
predarii-primirii se va consemna in registrul jurnal de supraveghere sub semnatura ambilor 
fochisti 
- sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a putea  executa in bune 
conditii sarcinile ce le revin 
- sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului direct 
- sa ia masuri urgente de lichidare a avariilor si accidentelor 
- sa respecte regulile de acces in unitatea in care lucreaza si sa nu primeasca persoane straine 
in incinta centralei termice 
- sa nu introduca sau sa consume in unitate bauturi alcoolice ori sa faciliteze savarsirea acestor 
fapte 
- sa pastreze in perfecta ordine si curatenie utilajele, aparatura si intreg spatiul aferent 
centralei termice 
- raspunde de buna functionare a statiei de oxigen si de distribuitia tuburilor de oxigen pe 
sectii, pastreaza curatenia in incinta satiei de oxigen                                                             
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   
j. Electrician  
Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  
- raspunde de executarea operativa a lucrarilor efectuate in toate sectiile si compartimentele 
unitatii. 
- respecta programul de munca si disciplina muncii. 
- utilizeaza judicios materialele, sculele si utilajele. 
- solicita materialele necesare fiecarei lucrari si restituie materialele neutilizate. 
- justifica folosirea materialelor prin comenzile de lucrari cerificate de sectii. 
- pastreaza instalatiile electrice din unitate in stare de functionare in limita si prevederile 
regulamentelor in vigoare. 
- executa manevre si interventii la instalatiile electrice cu respectarea tuturor normelor tehnice 
si de protectie a muncii, in vigoare. 
- actioneaza de urgenta pentru desfintarea oricaror improvizatii instalatii, constatate in timpul 
activitatii. 
- verifica periodic starea tehnica a instalatiilor electricea celor de legare la pamant (priza de 
pamant, paratrasnet). 
- intervine cu promtitudine la toate solicitarile sectiilor  
- aduce la cunostiinta sefului direct toate constatarile facute asupra  instalatiilor electrice in 
timpul programului de lucru. 
- foloseste eficent si corespunzator materialele si piesele de schimb primite pentru reparatii. 
- solicita de fiecare data confirmarea executarii lucrarilor din partea sectiilor pe comanda de 
lucru emisa. 
- foloseste echipamentul de protectia  muncii din dotare. 
- efectueaza orice fel de alte lucrari la solicitarea sefului coordonator     si a conducerii 
unitatii. 



- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   
 
k. Zidar   
Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  
- raspunde de executarea operativa a lucrarilor de zidarie  efectuate in toate sectiile si 
compartimentele unitatii. 
- respecta programul de munca si disciplina muncii. 
- utilizeaza judicios materialele, sculele si utilajele. 
- solicita materialele necesare fiecarei lucrari si restituie materialele neutilizate. 
- justifica folosirea materialelor prin comenzile de lucrari cerificate de sectii. 
- foloseste eficent si corespunzator materialele si piesele de schimb primite pentru reparatii. 
- solicita de fiecare data confirmarea executarii lucrarilor din partea  sectiilor pe comanda de 
lucru emisa. 
- foloseste echipamentul de protectie  muncii din dotare. 
- efectueaza orice fel de alte lucrari la solicitarea sefului coordonator si a conducerii unitatii. 
- raspunde de executarea operativa a lucrarilor de zugravire  efectuate in toate sectiile si 
compartimentele unitatii. 
- respecta programul de munca si disciplina muncii. 
- utilizeaza judicios materialele, sculele si utilajele. 
- solicita materialele necesare fiecarei lucrari si restituie materialele neutilizate. 
- justifica folosirea materialelor prin comenzile de lucrari certificate de sectii. 
- foloseste eficent si corespunzator materialele si piesele de schimb  primite pentru reparatii. 
- solicita de fiecare data confirmarea executarii lucrarilor din partea  sectiilor pe comanda de 
lucru emisa. 
- foloseste echipamentul de protectia  muncii din dotare. 
- efectueaza orice fel de alte lucrari la solicitarea sefului coordonator si a conducerii unitatii. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   
 
Art.71. Garderobier 
Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  
Garderobierul are grija de bagaje, haine etc. lasate de bolnavii care se interneaza, sa nu fie 
furate, murdarite sau deteriorate si face curat în incinta garderobei. 
 Sarcini: 
- sa preia bagajele, hainele si alte lucruri  
- sa le puna etichete cu numere si sa le depoziteze cu grija, 
- sa perceapa taxele, acolo unde este cazul, 
- sa emita tichete pentru ele 
- sa le înapoieze apoi obiectele în schimbul acestor tichete. 
Avand in vedere ca in spatiul de la garderoba unitatii exista copiatorul care se  foloseste 
pentru unitate, mai are in atributii si xeroxarea documentelor necesare.  
- indeplineste orice alte sarcini trasate de seful coordonator si conducerea unitatii  
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora.   

 
Art. 72.Blocul alimentar are în principal următoarele atribuţii: 

- organizarea alimentaţiei raţionale a bolnavilor prin realizarea unui număr corespunzător de 
diete şi meniuri cît mai variate, în limitele alocaţiei bugetare; 

- stabilirea graficului de servire a mesei, în aşa fel încît să nu se împiedice desfăşurarea 
activităţii de asistenţă de recuperare medicală; 



- organizarea depozitării şi conservării în condiţii corespunzătoare a alimentelor, legumelor 
şi fructelor; 

- asigurarea funcţionalităţii în condiţii igienice a compartimentelor interioare; 
- prepararea şi distribuirea hranei de la bucătărie în secţii şi la bolnavi; 
- întocmirea foii de alimentaţie centralizată pe spital; 
- analizarea şi întocmirea meniurilor săptămînale prin comisia de meniuri; 
- organizarea de controale inopinante atît la blocul alimentar, cît şi pe secţii, în scopul 

eliminării sustragerilor de alimente din raţia bolnavilor; 
- asigurarea dotării blocului alimentar cu instalaţii, utilaje şi inventar gospodăresc; 
- verificarea şi supravegherea personalului blocului alimentar pentru efectuarea la timp a 

examenelor medicale periodice obligatorii; 
- respectarea cu rigurozitate a normelor igienico-sanitare privind aprovizionarea, prepararea 

şi distribuirea alimentelor; 
- organizarea procesului de spălare şi dezinfecţie a veselei, tacîmurilor, utilizate de bolnavi şi 

a utilajelor de bucătărie; 
- asigurarea colectării şi evacuării reziduurilor alimentare în condiţii corespunzătoare; 
- organizarea evidenţei controlului cantitativ şi calitativ a hranei bolnavilor şi modului de 

eliberare a alimentelor din magazie. 
 

Art. 73.Asistenta medicală dieteticiană are în principal următoarele atribuţii: 
- conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie, privind 

pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale; 
- controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, 

curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei; 
- supraveghează respectarea, de către personalul din blocul alimentar, a normelor în vigoare 

privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistentei medicale, a 
normelor de protecţie a muncii şi a regulamentului de ordine interioară; 

- verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituţia, modul de 
păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie; 

- supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 
- realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 
- controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele 

pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare; 
- controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi; 
- calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare; 
- întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; 
- verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 
- recoltează şi păstrează probele de alimente; 
- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

asociate asistentei medicale 
- respectă regulamentul de ordine interioară; 
- controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 
- informează conducerea unităţii despre deficienţele constatate privind prepararea, 

distribuirea şi conservarea alimentelor; 
- organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă; 
- participă la formarea asistenţilor medicali de dietetică/nutriţioniştilor; 
- respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
- respectă normele igienico-sanitare, de protecţia muncii şi PSI; 

- se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual 
sau alte forme de educaţie continuă conform cerinţelor postului. 
-coordoneaza și ține evidența documentației tehnice pentru fiecare produs; 
-întocmeste documentatia de executie: flux tehnologic, fise tehnologice, instructiuni de lucru 
pentru echipamente cu grade diferite de complexitate tehnica; 
-propune și implementează actiuni preventive, corective si de optimizare a activitatii; 
-verifică din punct de vedere legal etichetele produselor; 
-implementează și urmăreste menținerea sistemului de magement al calitatii; 
-asigură etichetarea corespunzătoare a produselor; 



-supraveghează și urmărește toate activitățile desfășurate în depozit: condiții de depozitare, 
ambalare, procesare, transport, fluxul tehnlogic; 
-urmareste trasabilitatea produselor (transport, depozitare, ambalare, condițiile de livrare); 
-întocmește, păstrează și răspunde pentru întocmirea și păstrarea tuturor întregistrărilor 
prevăzute în procedurile HACCP; 
-planifică şi coordonează activitatea de Asigurare a Calităţii şi HACCP în cadrul societăţii; 
-urmăreşte arhivarea şi ţinerea evidenţei cărţilor tehnice şi a cerificatelor de garanţie ale 
echipamentelor şi utilajelor, a declaraţiilor de conformitate a produselor, precum şi a 
certificatelor de calitate.          
 

 Art.74.Bucatar  
Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  

- conduce toate lucrarile de bucatarie si pregateste meniurile, precum si lucrarile de patiserie  
- elaboreaza meniul saptamanal impreuna cu asistenta dieteticiana  
- primeste produsele de la magazine, verifica cantitatea si calitatea lor si raspunde de corecta 

lor pastrare  
- distribuie alimentele personalului din subordine pentru prepararea diferitelor meniuri 
- raspunde de pregatirea la timp a mesei si de calitatea mancarurilor  
- nu permite intrarea persoanelor straine in bucatarie si dependinte  
- asigura respectarea cerintelor igienico-sanitare in bucatarie  
- raspunde de corecta impartire a mesei organizand munca de distribuire a felurilor de 

mancare  
- restituie chiar in ziua respectiva la magazie alimentele nefolosite  
- repartizeaza si raspunde de intreaga activitate a personalului aflat in subordine (muncitori 

necalificati)  
- impreuna cu asistenta dieteticiana, raspunde de luarea si pastrarea probelor de alimente  
- materia prima si produsele finite se prelucreaza pe mese diferite sau in lipsa pe scanduri 

speciale facute din lemn tare si marcate vizibil pe partea laterala “carne cruda, “carne fiarta”, 
“peste”, “pasare”, etc.  

- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora.   
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate. 
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora precum si a normelor PSI    
 
Art. 75. Posturi comune - Spalatorie are în principal următoarele atribuţii: 

- punctul de colectare a obiectelor murdare asigură colectarea şi prelucrarea obiectelor 
murdare de lenjerie şi echipament; 

- punctul de dezinfecţie asigură dezinfectarea obiectelor murdare de lenjerie şi echipament; 
- punctul de croitorie şi reparaţii confecţionează şi repară obiectele de lenjerie şi echipament; 
- punctul de păstrare şi distribuire a obiectelor curate asigură păstrarea şi distribuirea în 

condiţii corespunzătoare a obiectelor de lenjerie; 
- punctul de depozitare a obiectelor ce urmează a fi scoase din uz, asigură ţinerea şi 

depozitarea obiectelor de lenjerie şi echipament casabile din cauza gradului avansat de 
uzură; 

- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare 
a acestora precum si a normelor PSI    

 
Art.76. Spalatoreasa 

 Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  
- raspunde de executarea operativa a lucrarilor de prespalare, spalare si uscare a  lenjerie pentru  
toate sectiile si compartimentele unitatii. 
- respecta programul de munca si disciplina muncii. 



- respecta procesul de munca stabilit prin acte normative specifice precum si norme PSI si de 
protectia muncii. 
- utilizeaza judicios materialele, sculele si utilajele. 
- solicita materialele necesare fiecarei lucrari si restituie materialele neutilizate. 
- justifica folosirea materialelor prin comenzile de lucrari cerificate de sectii. 
- foloseste eficent si corespunzator materialele  primite pentru reparatii. 
- solicita de fiecare data confirmarea executarii lucrarilor din partea  sectiilor pe comanda de 
lucru emisa. 
- foloseste echipamentul de protectie  muncii din dotare. 
- efectueaza orice fel de alte lucrari la solicitarea sefului coordonator si a conducerii unitatii. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile 
de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora.   
 
Art.77.Croitoreasa  
  Atributiile si raspunderile ce revin angajatului  
- raspunde de executarea operativa a lucrarilor de croitorie efectuate pentru  toate sectiile si 
compartimentele unitatii. 
- respecta programul de munca si disciplina muncii. 
- respecta procesul de munca stabilit prin acte normative specifice precum si norme PSI si de 
protectia muncii. 
- utilizeaza judicios materialele, sculele si utilajele. 
- solicita materialele necesare fiecarei lucrari si restituie materialele neutilizate. 
- justifica folosirea materialelor prin comenzile de lucrari cerificate de sectii. 
- foloseste eficent si corespunzator materialele  primite pentru reparatii. 
- solicita de fiecare data confirmarea executarii lucrarilor din partea  sectiilor pe comanda de 
lucru emisa. 
- foloseste echipamentul de protectie  muncii din dotare. 
- efectueaza orice fel de alte lucrari la solicitarea sefului coordonator si a conducerii unitatii. 
- respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, procedurile 
de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
- sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a 
acestora  
 
Art. 78. Ingrijitor de curte  
 

Atributiile si raspunderile ce revin ingrijitorului de curte sunt: 
-  efectueaza zilnic curatenia in curtea si in parcarea spitalului, precum si in imediata sa 
vecinatate; 
-  asigura golirea zilnica a tomberoanelor mici existente in curte, in containerele mari cu gunoi 
menajer; 
-    curata si dezinfecteaza periodic recipientele de colectare a gunoiului; 
-  participa la predarea saptamanala a gunoiului catre firma de salubritate, pentru a asigura 
manipularea corecta a containerelor si evitarea deteriorarii acestora; 
-  raspunde de intretinerea in bune conditii a tuturor spatiilor verzi ale unitatii (sapat, cosit, 
adunat iarba, intretinere flori, etc.), curate aleele de zapada in perioada de iarna  
- asigura intretinerea arborilor din parcul spitalului (curatat crengi uscate, varuit, indepartat 
crengi cazute, etc.); 
- utilizeaza resursele existente exclusiv in interesul unitatii, raspunzand pentru buna intretinere 
si pastrare a bunurilor din dotare; 
- raspunde de obiectele de inventar si mijloacele fixe existente in inventarul sau; 
-  aduce la cunostinta sefului ierarhic toate neconformitatile constatate in desfasurarea 
activitatii; 
-  respecta normele de sanatate si securitate in munca, precum si normele PSI,  foloseste 
echipamentul de lucru si de protectie din dotare; 



-  efectueaza analizele si vizitele medicale obligatorii, la indicatia medicului de medicina a 
muncii 
-  executa orice alte sarcini primite de la seful ierarhic, pentru buna desfasurare a activitatii; 
-  respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare si ale Regulamentului de 
ordine interioara ale unitatii;  
- respecta prevederile Legii 95/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare  

      - respecta regulile infectiilor asociate asistentei medicale stabilite la nivelul fiecarei sectii 
   - accesul pe sectii pentru interventii se face numai cu halat si botosei de unica folosinta. 

 
Art.79. Muncitor necalificat  
-  efectueaza zilnic curatenia in curtea si in parcarea spitalului, precum si in imediata sa 
vecinatate; 
-  asigura golirea zilnica a tomberoanelor mici existente in curte, in containerele mari cu gunoi 
menajer; 
-    curata si dezinfecteaza periodic recipientele de colectare a gunoiului; 
-  participa la predarea saptamanala a gunoiului catre firma de salubritate, pentru a asigura 
manipularea corecta a containerelor si evitarea deteriorarii acestora; 
-  raspunde de intretinerea in bune conditii a tuturor spatiilor verzi ale unitatii (sapat, cosit, 
adunat iarba, intretinere flori, etc.) 
- asigura intretinerea arborilor din parcul spitalului (curatat crengi uscate, varuit, indepartat 
crengi cazute, etc.); 
- utilizeaza resursele existente exclusiv in interesul unitatii, raspunzand pentru buna intretinere 
si pastrare a bunurilor din dotare; 
- raspunde de obiectele de inventar si mijloacele fixe existente in inventarul sau; 
-  aduce la cunostinta sefului ierarhic toate neconformitatile constatate in desfasurarea 
activitatii; 
-  respecta normele de sanatate si securitate in munca, precum si normele PSI,  foloseste 
echipamentul de lucru si de protectie din dotare; 
-  efectueaza analizele si vizitele medicale obligatorii, la indicatia medicului de medicina a 
muncii 
-  executa orice alte sarcini primte de la seful direct si de la conducerea unitatii  
-  executa orice alte sarcini primite de la seful ierarhic, pentru buna desfasurare a activitatii; 
-  respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare si ale Regulamentului de 
ordine interioara ale unitatii;  
 
 
Art. 80 . Sarcinile salariaţilor de execuţie care lucrează în cadrul diferitelor sectoare ale 
activităţii economico-financiare şi administrativ-gospodăreşti, sunt stabilite de conducerea 
unităţii, pe baza propunerilor făcute de şeful ierarhic superior. 
 

CAPITOLUL IV 
CONDUCEREA SPITALULUI 
 
 Art. 81. Organele de conducere ale spitalului sînt: 

 a. Consiliul de administraţie 
  b. Comitetul director 

  c. Manager  
 
Art.82(1) Conducerea executivă a spitalului este asigurată de comitetul director 
   (2) Din comitetul director fac parte: 
  - manager  

   - director medical  
   - director financiar contabil 

(3) În cadrul spitalului se organizează Consiliul medical, format din medicii şefi de 
secţii, şefi de departamente, laboratoare sau compartimente. Atribuţiile Consiliului medical 
sînt cele reglementate Legea 95/2006 



(4) Comitetul director conduce întreaga activitate a spitalului între şedinţele 
Consiliului de administraţie, în conformitate cu hotărîrile acestuia. 

   (5) Comitetul director are următoarele atribuţii principale: 
a)   elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului; 
b) analizează şi recomandă măsuri pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu 
nevoile de servicii medicale ale populaţiei; 
c) fundamentează şi supune spre aprobare consiliului de administraţie planul de achiziţii 
publice, precum şi lista lucrărilor de investiţii, de reparaţii curente şi capitale care se 
realizează într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii; 
d) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune de 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; 
e) prezintă consiliului de administraţie informări trimestriale şi anuale cu privire la 
patrimoniul aflat în administrare, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. 
Aribuţiile Comitetului director al unităţii sanitare în activitatea de supraveghere, prevenire 
şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale:  
a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează 
regulamentul de funcţionare al acestuia; 

    b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii 
specifice; 
    c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor 
asociate asistenţei medicale; 
    d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru 
supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
    e)efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 
    f) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de 
activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
    g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de 
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau 
diminuării riscurilor; 
    h) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute 
în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori 
evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
    i) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării 
pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a 
personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au 
prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei medicale; 
     j) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru 
înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei 
medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 
   k) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni 
multiplurezistenţi. 
 (6) Managerul conduce activitatea comitetului director. 
 

Art. 83 Consiliul de administraţie este format din 5 membri: 
- 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică 
- 3 reprezentanţi ai Consiliului Local Huedin  

- La şedinţele Consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cîte un reprezentant al 
organizaţiilor sindicale. 
- Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, care este ales din rîndul membrilor săi cu 
majoritate simplă din numărul total. 
- Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sînt următoarele: 

a) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare anuale, 
în condiţiile legii; 
b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor de manager, director medical şi a 
celorlalte funcţii de director, în baza regulamentului aprobat în acest scop prin ordin al 



ministrului sănătăţii. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte în funcţie persoanele 
care au promovat concursul; 
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de 
servicii medicale ale populaţiei; 
d) aprobă planul de achiziţii publice, precum şi lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii 
curente sau capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile 
legii; 
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor comitetului director şi activitatea 
managerului, dispunînd măsuri de îmbunătăţire a activităţii; 
f) negociază, prin preşedinte şi manager, contractele de furnizare de servicii medicale cu 
Casa de Asigurări de Sănătate. 

- Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de cîte ori este nevoie, la solicitarea 
majorităţii membrilor săi, a preşedintelui sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă din 
numărul total al membrilor. 

 
Art. 84. Managerul este ordonator de credite şi reprezintă spitalul în relaţiile cu terţii. 
  Atribuţiile managerului  sunt următoarele: 
1.  Să realizeze indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract. În acest 

scop, managerul dispune de următoarele prerogative: 
- elaborează şi aplică planul de activitate al spitalului, 
- concepe şi aplică strategii şi politici de dezvoltare ale spitalului, în concordanţă cu strategia 

Ministerului Sănătăţii, avînd în vedere necesarul de servicii medicale din teritoriul 
respectiv; 

- organizează selectarea, angajarea şi concedierea personalului, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei muncii, a contractului colectiv de muncă şi a normativelor de personal elaborate 
de Ministerul Sănătăţii. Promovarea personalului medico-sanitar se face potrivit normelor 
emise de Ministerul Sănătăţii şi legislaţiei în vigoare; 

- negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă; 
- respectă competenţele, atribuţiile şi sarcinile elaborate de Ministerul Sănătăţii, Consiliul 

Local Huedin si Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj, pe tipuri de unităţi; 
- reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
- reprezintă spitalul în faţa organelor jurisdicţionale; poate da împuternicire de reprezentare 

în acest scop şi altor persoane din unitate, în condiţiile legii; 
- controlează activitatea şefilor de secţii şi de compartimente din unitate; 
- încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 
- organizează controlul calităţii activităţii spitalului; 
- asigură salarizarea personalului conform reglementărilor legale în vigoare; 
- asigură aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru integrarea patrimoniului şi răspunde de 

recuperarea pagubelor aduse unităţii; 
- stabileşte, pe baza structurii organizatorice, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 

modul de lucru şi de colaborare dintre compartimentele de muncă din structura funcţională; 
organizează controlul îndeplinirii sarcinilor şi urmăreşte aplicarea măsurilor aprobate; 

- angajează, sancţionează şi desface contractul de muncă pentru personalul ce intră în 
competenţa sa, urmăreşte respectarea normelor de etică profesională de către personalul 
unitatii  

- asigură luarea măsurilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii, 
protecţia mediului, protecţia civilă etc.,  potrivit normelor în vigoare; 

- asigură aplicarea şi respectarea normelor în vigoare cu privire la verificarea aparatelor de 
măsură şi control; 

- asigură şi răspunde de organizarea controlului financiar preventiv, controlul financiar 
intern, controlului ierarhic operativ şi a inventarierii patrimoniului unităţii; 

- ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale, pentru realizarea sarcinilor, îmbunătăţirea 
activităţii unităţii, asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor 
şi a îmbolnăvirilor profesionale; 

- analizează şi stabileşte măsuri pentru aprovizionarea la timp a compartimentelor şi secţiilor 
cu aparatură, instrumentar medical, medicamente şi produse tehnico-medicale; 



- aprobă planurile de transport cu mijloacele proprii, urmăreşte şi răspunde de utilizarea 
corespunzătoare a acestora şi ia măsuri pentru evitarea transporturilor neeconomicoase sau 
abuzive. 

2. Să pună la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în 
condiţiile legii, date privind activitatea spitalului. 

3. Să raporteze către Consiliul Local Huedin si Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Cluj, 
conform reglementărilor legale în vigoare, realizarea indicatorilor specifici activităţii 
medicale, financiari, economici, precum şi alte date privind activitatea de supraveghere, 
prevenire şi control. 

4. Să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractul de 
administrare, cu excepţia cazurilor de indisponibilitate. 

5. Să desemneze prin decizie un înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în spital, 
cu avizul prealabil al Consiliului Local Huedin si Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului 
Cluj. 

 6. Să nu efectueze angajarea de cheltuieli peste bugetul aprobat;  
 7. Să elaboreze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli. 

8. Să raporteze, conform reglementărilor legale în vigoare, infecţiile asociate asistentei 
medicale şi orice altă boală infecţioasă depistată în spital. 
9. Să asigure crearea condiţiilor necesare calităţii actului medical prestat de personalul 
medico-sanitar din spital. 
10. Să asigure aplicarea prevederilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea 
spitalului. 

 11. Să asigure obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. 
 12. Să elaboreze planul de acţiuni pentru situaţii speciale. 

13.Să colaboreze cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi ai societăţii civile pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor materiale de acordare a actului medical. 
14.Să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra 
datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului. 
15.Să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi dispoziţiile Consiliului 
Local Huedin si Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Cluj. 

 - respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, a legislatiei in domeniu, 
procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate.  
 sa insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora 

16. Atribuţiile managerului unităţii sanitare in activitatea de supraveghere, prevenire si limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile Ord.1101/2016: 
    a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin; 
    b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al 
unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
    c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse 
în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei 
medicale; 
    d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale al unităţii; 
    e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în 
alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 
conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; 
    f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate 
asistentei medicale şi a consumului de antibiotice din spital; 
    g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi 
anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii 
şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a 
eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului 
antibioticelor de rezervă; 



    h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în 
registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a 
personalului medico-sanitar; 
    i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului 
de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 
    j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului 
cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare; 
    k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor 
serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei 
medicale; 
    l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la 
solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 
epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din 
unitate; 
    m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi 
investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare; 
    n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 
   o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte 
infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în 
cazul stabilirii responsabilităţii individuale. 
 
Art. 85. Directorul medical este şi preşedintele Consiliului medical pe spital şi are următoarele 
atribuţii: 
1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza 
propunerilor consiliului medical; 
2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de 
servicii medicale al spitalului; 
3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării: 
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; 
    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu 
sindicatele, conform legii; 
4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi 
organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igienă şi 
alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, conform 
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 
6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza 
centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale 
conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului; 
7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi 
compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat; 
8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea 
fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului; 
9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici 
activităţii medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind 
activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului; 
10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale populaţiei, 
dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale; 
11. participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de 
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 



12. la propunerea consiliului medical, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, 
fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista 
investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un 
exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; 
13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul 
de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii spitalului; 
14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu 
privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le 
prezintă managerului spitalului; 
15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 
sănătate, în condiţiile legii; 
16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director; 
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea 
sediului şi a denumirii spitalului; 
18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului 
secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al 
secţiei/laboratorului/serviciului; 
19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de coala Naţională de 
Sănătate Publică şi Management Sanitar; 
20. răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului. 
22. în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la termen 
a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul 
anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente 
şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli; 
23. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea 
satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a 
activităţii medicale; 
24. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 
implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 
25. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru 
asigurarea tratamentului adecvat pentu pacienţii internaţi; 
26. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 
27. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de 
secţii, laboratoare şi servicii; 
28. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii; 
29. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 
colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
30. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 
desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
31. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 
foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 
32. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi 
în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
33. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la 
nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 
polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 
34. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 
35. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de 
prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele 
unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind 
cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 
36. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele 
medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date; 



37. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, 
pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor 
profesionale. 
38. Atribuţiile directorului medical al unitatii in activitatea de supraveghere, prevenire si limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile Ord.1101/2016: 
  a) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de 
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi 
sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de 
igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 
    b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia 
acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia; 
    c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea 
măsurilor de limitare a acestora; 
    d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 
    e) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii 
cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu 
prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei 
medicale; 
    f) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului 
de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
    g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, 
prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din 
unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie; 
    h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea 
vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele); 
    i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice 
pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 
 
Art. 86. Directorul financiar contabil  are, în principal, următoarele atribuţii: 
1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza 
propunerilor consiliului medical; 
2.participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de 
servicii medicale al spitalului; 
 3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării: 
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; 
  b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, 
conform legii; 
4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi 
organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igienă şi 
alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, conform 
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 
6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza 
centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale 
conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului; 
7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi 
compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat; 
8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea 
fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului; 
9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici 
activităţii medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind 
activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului; 
10.analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale populaţiei, 
dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale; 



11. participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de 
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
12. la propunerea consiliului medical, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, 
fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista 
investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un 
exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; 
13. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul 
de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii spitalului; 
14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu 
privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le 
prezintă managerului spitalului; 
15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 
sănătate, în condiţiile legii; 
16. participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director; 
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea 
sediului şi a denumirii spitalului; 
18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului 
secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al 
secţiei/laboratorului/serviciului; 
19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de coala Naţională de 
Sănătate Publică şi Management Sanitar; 
20. răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului. 
22. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în 
conformitate cu dispoziţiile legale; 
23. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi asigură 
efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor; 
24. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a 
bilanţurilor anuale şi trimestriale; 
25. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi 
cheltuieli; 
26. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 
indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 
27. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 
sănătate; 
28. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având 
obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 
29.analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de 
lege, precum şi pentru situaţii de criză; 
30.participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă 
a datelor contabilităţii; 
31. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 
32. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul 
statului, trezorerie şi terţi; 
33. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital; 
34. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate; 
35. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin 
spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a 
acestora;  
36. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 
37. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri 
pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; 
38. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 



39. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile legale; 
40.împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea 
măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri 
peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor 
încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale; 
41. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-
contabile din subordine; 
42. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor 
materiale în unitate. 
43. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în 
conformitate cu dispoziţiile legale; 
44. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi asigură 
efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor; 
45. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a 
bilanţurilor anuale şi trimestriale; 
46. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi 
cheltuieli; 
47. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 
indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 
48. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 
sănătate; 
49. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având 
obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 
50. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de 
lege, precum şi pentru situaţii de criză; 
51. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă 
a datelor contabilităţii; 
52. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 
53. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul 
statului, trezorerie şi terţi; 
54. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital; 
55. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate; 
56. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin 
spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a 
acestora; 
57. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 
58. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri 
pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; 
59. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 
60. indepeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile legale; 
61. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea 
măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri 
peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor 
încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale; 
62 organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-
contabile din subordine; 
63. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor 
materiale în unitate. 
64. aribuţiile directorului financiar contabil in activitatea de supraveghere,prevenire si limitare a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile Ord.1101/2016: 
a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 
b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile necesare 
implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 



 
   

ALTE STRUCTURI ŞI ATRIBUŢII 

 

Art. 86  Consiliul medical este format din medicii şefi de secţii, şefi de departamente, 
laboratoare sau compartimente. Principalele atribuţii ale Consiliului medical sunt cele reglementate 
de art. 185, al. 4 din Legea nr. 95/2006 şi prevăzute distinct în Decizia  nr. 35/01.04.2016, anexa 4 
la prezentul regulament. 

Art.  87 Întreg personalul spitalului are obligaţia de a respecta drepturile pacientului, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2003 şi ale Ord. MS nr. 386/2004. 

Art. 88  Pacienţii, aparţinătorii şi vizitatorii au acces neîngrădit la registrul de sugestii, 
reclamaţii şi sesizări. În acest scop, registrul este instalat în holul de intrare al Spitalului şi va fi 
prezentat de către personalul medico-sanitar pacienţilor imobilizaţi la pat, la solicitarea acestora, 
fără ca aceasta să atragă repercursiuni negative asupra pacienţilor. Registrul este consultat zilnic de 
către persoana desemnată din cadrul aparatului administrativ, care prezintă eventualele sugestii, 
reclamaţii şi sesizării managerului spitalului. 

Art. 89. In implicarea aparţinătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi se ofera 
salon pentru apartinatori cu posibilitatea de a lua masa conform P.O. CD NR.38/1-0/2012 

Art.90.Pacienţii au dreptul de a se deplasa liber, pe timpul cât se află în ambulatoriu sau pe 
perioada internării, în cadrul ambulatoriului sau al secţiei pe care sunt internaţi, precum şi în curtea 
spitalului, cu excepţia cazurilor în care, porivit recomandării medicului curant, depasarea pacienţilor 
este contraindicată pentru starea lor de sănătate, şi cu excepţia perioadelor în care au loc vizita 
medicală şi efectuarea tratamentelor. 

Art.91. Întregul personal are obligaţia de a păstra anonimatul pacientului şi 
confidenţialitatea datelor acestuia, în conformitate cu prevederile capitolului 4 din Legea nr. 
46/2003 privind drepturile pacientului. Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face numai 
în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

În acest sens, toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, 
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul 
acestuia.     Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi 
da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

Art. 92. Gestiunea datelor şi a informaţiilor medicale constă în orice operaţiune sau set de 
operaţiuni care se efectuează prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, 
blocarea, ştergerea sau distrugerea. 

Art. 93. Circuitul FOCG de la internare până la externare este cuprins în Regulamentul nr. 
CD 29/18.04.2012, anexa 4 la prezentul regulament. 

Art. 94. Regimul de păstrare a FOCG a pacientului în perioada spitalizării este cuprins în 
Regulamentul nr. CD 32/18.04.2012, anexa 5 la prezentul regulament. 

Art. 95. Accesul pacientului la FOCG, direct, prin aparţinători legali şi prin intermediul 
medicilor nominalizaţi de pacient, este cuprins în Regulamentul nr. CD 31/18.04.2012, anexa 6 la 
prezentul regulament. 

Pacientul are acces neîngrădit la datele medicale personale, inclusiv la FOCG, direct, prin 
aparţinători legali şi prin intermediul medicilor nominalizaţi de pacient. Spitalul are obligaţia de a 
pune la dispoziţia pacientului şi a celorlalte persoane sus-menţionate FOCG, precum şi orice alte 
informaţii pe care le deţine cu privire la starea de sănătate a acestuia. 

Art. 96. Gestionarea dosarelor pacienţilor se face conform procedurilor cuprinse în 
regulamentele de mai sus, (anexa 5)                                                                                                                     



Art. 97. Procedura de anunţare a aparţinătorilor în legătură cu decesul  pacientului este 
reglementată în procedura operaţională PO CD 15/1-4/2015, anexa 7 la prezentul regulament. 

Art. 98. Controlul calităţii hranei (oraganoleptic, cantitativ, calitativ) reprezintă o obligaţie 
de serviciu a  atribuţie a fiecăruia dintre cei doi medici de gardă ai spitalului. 

Art. 99. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor hoteliere și medicale se realizează potrivit 
procedurii nr. 5523/23.12.2013, anexa 11 la prezentul regulament. 

Art. 100. Sectoarele şi zonele interzise accesului public sunt:  

Bloc alimentar 
Lenjerie- spalatorie 
Magazia de materiale si alimente 
Compartiment ATI 
Bloc Operator 
Centrala termica 
Post TRAFO 
Arhiva 
Acces in pod 

Art.101. Zonele cu risc crescut, inclusiv cele cu risc epidemiologic sunt stabilite prin 
„CPCIN Protocol 19 din 3 ian. 2012” urmatoarele:  

Bloc operator  

Compartiment Neonatologie  

Compartiment A.T.I.  

Sala de nasteri  

Bloc alimentar    

Art. 102. Eliberarea şi livrarea în regim de urgenţă a medicamentelor este asigurată prin 
aparatul secţiei (existent pe fiecare secţie) şi aparatul de urgenţă. Conţinutul acestora se verifică şi 
se completează dimineaţa, zilnic. 

Art.103  Ritmul de schimbare (exceptand situatiile „la nevoie”) a lenjeriei in functie de 
specificul fiecarei sectii sau compartiment se regasesc in „Protocol CPCIN 13/30.12.2011” anexa 
nr. 12 la prezentul regulament.  

Art. 104 Programul de deratizare, dezinfectie, dezinsectie pe salon si spital se efectueaza 
conform „Protocol CPCIN – 20/2013”, anexa nr. 13 la prezentul regulament.  

Art. 105. Programul orar de curatenie al saloanelor/rezervelor si a anexelor sanitare ale 
acestora se regaseste la nivelul fiecarei sectie/compartiment afisat, anexa 11 la prezentul regulament   

Art.106. Frecventa schimbarii echipamentului pentru personalul care lucreaza pe sectile 
medicale este ori de cate ori este nevoie. 

Art.107. Orarul de distribuirea meselor pentru pacienti si personalul de garda este  dupa cum 
urmeaza:  

 

NR. 
CRT. 

SECTIA/COMPARTIMENT
     
 

  MIC DEJUN    PRANZ    CINA 

    1     PSIHICI CRONICI 8.10-8.15 13.00-13.10 17.35-17.40 
    2     PEDIATRIE 8.15-8.20 13.10-13.20 17.40-17.45 
    3     MEDICINA INTERNA 8.20-8.30 13.20-13.30 17.45-18.00 
    4      CHIRURGIE GENERALA 8.30-8.35 13.30-13.40 18.00-18.05 
    5     OBSTETRICA-GINECOLOGIE 8.35-8.40 13.40-13.45 18.05-18.10 
    6      PSIHICI ACUTI 8.40-8.45 13.45-13.50 18.10-18.15 
    7           ATI 8.45-8.50 13.50-14.00 18.15-18.20 



 

Art.108 Timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in cadrul Spitalului Orasenesc 
Huedin se organizeaza pe doua linii de garda:  

 Specialitati medicale (medicina interna, pediatrie, neonatologie, psihiatrie)  

 Specialitati chirurgicale (chirurgie generala, obstetrica ginecologie, 
ortopedie-traumatologie, A.T.I.) 

conform Ord. 870/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si anexei nr.12 care face parte 
integranta din  prezentul regulament.  

     Art.109 Programul de contravizita in cadrul Spitalului Orasenesc Huedin nu se efetueaza 
deoarece din total de 17 medici care efectueaza garzi pe cele trei linii, 14 fac naveta din loc. Cluj 
Napoca (92% din total). Obligatia de contravizita se scade din numarul total de ore de garda 
efectuate in cursul unei lunii,  (20 de ore la zilele efectiv lucrate) conform Ord. 870/2004 art. 4 alin. 
1 (a).   

    Art.110.  Medicul de garda are obligatia efectuarii controlului calitatii hranei organoleptic, 
cantitativ, calitativ si prezentarii situatiei la raportul de garda zilnic.  

 
CAPITOLUL V 
 
DISPOZIŢII FINALE 
 
 

Art.111. Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale 
care privesc activităţile unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi. 
Art.112. Prevederile prezentului Regulament sînt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate 
corespunzător de către toţi salariaţii spitalului. În acest sens, Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Spitalului se va difuza în secţii şi compartimente. 
Art.113. Toate atribuţiile cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului 
se vor regăsi detaliat în fişele posturilor salariaţilor spitalului, care vor fi aprobate de 
manager, la propunerea şefilor de secţii şi compartimente. 
Art.114. Nerespectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
spitalului, atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau după caz, 
penală, în sarcina persoanelor vinovate. 
Art.115. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat în şedinţa 
Consiliului Local al Orasului Huedin din data de ____________________, dată la care va 
intra în vigoare. Pe aceeaşi dată se abrogă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
aprobat cu data de ____________.   
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