


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

2 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 

CUPRINS 

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE ............................................................................ 3 

CAPITOLUL II– STRUCTURA ORGANIZATORICA .......................................................... 6 

CAPITOLUL III – OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE SPITALULUI ........... 8 

CAPITOLUL IV CONDUCEREA SPITALULUI .................................................................. 14 

SECŢIUNEA 1 – Conducerea spitalului ............................................................................. 14 

SECŢIUNEA a 2-a – Consiliul de administrație ................................................................. 14 

SECŢIUNEA a 3-a – Managerul ......................................................................................... 15 

SECŢIUNEA a 4-a – Comitetul director ............................................................................. 21 

SECŢIUNEA a 5-a – Directorul medical ............................................................................ 23 

SECŢIUNEA a 6-a – Directorul financiar-contabil ............................................................. 25 

SECŢIUNEA a 7-a – Directorul de îngrijiri ........................................................................ 26 

CAPITOLUL V– COMISII ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE IASI

.................................................................................................................................................. 28 

CAPITOLUL VI – ATRIBUŢIILE PERSONALULUI  SPITALULUI ................................. 51 

CAPITOLUL VII EXERCITAREA PROFESIILOR EXISTENTE ..................................... 483 

CAPITOLUL VIII DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR .............................. 487 

CAPITOLUL IX REGULI PRIVIND INTERZICEREA FUMATULUI ÎN CADRUL 

SPITALULUI. ....................................................................................................................... 491 

CAPITOLUL X  DISPOZIŢII FINALE ................................................................................ 494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

3 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1.Spitalul Clinic de Recuperare Iași este o unitate sanitară cu personalitate juridică, înființat 

prin Decizia nr. 785/1977 a Consiliului Popular al Județului Iași și aflat în subordinea 

Consiliului Local Iași, începând cu data de 01.01.2010 în baza HG 529/2010. 

2. Sediul Spitalului Clinic de Recuperare este situat în Iași, strada Pantelimon Halipa 

nr.14.  

3. Spitalul are personalitate juridică, acreditat ANMCS din anul 2015, clasificat II M, 

conform Ordinului 1408/2010 privind clasificarea spitalelor și este organizat ca entitate de 

drept public cu activitate de cercetare-dezvoltare în secțiile universitare. Spitalul Clinic de 

Recuperare  Iași este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, 

care asigură asistență medicală preventivă, curativă, de recuperare, desfășoară activitate de 

învățământ și cercetare științifică medicală și de educație medicală continuă. 

4.Spitalul Clinic de Recuperare Iași, instituție publică, finanțată integral din venituri 

proprii funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin 

din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe bază de contracte încheiate cu CJAS 

Iași, Casa Județeană de Pensie Iaşi precum și din alte surse conform legii. 

Art.2.Spitalul Clinic de Recuperare Iași, își elaborează și execută bugetul propriu de venituri și 

cheltuieli, monitorizează lunar execuția bugetară, urmărind realizarea veniturilor și efectuarea 

cheltuielilor în limita bugetului aprobat. 

Art.3.Spitalul Clinic de Recuperare Iași, primește sume de la bugetul de stat și de la bugetul 

local, sume care vor fi utilizate numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate, după cum 

urmează: 

a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății; 

b) de la bugetul Consiliului Local Iași; 

Art.4.De la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății care se alocă prin 

transfer către autoritățile administrației publice locale, pentru: 

a) finalizarea obiectivelor de investiții noi, de investiții în continuare, aflate în derulare și 

finanțate, anterior datei transferării managementului spitalelor publice, prin programele 

de investiții anuale ale Ministerului Sănătății; 

b) dotarea cu aparatură medicală, în condițiile în care autoritățile administrației publice 

locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din 

valoarea acestora; 

c) reparații capitale la spitale, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale 

participă cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora; 

d) finanțarea obiectivelor de modernizare, transformare și extindere a construcțiilor 

existente, precum și expertizarea, proiectarea și consolidarea clădirilor în condițiile în 

care autoritățile administrației publice locale participă la achiziționarea acestora cu 

fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora. 
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Art.5.Bugetul local participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, 

respectiv, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu 

echipamente medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. 

Art.6.1 Spitalul Clinic de Recuperare Iași realizează venituri suplimentare din: 

a) donații și sponsorizări; 

b) asocieri investiționale în domenii medicale ori de cercetare medicală și farmaceutică; 

c) închirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alți 

furnizori de servicii medicale, în condițiile legii; 

d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări  sau 

cu operatori economici; 

e) editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical; 

f) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți; 

g) alte venituri ( taxe piscină, taxă utilizare echipamente, tarife pentru eliberarea 

documentelor medicale la cererea pacienților, taxă însoțitori); 

h) contracte de cercetare, studii clinice; 

i) coplata pentru  servicii medicale. 

2. Veniturile realizate de unitate în baza contractelor de servicii medicale încheiate cu 

casele de asigurări de sănătate  pot fi utilizate și pentru: 

a) investiții în infrastructură; 

b) dotarea cu echipamente medicale; 

Art.7.Spitalul încheie contract cu Direcția de Sănătate Publică Iași pentru : 

a) desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate; sumele 

necesare pentru derularea contractului se asigură din fonduri de la bugetul de stat și din 

venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sănătății; 

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul 

cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condițiile legii: 

cabinete de medicină sportivă- sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Sănătății. 

c) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare cabinetelor medicale 

de medicină sportivă, cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobate în 

condițiile legii; sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătății. 

d) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii I-

VII; sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătății. 

Art.8.Contractul de furnizare de servicii medicale al Spitalului Clinic  de Recuperare Iași cu 

CJAS reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli și se 

negociază cu conducerea CJAS Iași de către Managerul unității în funcție de indicatorii stabiliți 

în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. Proiectul bugetului de venituri și 

cheltuieli al spitalului se elaborează de către conducerea spitalului pe baza normelor 
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metodologice aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății și se aprobă de Consiliul Local Iași, 

la propunerea managerului spitalului. 

Art.9.În cazul refuzului uneia din părți de a semna contractul de furnizare de servicii medicale 

cu CJAS Iași, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanți ai Consiliului Local 

Iași, precum și ai C.N.A.S. care în termen de maximum 10 zile soluționează divergențele. 

Art.10. Spitalul Clinic de Recuperare Iași încheie contract cu Casa Județeană de Pensii Iași, 

pentru servicii medicale, pentru tratarea bolilor profesionale, în condițiile legii. 

Art.11. Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Recuperare Iași se aprobă, în 

condițiile legii. 

Art.12. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează  trimestrial la Consiliul Local 

și în aplicația FOREXEBUG – Transparență bugetară. 

Art.13. Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului de furnizare 

de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcție de realizarea acestora, cu 

respectarea prevederilor contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în 

cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. 

Art.14. 1Salarizarea personalului de conducere din Spitalul Clinic de Recuperare Iași, precum 

și a celorlalte categorii de personal se stabilește conform legii. 

2. Spitalul Clinic de Recuperare Iași, denumit în continuare spital, dispune de un număr 

sporit de spații destinate examinării și efectuării tratamentului pacienților internați, săli 

de operații ultramoderne, servicii de radiologie performante (ecograf, computer-

tomograf), cabinete medicale de diverse specialități, secții clinice și ambulatoriu de 

specialitate. 

3. Serviciile medicale acordate de spital sunt preventive și curative. Spitalul, prin 

activitatea medicală și activitatea de cercetare, participă la asigurarea stării de sănătate 

a populației.  

4. În cadrul spitalului activitatea se desfășoară pe baza contractului cu CJAS Iași și DSP 

Iași, Programe naționale de sănătate, care sunt urmărite de medici coordonatori numiți 

prin decizie. 

5. Activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar din spital sunt 

reglementate și supuse aprobării Ministerului Sănătății.  

6. Asistenţa medicală în spital se realizează în cadru autorizat potrivit legii.  

7. Spitalul îndeplinește condițiile de autorizare sanitară, funcționare și de competenţă 

prevăzute de lege.  
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SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

CAPITOLUL II– STRUCTURA ORGANIZATORICA 

 

Art.15. 1Din punctul de vedere al structurii organizatorice, al asistenței medicale, al activității 

de învățământ, cercetare științifică medicală și de educație continuă, având în componență 10 

secții în specialități diferite, Spitalul Clinic de Recuperare  Iași, este spital clinic. 

2. Din structura organizatorică a spitalului, aprobată cu adresa nr. 7195/21.01.2018 

emisă de Primăria Municipiului Iași, cu avizul Ministerului Sănătății nr. 

XI/A/56301/FB/32/5.01.2018 fac parte: 

 Secția clinica I  reumatologie                 80 paturi 

 Secția  recuperare, medicină fizică și balneologie I             75 paturi* 

 Secția reumatologie II                  40 paturi*  

 Secția clinica ortopedie și traumatologie    80 paturi* 

din care : 

- compartiment ATI       5 paturi 

- compartiment recuperare ortopedie   20 paturi 

 Secția clinică recuperare medicală cardiovasculară   40 paturi 

 Secția clinică recuperare medicală respiratorie   25 paturi  

 Secția clinică recuperare medicală neurologie   70 paturi 

 Secția clinică medicina muncii     40 paturi 

din care : 

- -comp. radiopatologie      20 paturi*  

 Secția recuperare neuromotorie     70 paturi 

 Secția clinică ORL       30 paturi 

din care : 

- compartiment implant cohlear     5 paturi 

- compartiment ATI       5 paturi 

- compartiment pentru copii      5 paturi 

TOTAL               530 paturi 

Spitalizare de zi        20 paturi 

 Farmacie; 

 Bloc operator; 

 Unitate de transfuzii sanguine; 

 Sterilizare; 

 Laborator analize medicale; 

 Laborator radiologie și imagistică medicală; 

 Laborator explorări funcționale;  

 Laborator tehnic de specialitate pentru exploatarea rațională a apelor minerale 

utilizate în cura internă și externă. 

 Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament); 

 Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 Compartiment audiologie; 
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Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitățile : 

 Medicină internă; 

 Recuperare, medicină fizică și balneologie; 

 Ortopedie și traumatologie; 

 ORL; 

 Neurologie; 

 Reumatologie; 

 Cabinet psihologie/logopedie; 

 Cabinet acupunctură; 

 Ambulatoriu de specialitate pentru sportivi; 

 Cabinet medicină internă; 

 Cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie ; 

 compartiment explorări funcționale; 

 compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament); 

 cabinete medicină sportivă – Stadionul « Emil Constantinescu »;  Stadionul 

Tineretului Iași;   Sala Sporturilor Iași;   Sala Grădinari Iași;    

Aparat funcțional; 

Laboratoarele deservesc atât paturilor cât și ambulatoriul integrat 

*utilizare temporară a celor 20 paturi de la comp. radiopatologie de către următoarele secții: 

 10 paturi secția clinică ortopedie-traumatologie; 

 5 paturi de către secția recuperare, medicină fizică și balneologie I; 

 5 paturi de către secția reumatologie II. 
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CAPITOLUL III – OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE SPITALULUI 

 

Art.16. În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populația deservită, în 

principal, următoarele servicii medicale:  

a) efectuarea consultațiilor, investigațiilor, stabilirea diagnosticului, efectuarea 

tratamentelor și a  îngrijirilor medicale tuturor bolnavilor spitalizați, și a celor din 

ambulatoriu; 

b) recuperarea medicală a bolnavilor;  

c) achiziționarea, gestionarea și distribuirea medicamentelor;  

d) achiziționarea, depozitarea, distribuirea și întreținerea instrumentarului și aparaturii 

medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;  

e) controlul și urmărirea calității medicamentelor administrate bolnavilor, în vederea 

creșterii eficienței tratamentelor, evitării riscului terapeutic și a fenomenelor adverse;  

f) desfășurarea unei activități de cercetare științifică având ca scop promovarea stării de 

sănătate a pacienților;  

g) crearea unor condiții moderne de confort, asigurarea unei alimentații specifice 

afecțiunilor și servirea mesei în condiții de igienă;  

h) educația sanitară a bolnavilor internați sau asistați în ambulatoriu;  

i) realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în 

muncă și de pază contra incendiilor, precum și a celor privind protecția civilă, 

corespunzător normelor legale;  

j) organizarea și desfășurarea activității de arhivare a documentelor primite, generate și 

deținute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

k) asigurarea condițiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea 

termenelor de păstrare stabilite pentru unitățile sanitare;  

Art.17. În cadrul spitalului se desfășoară și următoarele activități:  

a) învățământ medico-farmaceutic;  

b) învățământ universitar;  

c) învățământ postuniversitar;  

d) cercetare științifică medicală; 

e) programe naționale de sănătate. 

Art.18. Pregătirea cadrelor medicale, rezidenților, studenților, doctoranzilor, masteranzilor și 

elevilor în spital este admisă atât pentru cei din învățământul de stat, cât și pentru cei din 

învățământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii.  

Art.19. Activitățile de învățământ și cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze 

calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei 

medicale.  

Art.20. Colaborarea dintre spital și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv 

unitățile de învățământ medical se desfășoară pe bază de contract, încheiat conform 

metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al Ministrului Educației și 

Cercetării.  
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Art.21. Cercetarea științifică medicală se efectuează pe bază de teme și de contracte de 

cercetare, încheiate între spital și finanțatorul cercetării, în condițiile legii.  

Art.22. Spitalul are obligația să desfășoare activitatea de educație medicală și cercetare (EMC) 

pentru medici, asistenți medicali și alt personal. Costurile acestor activități sunt, de regulă, 

suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri în condițiile 

alocărilor bugetare.  

Art.23. Spitalul asigură condiții de investigații medicale, cazare, igienă, alimentație și de 

prevenire a infecțiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al 

ministrului sănătății.  

Art.24.1. Spitalul are obligația de a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgenţă 

oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății acesteia este critică.  

2. Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de 

război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și în alte situații de criză și este 

obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.  

Art.25.1. Spitalul are obligația să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită 

informațiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătății.  

2. Raportările statistice se fac  la Ministerul Sănătății, Primăria Municipiului Iași, Direcția 

de Sănătate Publică Iași, la Casa de Asigurări de Sănătate  Iași și Casa de Pensii Iași. 

3. Personalul medical are obligația de a respecta clauzele contractuale, în contractele 

încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate  Iași, și este sancționat corespunzător legii 

în cazul nerespectării acestor clauze.  

4. Spitalul are obligația de a completa prescripțiile medicale conexe actului medical atunci 

când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice.  

5. Criteriile de prioritare la internare și a investigațiilor sunt afișate în triajul unității 

medicale după cum urmează: 

 Urgenţele; 

 Serviciile medico-chirurgicale; 

 Femei gravide/sugari; 

 Personalul medical. 

Art.26.1. Spitalul este obligat, în principiu, să asigure:  

a. prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenţei medicale;  

b. efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri 

medicale bolnavilor spitalizați;  

c. obligația de a obține consimțământul informat de la pacienți pentru 

investigațiile care se efectuează conform PO 106-07; 

d. stabilirea corectă a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru pacienții 

spitalizați;  

e. gestionarea datelor și informațiilor medicale, prin centralizarea, administrarea, 

protejarea și asigurarea back-upului datelor cu caracter general, cât și a celor cu 

caracter confidențial;  

f. aprovizionarea și distribuirea medicamentelor;  
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g. aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;  

h. aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentații corespunzătoare atât din 

punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ, conform 

legislației în vigoare;  

i. asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariția 

de infecții asociate asistenţei medicale;  

j. realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecție a muncii 

și pază contra incendiilor conform normelor în vigoare;  

k. să acorde pacienților libertatea de deplasare în afara secției, în zonele 

nerestricționate; 

l.  limitarea accesului vizitatorilor în spital se face  în perioada de carantină, iar în 

unele secții se  interzice vizita acestora.  

m.  să respecte cadrul etic și legal în momentul încetării furnizării asistenței 

medicale pacientului. 

2. Atribuțiile personalului din cadrul spitalului sunt stabilite prin fișele de post.  

 

Art.27. Spitalul Clinic de Recuperare Iași are următoarele atribuții: 

A. Acordă servicii medicale preventive, curative, de recuperare  conform pachetului de 

servicii contractat cu CJAS Iași, respectând criteriile stabilite prin Norma din 26 iulie 

2006 (Anexă la Legea 95/2006) privind organizarea funcțională generală a spitalului. 

Spitalul trebuie: 

 Să asigure semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă și semnalizarea 

interioară a circuitelor importante utilizate de pacientul internat; 

 Să posede autorizație sanitară de funcționare; 

 Să aibă acreditare; 

 Să asigure respectarea structurii organizatorice aprobată  cu adresa nr. 

7195/23.01.2018 emisă de Primăria Municipiului Iași cu avizul Ministerului 

Sănătății nr. XI/A/56301/FB/32/5.01.2018, în ceea ce privește numărul de paturi pe 

secții și compartimente; 

 Să asigure încadrarea cu personal medico-sanitar și cu alte categorii de personal 

conform normativelor de personal (Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea 

normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 2099/2007 

privind aprobarea normativelor de personal), care să permită funcționarea spitalului 

în condiții de eficienţă; 

 Noul angajat trebuie să fie  informat cu privire la responsabilitățile, drepturile 

asociate postului, procedurile și protocoalele utilizate în desfășurarea activității 

sale; 

 Noul angajat este îndrumat/monitorizat în perioada de probă; 
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 Să aibă organizat compartimentul CPIAAM  în conformitate cu Ordinul nr. 

1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a 

infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;  

 Să asigure organizarea și respectarea programului Deratizare, Dezinfecție, 

Dezinsecție în întregul spital conform normelor în vigoare; 

 Să nu utilizeze materiale și instrumente a căror condiție de sterilizare nu este sigură. 

B. Spitalul Clinic de Recuperare Iași răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului 

medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a 

infecțiilor asociate asistenţei medicale ce pot determina prejudicii pacienților, așa cum 

sunt stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienților din culpa 

medicală, răspunderea este individuală. 

C. Spitalul Clinic de Recuperare Iași, are obligația să nu refuze acordarea asistenței medicale 

în caz de urgenţă, ori de câte ori se solicită aceste servicii, oricărei persoane care se 

prezintă la spital dacă starea persoanei este critică precum și de asigurarea, după caz, a 

transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după 

stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia. 

D. Spitalul Clinic de  Recuperare  are obligația să informeze asigurații despre serviciile 

medicale oferite și despre modul în care sunt furnizate. 

E. Spitalul Clinic de  Recuperare  are obligația să respecte confidențialitatea faţă de terți 

asupra datelor și informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților 

precum și intimitatea și demnitatea acestora așa cum este stabilit în Legea nr.46/2003, 

actualizată în 2017. 

F. Spitalul Clinic de Recuperare  are obligația să acorde servicii medicale de specialitate 

tuturor asiguraților, indiferent de casa de asigurări la care s-a virat contribuția de asigurări 

de sănătate pentru aceștia. 

G. Spitalul Clinic de Recuperare  are obligația acordării serviciilor medicale în mod 

nediscriminatoriu asiguraților și respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de 

servicii medicale în situațiile de trimitere pentru consultații interdisciplinare. 

H. Spitalul Clinic  de Recuperare  are obligația completării prescripțiilor medicale conexe 

actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, cronice (inițiale). 

I. Medicii din Spitalul Clinic  de Recuperare  au obligația să informeze medicul de familie 

al asiguratului, sau după caz, medicul de specialitate, prin scrisori medicale, despre 

diagnosticul stabilit, investigațiile și tratamentele efectuate sau să transmită orice altă 

informație referitoare la starea de sănătate a pacientului. 

J. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să respecte destinația sumelor contractate prin 

acte adiționale la contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Casa Județeană 

de Pensii și DSP. 

K. Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor întocmi liste de așteptare, cu excepția 

cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală. 

L. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să transmită datele solicitate de CJAS, D.S.P., 

Consiliul Local Iași și Casa de Pensii Iași privind furnizarea serviciilor medicale și starea 
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de sănătate a persoanelor consultate sau tratate, potrivit formularelor de raportare 

specifice, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora. 

M. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să prezinte la CJAS și Casa de Pensii, în 

vederea contractării, indicatorii specifici stabiliți prin norme. 

N. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să elibereze actele medicale stabilite prin 

norme. 

O. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să raporteze indicatorii prevăzuți în normele 

privind execuția, raportarea și controlul programelor naționale de sănătate și să utilizeze 

eficient sumele cu această destinație. 

P. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să respecte legislația cu privire la unele măsuri 

pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele de sănătate 

finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și bugetul Fondului Naţional Unic de 

Asigurări de Sănătate. 

Q. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să solicite documentele care atestă calitatea 

de asigurat. În situația în care pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul va 

acorda serviciile medicale necesare, cu suportarea cheltuielilor aferente  de către acesta, 

conform procedurii de internare a pacienților neasigurați/la cerere. 

R. Asistentele șefe împreună cu registratorul medical  din secții,  au obligația să încaseze 

serviciile medicale pentru neasigurați conform procedurii operaționale și a hotărârii 

Consiliului de administrație și să predea contravaloarea la casieria unității medicale, sau 

în caz de refuz al pacientului, să se adreseze oficiului juridic al spitalului, în vederea 

urmăririi și recuperării cheltuielilor de spitalizare. 

S. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația de a comunica asiguratorului domeniul de 

activitate conform clasificării activității din economia națională CAEN numărul de 

angajați, fondul de salarii,  precum și orice alte informații solicitate în vederea asigurării 

pentru accidente de muncă și boli profesionale în conformitate cu Legea 346/2002 cu 

modificările ulterioare. 

T. Fiecare secție are obligația să-și definească manevrele care implică soluții de continuitate 

a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare. Fiecare secție are obligația de a 

neutraliza materialele și instrumentarul a cărui condiție de sterilizare nu este sigură. 

U. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să furnizeze tratamentul adecvat și să respecte 

condițiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, 

conform reglementărilor în vigoare . 

V. Rolul structurilor medicale funcționale din spital este de a monitoriza  bunele practici în 

utilizarea antibioticelor. 

W. Spitalul Clinic de Recuperare  are obligația să asigure din fondurile contractate cheltuieli 

pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. 

X. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația respectării Ordin 914/ iulie 2006 cu 

modificările și completările ulterioare privind asigurarea condițiilor generale de igienă. 

Y. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să se îngrijească de asigurarea permanenței 

serviciilor medicale furnizate asiguraților internați. 
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Z. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să stabilească programul de lucru și sarcinile 

de serviciu pentru personalul angajat. 

AA. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să realizeze condițiile necesare pentru 

aplicarea măsurilor de protecție a muncii, protecție civilă și pază contra incendiilor 

conform normelor în vigoare. 

BB. Spitalul Clinic de Recuperare are obligația să îndeplinească și alte atribuții prevăzute de 

alte acte normative în vigoare, precum și cele care vor apărea. 
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CAPITOLUL IV CONDUCEREA SPITALULUI 

SECŢIUNEA 1 – Conducerea spitalului 

 

Art.28. Spitalul este condus de un manager, selecționat în condițiile legii. În cadrul spitalului se 

organizează și funcționează Consiliul de administrație și Comitetul director.  

Art.29. Conducerea spitalului este formată din:  

1. Consiliul de administrație;  

2. Manager, care asigură conducerea curentă a spitalului;  

3. Comitetul director, format din:  

a) manager;  

b) director medical;  

c) director financiar-contabil;  

d) director de îngrijiri; 

e) Șef compartiment CPIAAM, cu atribuții conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 

1101/2016. 

 

SECŢIUNEA a 2-a – Consiliul de administrație 

 

Art.30. În conformitate cu legislația în vigoare, în cadrul spitalului funcționează Consiliul de 

administrație, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie și de organizare și 

funcționare a spitalului și de a face recomandări managerului spitalului în urma dezbaterilor. 

Consiliul de administrație are următoarea componenţă:  

Art.31.1Consiliul de administrație este format din 7 membri, care are rolul de a dezbate 

principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului. 

Membrii consiliului de administrație sunt: 

 doi reprezentanți ai Consiliului Local Iași; 

 un reprezentant al Primarului Municipiului Iași; 

 un reprezentant al DSP Iași; 

 un reprezentant al UMF Iași; 

 un reprezentant al Colegiului Medicilor cu statut de invitat; 

 un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, 

cu statut de invitat; 

 un reprezentant al sindicatului Sanitas Iași, cu statut de invitat. 

     Instituțiile sunt obligate să își numească și membrii supleanți în Consiliul de administrație. 

         2.   Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales 

cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

        3. Managerul participă la ședințele Consiliului de administrație fără drept de vot. 

          4. Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor 

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

invitat permanent la ședințele Consiliului de administrație. 
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        5. Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 

solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii 

cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. 

         6.  Membrii Consiliului de Administrație se numesc prin act administrativ de către 

Consiliul Local Iași  și au obligația de a depune declarație de interese precum și o declarație cu 

privire la incompatibilități, în termen de 15 zile de la numirea în funcție. Declarația se va 

actualiza ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză; 

Declarațiile vor fi afișate pe site-ul spitalului conform modelului prevăzut în Legea nr.176/2010 

reactualizată în 2019 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice . 

         7. Atribuțiile principale ale Consiliului de administrație sunt următoarele: 

a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare 

trimestriale și anuale; 

b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului 

aprobat prin ordin al ministrului sănătății, al ministrului de resort sau, după caz, prin 

act administrativ al primarului unității administrativ –teritoriale; 

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de 

servicii medicale ale populației; 

d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii; 

e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și 

activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității; 

f) propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membrii ai comitetului 

director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 180 alin. 1 și la 

art. 183 din Legea 95/2006. 

g) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern al spitalului; 

 

SECŢIUNEA a 3-a – Managerul 

 

Art.32. 1. Spitalul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management 

cu Consiliul Local al Municipiului Iași  pe o perioadă de 4 ani. Contractul de management 

poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează 

concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale 

sau ori de câte ori este nevoie, efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de 

Ministerul Sănătății.  

2. Atribuțiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislației 

în vigoare.  

3. Managerul va respecta dispozițiile în vigoare referitoare la incompatibilități și conflictele 

de interese.  

4. Conducerea executivă a Spitalului Clinic de Recuperare Iași este asigurată de Managerul 

spitalului și Comitetul Director. 

         Prin Decizia nr.1055/29.03.2017 a Primarului Municipiului Iași, doamna Carmen 

Marinela Cumpăt, a fost numită în funcția de manager  la Spitalul Clinic de Recuperare Iași. 
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Art.33. Managerul are în principal următoarele atribuții: 

a) În domeniul strategiei serviciilor medicale: 

 elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona arondată, 

planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalți membri 

ai Comitetului Director și pe baza propunerilor Consiliului Medical; planul de 

dezvoltare a spitalului se aprobă de Consiliul Local Iași, planul de dezvoltare a 

spitalului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârșitul fiecărui an financiar; 

 aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare a spitalului, pe baza propunerilor 

Comitetului Director și a Consiliului Medical, cu respectarea prevederilor legale; 

 aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul Director, la propunerea 

Consiliului Medical; 

 aprobă măsurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activității spitalului, 

în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației; exercitarea unei activități 

sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești; 

 elaborează și pune la dispoziția Consiliului de Administrație rapoarte privind activitatea 

spitalului și participă la dezbaterile privind problemele de strategie și de organizare și 

funcționare a spitalului; 

 face propuneri, pe baza analizei în cadrul Comitetului Director și a Consiliului Medical, 

privind Structura Organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii 

unității în vederea aprobării de către Consiliul Local și avizării de Ministerul Sănătății 

în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

b) În domeniul managementului economico-financiar: 

 răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și 

cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor 

fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura 

spitalului, pe care îl supune aprobării Consiliului local, după avizarea acestuia de 

către consiliul de administrație, în condițiile legii; 

 răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în 

raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, 

conform clasificației bugetare; 

 răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secțiile și 

compartimentele din structura acestuia și de cuprinderea sumelor repartizate în 

contractele de administrare încheiate în condițiile legii; 

 răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor din 

structura spitalului a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și 

compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății; 

 răspunde de raportarea trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli 

Consiliului Local, dacă beneficiază de finanțare din bugetul local; 

 aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice; 
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 aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează 

să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea 

comitetului director; 

 răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei 

economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul 

spitalului; 

 identifică, împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru 

creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 

 îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, 

conform legii; 

 răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu. 

c) În domeniul managementului serviciilor medicale; 

 elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, 

planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor 

consiliului medical, și îl supune aprobării Consiliului de administrație al spitalului; 

 aprobă planul anual de management al calității; 

 aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza 

propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale; 

 aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 

propunerea consiliului medical; 

 aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității 

spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației; 

 elaborează și pune la dispoziție Consiliului de administrație rapoarte privind 

activitatea spitalului; 

 îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale; 

 dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a 

activității asumați prin prezentul contract; 

 desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor 

naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului; 

 răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor 

naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile 

legale elaborate de Ministerul Sănătății; 

 răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte 

medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital; 

 răspunde de implementarea procedurilor și protocoalelor de practică medicală la 

nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical; 

 urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite 

de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul Consiliului medical și al 

celui științific; 
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 negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare 

și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii 

calității serviciilor medicale; 

 răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații 

medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor 

nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății; 

 negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări 

de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării 

asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

 încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate 

private; 

 încheie contracte cu Direcția de Sănătate Publică Iași în vederea derulării 

programelor naționale de sănătate și desfășurării unor activități specifice, în 

conformitate cu structura organizatorică a acestora; 

 răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile 

pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 

 răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri 

teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate 

resursele la înlăturarea efectelor acestora; 

 răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgenta 

oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este 

critică, precum și de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la 

o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale 

acesteia; 

 răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării 

condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, 

precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților. 

d) În domeniul politicii de personal și a structurii organizatorice: 

 stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de 

normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii; 

 aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din 

funcție personalul spitalului; 

 repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 

 aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru 

personalul aflat în subordine; 

 organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director; 

 numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director; 

 încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat 

postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 4 ani, în 

cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați; 
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 prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul 

neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea; 

 stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă 

funcții de conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă 

suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate 

medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii;  

 numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat 

concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de 

maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durata 

de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați; 

 solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condițiile legii, 

în cazul în care contractul de administrare nu se încheie în termen de 7 zile de la data 

stabilită în condițiile menționate; 

 deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, 

pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile 

legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; 

 repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea 

funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical ocupate în condițiile în 

care nu se prezintă nici un candidat; 

 aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul 

angajat; 

 înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, 

necesare pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, 

nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc, al căror mod de organizare și 

funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului; 

 realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă 

subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile 

formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de 

alte persoane, în conformitate cu prevederile legale; 

 aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația 

în vigoare; 

 negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital; 

 răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru 

spital, în calitate de furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și 

de reînnoirea acesteia ori de câte ori situația o impune; 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de 

interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 
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 propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, 

reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către 

Consiliul Local Iași, în condițiile legii; 

 în situația în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat 

este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii 

organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii 

pentru asigurarea acestora; 

 analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai 

consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea 

îmbunătățirii activității spitalului; 

 răspunde de organizarea și desfășurarea activității de educație medicală continuă 

(EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal, în condițiile legii; 

 răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii. 

 răspunde de organizarea și desfășurarea activității de control intern managerial și de 

implementarea celor 16 de standarde, conform legii. 

 răspunde de organizarea și desfășurarea activității de management al calității serviciilor 

medicale; 

e) În domeniul managementului administrativ: 

 aprobă și urmărește respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și 

Regulamentului Intern, cu avizul Consiliului de administrație; 

 reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice; 

 încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii; 

 răspunde de modul de îndeplinire a obligațiile asumate prin contracte și dispune măsuri 

de îmbunătățire a activității spitalului; 

 încheie contracte și asigură condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de 

învățământ și cercetare științifică, în conformitate cu metodologia elaborată de 

Ministerul Sănătății; 

 răspunde de obținerea Autorizației sanitare de funcționare și a Certificatului de 

acreditare, în condițiile prevăzute de lege; 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și 

documentelor referitoare la activitatea spitalului; 

 pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în 

condițiile legii, date privind activitatea spitalului; 

 prezintă Consiliului Local Iași, informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul 

dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția 

bugetului de venituri și cheltuieli; 

 răspunde de organizarea arhivei spitalului și asigurarea securității documentelor 

prevăzute de lege, în format scris și electronic; 
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 aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare 

medicală, în condițiile legii; 

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

și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului; 

 conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

 împreună cu Comitetul Director, elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și 

coordonează asistenta medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 

sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare; 

 propune spre aprobare Consiliului Local Iași un înlocuitor pentru perioadele când nu 

este în prezent în spital; 

 nu poate transmite altei persoane drepturile și obligațiile care rezultă din contractul de 

management, cu excepția cazurilor de indisponibilitate; 

Art.34.1 Persoanele din conducerea Spitalului, respectiv membrii Consiliului de administrație, 

Managerul, membrii Comitetului Director, șefii de secții, de laboratoare sau de servicii și 

asistenții șefi, au obligația de a depune o declarație de avere, declarație de  interese precum și 

o declarație cu privire la incompatibilități prevăzute la art. 180 din Legea 95/2006. 

2. Declarațiile se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația personalului 

în cauză, actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și 

a încetării funcțiilor sau activităților. 

Art.35. Declarația de avere, se completează după modelul aprobat prin Legea nr.176/2010 

privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice republicată  în 2017, pentru 

modificarea și completarea Legii nr.144/2007. 

 

 

SECŢIUNEA a 4-a – Comitetul director 

 

Art.36.1. Din Comitetul director fac parte:  

a) managerul;  

b) directorul medical;  

c) directorul financiar-contabil; 

d) directorul de îngrijiri;  

e) șef compartiment CPIAAM - cu atribuții conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 

1101/2016. 

2. Ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de 

managerul spitalului.  

3. În spital, directorul medical poate fi cadru didactic universitar.  

Art.37. Comitetul director are, în principal, următoarele atribuții:  

 elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza 

propunerilor scrise ale Consiliului medical;  
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 elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de 

servicii medicale al spitalului;  

 propune managerului, în vederea aprobării:  

 numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de 

reglementările în vigoare;  

 organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu 

sindicatele, conform legii;  

 elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și 

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

 propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri 

organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de 

spitalizare (hoteliere), igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a 

infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului 

sănătății;  

 elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza 

centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor 

fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura 

spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;  

 urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe 

secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru 

încadrarea în bugetul alocat;  

 analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care 

o supune spre aprobare managerului;  

 asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, 

economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, 

pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;  

 analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 

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

dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurile și protocoalele de practică medicale;  

 elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistență medicală în caz de război, 

dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;  

 la propunerea Consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare 

managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații 

curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, 

și răspunde de realizarea acestora;  

 analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor 

asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității 

spitalului;  
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 întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de 

venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliului medical și le prezintă Primăriei 

Municipiului Iași;  

 negociază, prin manager, directorul medical și directorul financiar-contabil, contractele de 

furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Iași, Casa 

Județeană de Pensii și DSP Iași;  

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

ori a managerului spitalului, și ia decizii în prezenţa a cel puțin două treimi din numărul 

membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;  

 face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea 

sediului și a denumirii spitalului;  

 negociază cu șeful de secție/laborator/serviciu și propune spre aprobare managerului 

indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/serviciului, 

care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al 

secției/laboratorului/serviciului;  

 răspunde în fața   managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;  

 analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaborează raportul 

anual de activitate al spitalului;  

 asigură cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public 

intern;  

 asigură prin structurile de specialitate ale spitalului implementarea cu celeritate a 

recomandărilor și măsurilor dispuse de organele de control și audit abilitate conform legii: 

Curtea de Conturi, Corpul de Control, Serviciul Audit Public etc.  

 

SECŢIUNEA a 5-a – Directorul medical 

 

Art.38. Atribuțiile specifice directorului medical sunt:  

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

dezvoltare al spitalului, planul anual de management al  calității serviciilor medicale și 

bugetul de venituri și cheltuieli;  

 monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin 

evaluarea satisfacției pacienților, și elaborează, împreună cu șefii de 

secții/laboratoare/servicii, propuneri de îmbunătățire a calității serviciilor medicale, bugetul 

de venituri și cheltuieli;  

 aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează procesul de 

implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;  

 răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor 

pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienților internați;  

 coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;  
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 întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor 

de secții/laboratoare/servicii;  

 avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare 

medicală, în condițiile legii;  

 asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul 

spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;  

 răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților 

medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;  

 analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 

cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite 

etc.);  

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

și în alte situații speciale;  

 stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare 

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

polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;  

 supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a 

pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei 

spitalului;  

 întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor de performanță ai 

managementului spitalului al căror nivel este stabilit anual;  

 preia, exercită și îndeplinește toate prerogativele și sarcinile funcției de manager al 

spitalului în intervalele de timp în care managerul lipsește din activitate;  

 îndeplinește toate sarcinile ce îi revin conform legislației în vigoare privind aprobarea 

normelor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare;  

 avizează rapoartele de analiză cu privire la evenimentele adverse în termen de 30 de zile de 

la semnalare; 

 duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în ședințele Comitetului 

director sau pe cele trasate de manager;  

 prezintă Consiliului de administrație informări trimestriale cu privire la activitatea 

Consiliului medical;  

 sprijină managerul în demersul de creștere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din 

donații, fonduri ale comunității locale și din orice sursă legală;  

 coordonează, îndrumă și răspunde de activitatea secțiilor/compartimentelor cu paturi, a 

laboratoarelor paraclinice, ambulatoriul de specialitate, farmaciei și a altor structuri 

funcționale ca: sterilizare, bloc operator etc.;  

 participă la elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului 

intern ale spitalului.  
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SECŢIUNEA a 6-a – Directorul financiar-contabil 

 

Art.39. Atribuțiile specifice directorului financiar-contabil sunt:  

 asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a spitalului, în 

conformitate cu dispozițiile legale;  

 organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispozițiile legale, și 

asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor financiar-contabile;  

 asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare 

și a bilanțurilor anuale și trimestriale;  

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

cheltuieli;  

 asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 

indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;  

 participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări 

de Sănătate a Municipiului Iași, Casa Județeană de Pensii și DSP Iași;  

 angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, 

având obligația, în condițiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispozițiilor 

legale;  

 analizează din punct de vedere financiar planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute 

de lege, precum și pentru situații de criză;  

 participă la organizarea sistemului informațional al spitalului, urmărind folosirea cât mai 

eficientă a datelor financiar-contabile;  

 evaluează, prin bilanțul contabil eficiența indicatorilor specifici;  

 asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor spitalului către 

bugetul statului, Trezoreria Statului și terți;  

 asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat în 

spital;  

 asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate;  

 organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin 

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

a acestora;  

 ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;  

 asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia 

măsuri pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestiunii;  

 răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire  

la asigurarea integrității patrimoniului;  

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

prevăzute de dispozițiile legale;  
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 împreună cu Serviciul investiții contractare și Serviciul administrativ tehnic întocmește și 

prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale și 

bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu 

eficientă maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate în baza contractului de 

furnizare de servicii medicale;  

 organizează și ia măsuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a salariaților 

din subordine;  

 organizează la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea 

mijloacelor materiale în unitate;  

 asigură măsurile necesare pentru evaluarea, reevaluarea și gestionarea patrimoniului 

propriu în condiții de eficientă, eficacitate și în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare;  

 participă la elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului 

Intern ale spitalului.  

 

 

SECŢIUNEA a 7-a – Directorul de îngrijiri 

 

Art.40. Atribuțiile specifice directorului de îngrijiri sunt:  

 controlează îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului de către personalul din 

subordine; coordonează, controlează și răspunde de activitatea desfășurată de asistenții 

medicali șefi din unitate;  

 organizează întâlniri de lucru cu asistenții medicali șefi;  

 monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacției 

pacienților, și ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;  

 monitorizează procesul de implementare a ghidurilor și protocoalelor de practică elaborate 

de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 

România și aprobate de Ministerul Sănătății;  

 monitorizează și verifică  implementarea Planului de îngrijiri de pe secțiile medicale; 

 urmărește formarea profesională continuă  realizată în baza unui plan de formare, adecvat 

specificului și nevoilor unității, incluzând sursele de finanțare.  

 analizează și avizează participarea personalului din subordine la programele de educație 

medicală continuă organizate în afara instituției;  

 colaborează cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 

din România, cu instituțiile de învățământ și cu alte instituții acreditate la realizarea 

programelor de perfecționare pentru asistenții medicali;  

 avizează și coordonează modul de desfășurare a pregătirii practice a viitorilor asistenți 

medicali;  

 stabilește nevoia de personal medical și auxiliar în secțiile/compartimentele cu paturi  în 

funcție de gradul de dependență al categoriilor de pacienți îngrijiți. 
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 controlează modul în care se asigură bolnavilor internați un regim rațional de odihnă, de 

servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrarea legăturii acestora cu 

familia;  

 asigură măsurile necesare pentru cunoașterea de către asistenții medicali a legislației 

privind exercitarea profesiei de asistent medical;  

 participă la activitățile organizațiilor profesionale ale asistenților medicali;  

 analizează și participă la soluționarea sancțiunilor propuse pentru personalul din subordine;  

 asigură măsurile necesare pentru cunoașterea de către întregul personal din subordine a 

regulilor de etică profesională;  

 ia măsuri pentru cunoașterea și respectarea comportamentului igienic și a regulilor de 

tehnică aseptică de către personalul din subordine;  

 aprobă programul de activitate lunar al personalului din subordine și programarea 

concediilor de odihnă pentru acesta;  

 ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării în saloane);  

 asigură măsurile necesare pentru cunoașterea de către personalul din subordine a 

reglementărilor legale privind normele generale de sănătate și securitate în muncă, a 

regulamentului de organizare și funcționare al spitalului, a regulamentului intern, a 

normelor privind prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale și a 

normelor privind gestionarea deșeurilor provenite din activitățile medicale. 

 monitorizează  identificarea locurilor și condițiilor cu potențial de risc fizic pentru 

securitatea persoanelor (risc de cădere, de alunecare, de lovire, electrocutare etc.) și  

adoptarea măsurilor de prevenire. 

 participă la elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului 

intern ale spitalului.  
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CAPITOLUL V– COMISII ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE 

IASI 

 

Art.41. Pentru analiza unor probleme complexe sau care interesează întreaga activitate a 

spitalului precum și pentru elaborarea unor propuneri de rezolvare a acestora și de aplicare a 

propunerilor aprobate, Managerul și Comitetul Director pot să constituie grupe de lucru numite, 

în continuare comisii; 

În cadrul unității funcționează următoarele consilii și comisii: 

 Consiliul Etic; 

 Comisia de etică;  

 Consiliul medical; 

 Comisia Nucleului de calitate; 

 Comisia de Farmacovigilență; 

 Comisia nucleului de cercetare; 

 Comisia medicamentului; 

 Comisia de transfuzii și hemovigilență; 

 Comisia de cercetare disciplinară; 

 Grup de lucru anticorupție; 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă; 

 Comisia de monitorizare a standardelor de control intern managerial; 

 Comisia de coordonare a procesului de evaluare în vederea obținerii 

reacreditării/ciclul II; 

 Comisia de analiză a deceselor intraspitalicești; 

 Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenţei medicale; 

 Comisia Tehnică de prevenire și stingere a incendiilor; 

 Comisia  de inventariere a patrimoniului instituției; 

 Comisia de analiză pentru cercetare administrativă și stabilirea sumelor ce urmează a 

fi recuperate; 

 Comisia de desemnare a salariatului lunii; 

 Comisia de gestionare a riscurilor; 

 Alte Comisii prevăzute de legislația în vigoare. 

Art. 42. Consiliul Etic din Spitalul Clinic de Recuperare funcționează în conformitate cu 

Ordinul MS 145/2015  prin care se stabilesc componenţa și atribuțiile acestuia. 

 

Art. 43. CONSILIUL  ETIC, are  următoarea componenţă: 

 Președinte; 

 Membru - reprezentant al corpului medical al spitalului, din personal cu 

integrare clinică; 

 Membru supleant; 

 Reprezentant al corpului medical al spitalului, fără integrare clinică; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

29 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 Membru supleant; 

 Reprezentant al corpului medical al spitalului, fără integrare clinică; 

 Membru supleant; 

 Reprezentant al corpului medical al spitalului, fără integrare clinică; 

 Membru supleant; 

 Reprezentant al asistenților medicali; 

 Membru supleant; 

 Reprezentant al asistenților medicali; 

 Membru supleant; 

 Secretar, fără drept de vot; 

 Membru supleant; 

Toți membrii sunt numiți prin decizie. 

 

Art. 44. Atribuțiile consiliului  etic sunt următoarele: 

a) promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-

sanitar și administrativ al spitalului; 

b) în domeniul calității serviciilor urmărește aplicarea “Codului de conduita al personalului 

contractual”; 

c) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și 

implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului; 

d) primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și alte 

sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului; 

e) analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei 

vulnerabilități etice, spețele ce privesc: 

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

cadru medico-sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația 

specifică; 

 încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, 

prevăzute în legislația specifică; 

 abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului 

medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică; 

 nerespectarea demnității umane. 

f) emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d); 

g) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consider că aspectele unei spețe pot 

face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului 

sau de către petent; 

h) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori considera că aspectele unei spețe pot face 

obiectul unei situații de malpraxis; 
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i) asigură informarea managerului și a Compartimentului de integritate din cadrul 

Ministerului Sănătății privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea 

punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic; 

j) întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora; 

k) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul; 

l) aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic; 

m) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului; 

n) analizează și avizează Regulamentul intern al spitalului și face propuneri pentru 

îmbunătățirea acestuia; 

o) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării 

drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, 

pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului; 

p) oferă, la cerere, consiliere  etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și 

auxiliar. 

Consiliul etic poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și 

poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate. 

 

Art. 45. Atribuțiile președintelui consiliului  etic sunt următoarele:  

 convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului ( Consiliul etic se întrunește lunar 

sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgență, la convocarea 

managerului, a președintelui Consiliului sau a cel puțin 4 dintre membrii acestuia); 

 prezidează ședințele Consiliului etic, cu drept de vot; 

 avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic și rapoartele 

periodice; 

 informează managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui 

loc în cadrul Consiliului etic, în vederea completării componenței acestuia; 

Art. 46. Atribuțiile secretarului consiliului  etic sunt următoarele:  

 deține elementele de identificare – antetul și ștampila Consiliului etic – în vederea 

avizării și transmiterii documentelor; 

 asigură redactarea documentelor, înregistrarea și evidenta corespondenței, a sesizărilor, 

hotărârilor și avizelor de etică; 

 introduce sesizările primite în sistemul informatic securizat al Ministerului Sănătății, în 

termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, și asigură informarea, după caz, a 

membrilor Consiliul etic și a managerului spitalului prin mijloace electronice, cu privire 

la acestea; 

 realizează, gestionează și actualizează baza de date privind sesizările, avizele, hotărârile 

Consiliului etic și soluționarea acestora de către manager; 

 informează președintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării 

Consiliului etic; 
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 convoacă membrii Consiliului etic ori de câte ori este necesar, la solicitarea 

președintelui, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședințelor; 

 asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal; 

 întocmește procesele-verbale ale ședințelor Consiliului etic; 

 asigură trimestrial informarea membrilor Consiliului etic și a managerului spitalului cu 

privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atât prin comunicare 

electronică, cât și prezentarea rezultatelor în cadrul unei ședințe; 

 asigură postarea lunară pe site-ul spitalului a informațiilor privind activitatea 

Consiliului etic (lista sesizărilor, a avizelor și hotărârilor etice, rezultatul mecanismului 

de feedback al pacientului); 

 formulează și/sau colectează propunerile de îmbunătățire a activității Consiliului sau 

spitalului și le supune aprobării Consiliului etic; 

 întocmește raportul semestrial al activității desfășurate, în primele 7 zile ale lunii 

următoare semestrului raportat, și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării 

managerului; 

 întocmește raportul anual al activității desfășurate și Anuarul etic, în primele 15 zile ale 

anului următor celui raportat, și îl supune avizării președintelui și aprobării 

managerului; 

 pune la dispoziția angajaților Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici 

la nivelul spitalului. 

 

Art.47. COMISIA DE ETICĂ 

1.Comisia funcționează cu un număr de 6 membri numiți prin decizie din care : 

 Președinte; 

 4 membri/supleanți; 

 Secretar / secretar supleant fără drept de vot. 

2. Are ca atribuții în principal : aprobarea desfășurării studiilor clinice în conformitate cu 

procedurile de lucru, întocmirea  înregistrărilor scrise și proceselor verbale. 

3. Evaluează studiul clinic propus într-o perioadă de 7 zile de la depunerea documentelor 

solicitate și își exprimă în scris punctul de vedere, cu identificarea clara a studiului, conform 

procedurilor de lucru ( PO 106-06) privind studiile clinice. 

 

Art. 48. CONSILIUL MEDICAL   

1. Spitalul Clinic de Recuperare Iași este compus din medicii șefi de secție, de laboratoare, 

compartimente, farmacist șef.  Directorul Medical este președintele Consiliului Medical. 

2. Consiliul medical are următoarea componență: 

 președinte;  

 13 membri: șefi de secție, laboratoare și farmacistul șef, numiți prin decizie. 
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3.Atribuțiile Consiliului Medical sunt următoarele: 

a) Rezultatele analizei privind nevoile de îngrijiri medicale ale populației și piața de 

servicii sunt utilizate în stabilirea obiectivelor strategice ale spitalului; 

b) Actualizează  obiectivele privind îmbunătățirea calității serviciilor medicale; 

c) evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital și face 

propuneri pentru: 

 planul de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 

 planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 

d) elaborează proiectul planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de 

aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare, în concordanță 

cu consumul; 

e) face propuneri Comitetului Director privind utilizarea fondului de dezvoltare al 

spitalului; 

f) participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului 

intern ale spitalului; 

g) desfășoară activitatea de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților 

medicale desfășurate în spital, inclusiv: 

 evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului 

sau în ambulatoriul acestuia; 

 monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală; 

 prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale; 

Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG și 

cu serviciul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale de la nivelul spitalului. 

h) stabilește reguli privind activitatea profesională, avizează protocoalele de practică 

medicală la nivelul spitalului, în conformitate cu ghidurile de bună practică medicală  

și răspunde de aplicarea și respectarea acestora; 

i) analizează rapoartele privind aplicarea protocoalelor de bună practică medicală; 

j) analizează raportul privind gradul de satisfacție al pacienților întocmit de Serviciul 

de Management al Calității serviciilor și propune măsuri de îmbunătățire; 

k) participă la elaborarea planului de măsuri anual de îmbunăţire a calității serviciilor 

medicale furnizate de spital, și a creșterii gradului de satisfacție al pacienților pe care 

îl supune spre aprobare managerului; 

l) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea 

activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului; 

m) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții/laborator/compartiment și 

face propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a 

spitalului; 

n) evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri managerului cu privire la 

structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

o) participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical angajat; 
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p) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare și 

perfecționare continuă a personalului medico-sanitar; 

q) face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare 

medicală desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate; 

r) participă la îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul 

creșterii gradului de satisfacție al pacienților; 

s) reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și 

facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră; 

t) asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul 

spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

u) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea 

activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare; 

v) analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de 

exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult 

prelungită, morți subite etc); 

w) participă, alături de Manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, 

epidemii și în alte situații speciale; 

x) stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul 

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

polipragmaziei și a rezistenței la medicamente; 

y) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația 

medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, 

constituirea arhivei spitalului; 

z) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare 

medicală, în condițiile legii; 

aa) analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în 

spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

bb) La nivelul fiecărui sector de activitate medicală analizează  documentele, identificate 

și evaluează periodic riscurile clinice, parte integrantă a registrului riscurilor; 

cc) În domeniul politicii de calitate va face evaluarea satisfacției pacienților care 

beneficiază de servicii, monitorizarea principalilor indicatori de performanță în 

activitatea medicală, prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale; 

dd) Monitorizează activitățile de educație și cercetare medicală desfășurată la nivelul 

spitalului. 

ee) Monitorizează Planul anual de management al calității făcând analize privind 

îndeplinirea obiectivelor stabilite; 

ff) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

 

 

Art.49. NUCLEU DE CALITATE  
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1.Nucleul de calitate are următoarea componenţă: 

 Președinte; 

 12 membri stabiliți prin decizie. 

 

2.  Atribuțiile nucleului de calitate sunt: 

a) Asigurarea monitorizării interne a calității serviciilor medicale furnizate salariaților la acest 

nivel, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate; 

Pentru monitorizarea criteriilor de calitate se face referire la: 

 Oportunitatea continuării spitalizării la 24 de ore; 

 Înregistrarea datelor despre evoluția stării de sănătate a pacientului, confirmarea 

diagnosticului la 24/72 ore în foile de observație; 

 Indicarea medicației în foaia de observație, concordanță medicației prescrise în 

foaia de observație cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente; 

        Vor fi efectuate, prin sondaj, un număr de minim două evaluări lunare, pentru       fiecare 

secție în parte. Data efectuării sondajelor și constatărilor vor fi înregistrate în Registrul de 

activitate al nucleului de calitate cu semnătura persoanei care a efectuat sondajul. 

Întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate și urmărirea lunară pentru 

reactualizarea acestuia. Pentru calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate se va urmări 

următoarele aspecte : 

 Decizia de internare a bolnavilor; 

 Internarea pacienților pe secție în funcție de concordanța cu diagnosticul principal 

de internare; 

 Igienizarea pacienților; 

 Transportarea/însoțirea pacientului internat pe secție; 

 Externarea pacientului (înmânarea scrisorii medicale și după caz a rețetei 

electronice gratuite/ compensate); 

 Poate fi consultată fișa privind circuitul pacientului. 

b) Prezentarea propunerilor de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate 

asiguraților, pe fiecare secție în parte și global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile 

vor fi aduse  la cunoștință medicilor șefi de secție. Conducerea spitalului va putea analiza 

propunerile înaintate de nucleul de calitate în vederea aplicării eventualelor măsuri 

corective și/sau preventive, după caz. 

c) Membrii Nucleului de Calitate se vor întruni lunar, în vederea discutării: punctajului obținut 

la evaluarea criteriilor de calitate, deficientelor constatate și a măsurilor ce pot fi propuse 

spre aplicare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale. 

Elaborarea unor materiale cu informații utile pacientului și aparținătorilor (date generale 

despre spital, programul de vizită pentru aparținători, medicul curent, modalitatea de contact a 

acestuia, etc.) ce vor fi puse la dispoziția acestora în momentul analizei. 
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d) Evaluarea și monitorizarea calității și eficienței activităților medicale prin evaluarea 

satisfacției pacienților care beneficiază de servicii, monitorizarea principalilor indicatori de 

performanță în activitatea medicală, prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale. 

 

Art.50.  COMISIA DE FARMACOVIGILENŢĂ 

Nucleul de farmacovigilență  este format din preşedinte şi 12 membri stabiliţi prin 

decizie, și îi revine următoarele sarcini: 

 organizează supravegherea tratamentelor cu medicamente pentru detectarea reacțiilor 

adverse în spital pe care le consemnează în fișele de reacții adverse primite de la Agenția 

Națională a Medicamentului și Dispozitivelor medicale (ANMDM) și pe care le înaintează 

colectivului de referință; 

 efectuează sub îndrumarea colectivului de referință studiile de farmacovigilență dirijată; 

 semnalează telefonic colectivului de referință, reacțiile adverse severe cauzate de 

medicamente; 

 înaintează la ANMDM probe din medicamentele care au provocat reacții adverse severe; 

 nucleul de farmacovigilență în componență prevăzută prin Decizie va coordona notificarea 

reacțiilor adverse, urmărind și completând fisele cu reacțiile adverse observate la 

administrarea fiecărui medicament. Totodată va analiza legătura între reacțiile adverse 

observate și medicamentele administrate, urmărind repartiția reacțiilor în repetarea 

aceluiași tratament. 

 

 

Art.51.  NUCLEU DE CERCETARE 

1.În cadrul spitalului funcționează din anul 2002 Nucleul de cercetare aflat în 

subordinea directorului medical. Acesta are în componenţă un post de cercetător științific și un 

asistent de cercetare . Activitatea de cercetare în cadrul spitalului s-a desfășurat pe fiecare 

clinică, prin trialuri clinice internaționale, granturi, proiecte de cercetare internaționale, 

doctorate. Evaluarea activității de cercetare s-a efectuat prin publicarea de articole B+,ISI, cărți 

și prezentări la congrese naționale și internaționale. 

În cadrul Nucleului de cercetare se participă la conferințe naționale și internaționale. 

2. Atribuțiile  Nucleului de cercetare: 

 Își însușește permanent acumulările profesionale privind GCP, etica cercetării; 

 Participă la elaborarea de planuri și proiecte științifice ale spitalului, colaborări, 

parteneriate interne și internaționale. 

 Activează permanent pentru îndeplinirea elementelor de proiect 

 Își creşte nivelul profesional prin activitățile generate de Şcoala Doctorală, 

selectarea materialului pentru teza de doctorat, prelucrarea și prezentarea 

acesteia. 
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 Participă la edificarea în practica a studiilor internaționale, perfecționâdu-se în 

direcția alcătuirii de design științific și în buna desfășurare a proiectelor 

științifice. 

 

Art.52. COMISIA MEDICAMENTULUI, având următoarea componenţă: 

  președinte  

  13 membri numiți prin decizie; 

2. Atribuții: 

 Stabilirea listei medicamentelor de bază obligatorii care să fie în permanenţă accesibile 

în farmacia spitalului; 

 Președintele comisiei va analiza referatele de urgenţă trimise conducerii și va 

recomanda prin aviz favorabil solicitările în vederea aprobării; 

 Verificarea permanentă a stocului de medicamente de bază pentru a evita disfuncțiile 

în asistenţa medicală; 

 Verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente pe secții și analiza lor lunară; 

 Comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii de secție și la medicii curanți acolo 

unde există neclarități; 

 Comisia se va întâlni lunar sau ori de câte ori este nevoie și va întocmi un proces verbal 

de ședință pe care îl va înainta spre avizare managerului. 

 

Art.53  COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ 

1. Componenţa: un președinte și 3 membri numiți prin decizie;                                                                                                                                    

2. În conformitate cu Legea nr. 53/2003 și cu aprobarea Comitetului director funcționează 

Comisia de cercetare disciplinară care-și exercită atribuții conform legislației în vigoare, pentru 

soluționarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, obligațiilor de serviciu cât și a 

normelor de comportare. 

3.  Atribuțiile Comisiei de cercetare disciplinara sunt stabilite prin decizie, în conformitate cu 

Legea nr.95/2006. Comisia de  cercetare disciplinara a Spitalului are următoarele atribuții 

stabilite prin Regulament:  

a) atribuții administrative; 

b) atribuții funcționale. 

4.  Comisia de disciplină are următoarele atribuții administrative: 

 alege președintele Comisiei de disciplină, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 

1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

  primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost 

înregistrate de secretarul Comisiei de disciplină; 

  întocmește procese-verbale, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  întocmește rapoarte, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările 

și completările ulterioare; 
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 întocmește orice alte înscrisuri, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 5.  Comisia de disciplină are următoarele atribuții funcționale: 

 efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere 

disciplinară; 

 propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării, 

în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, cu votul majorității membrilor comisiei; 

6. În procesul-verbal de audiere, Comisia de disciplină stabilește, în mod obligatoriu, termenul 

până la care mijloacele de probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi 

invocate atât în fața comisiei, cât și în fața   persoanelor desemnate să efectueze cercetarea 

administrativă, dar nu mai târziu de termenul-limită la care Comisia de disciplină administrează 

probele. 

Cercetarea administrativă a abaterii disciplinare se face cu celeritate. 

7. Activitatea de cercetare administrativă a abaterii disciplinare impune: 

 audierea persoanei care a formulat sesizarea; 

  audierea funcționarului  a cărui faptă constituie obiectul sesizării; 

  audierea oricăror altor persoane care pot oferi informații cu privire la soluționarea 

cazului, dacă este cazul; 

  audierea persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară în condițiile 

prevăzute la art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, dacă se consideră necesar; 

  culegerea informațiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele 

prevăzute de lege; 

 administrarea probelor propuse de părți, precum și a celor solicitate de Comisia de 

disciplină, dacă este cazul; 

 dezbaterea cazului. 

8. Audierea persoanelor cercetate trebuie consemnată în scris, într-un proces-verbal. Procesul-

verbal se semnează de președintele Comisiei de disciplină, de membrii și de secretarul acesteia, 

precum și de persoana audiată. 

9. În urma dezbaterii cazului, pe baza elementelor prevăzute în art. 46 din Hotărârea Guvernului 

nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, președintele și membrii Comisiei de 

disciplină își formulează opiniile, iar pe baza concluziilor majorității membrilor se întocmește 

raportul cu privire la sancțiunea aplicabilă.  

10. Raportul Comisiei de disciplină cu privire la cauza cu care a fost sesizată trebuie să conțină 

următoarele elemente: 

 numărul și data de înregistrare a sesizării; 

  numele, prenumele și funcția deținută de funcționarul  a cărui faptă a fost cercetată, 

precum și compartimentul în care acesta își desfășoară activitatea; 
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  numele, prenumele și domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, 

locul de muncă și funcția deținută de aceasta; 

 descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, prin prezentarea pe scurt a faptei 

și a circumstanțelor în care a fost săvârșită; 

 probele administrate; 

  propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei; 

 motivarea propunerii; 

 numele, prenumele și semnătura președintelui, ale membrilor Comisiei de disciplină, 

precum și ale secretarului acesteia; 

 data întocmirii raportului. 

11. Raportul Comisiei de disciplină se întocmește în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

finalizării procedurii cercetării administrative și se înaintează managerului unității sanitare, 

pentru aprobare. 

Art. 54.  COMISIA DE ANALIZĂ PENTRU CERCETARE ADMINISTRATIVĂ ȘI 

STABILIREA SUMELOR CE URMEAZĂ A FI RECUPERATE  

1. Componenţa: un președinte și 5 membri/supleanți  numiți prin decizie; 

2.Atribuțiile comisiei sunt următoarele: 

 În perioada 15-20 ale fiecărei lunii Comisia  de analiză pentru cercetare administrativă 

și stabilirea sumelor ce urmează a fi recuperate, analizează cazurile nevalidate și 

nedecontate de CAS Iași, va solicita punctul de vedere și eventualele documente 

doveditoare ale persoanelor invocate în lista transmisă de Serviciul Statistică și 

Informatică Medicală, iar în baza acestora comisia va transmite către managerul unității 

un Raport în care va menționa constatările cu privire la cazurile menționate mai sus; 

 În cazul adreselor/deciziilor primite de Spitalul Clinic de Recuperare Iași în care sunt 

dispuse măsuri privind sancționarea spitalului, comisia de analiză pentru cercetare 

administrativă și stabilirea sumelor ce urmează a fi recuperate va efectua următoarele 

activități: 

 Va solicita punctul de vedere al persoanelor invocate în cadrul adreselor primite de 

spital; 

 În termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării adresei/deciziei de 

sancționare, comisia în baza analizei punctelor de vedere solicitate, a documentelor 

relevante, va transmite conducerii spitalului un Raport în care va menționa constatările 

privind eventualele neîndepliniri sau îndepliniri necorespunzătoare a atribuțiilor de 

serviciu sau ale prevederilor legale din partea unor salariați sau, dimpotrivă, constatarea 

privind netemeinicia sancționării spitalului. 

 

Art.55. GRUP DE LUCRU ANTICORUPTIE: 

1. Componenţa: un coordonator, responsabilul cu aplicarea Legii 544/2001 și 20 membri 

numiți prin decizie; 

2. Atribuţiile coordonatorului grupului: 
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 Conduce ședințele de lucru, aproba activitățile specifice din cadrul grupului și dispune 

realizarea de lucrări specifice; 

 Urmărește, prin secretarul tehnic, respectarea termenelor propuse în cadrul grupului de 

lucru și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor; 

 Decide asupra participării la ședințele grupului de lucru și a altor reprezentanți din 

cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași a căror prezenta este necesară pentru 

clarificarea și soluționarea problemelor discutate; 

 Întocmește rapoarte semestriale privind modul de îndeplinire a Planului Sectorial 

Anticorupție la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iași; 

 Coordonează și monitorizează structurile din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași 

pentru atingerea obiectivelor propuse în Planul Sectorial Anticorupție, prin realizarea 

atribuțiilor la nivelul fiecărei secții/compartiment/serviciu în mod eficient și cu 

respectarea legilor, normelor, standardelor și regulamentelor în vigoare precum și a 

politicilor interne; 

 Îndrumă secțiile/compartimentele/serviciile din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare 

Iași  în elaborarea rapoartelor semestriale pe activitățile specifice, identificate în 

vederea realizării obiectivelor din planul sectorial anticorupție. 

3. Atribuţiile membrilor grupului sunt: 

 Elaborează rapoarte privind modul de îndeplinire a activităților în domeniile în care 

li s-au stabilit responsabilități în planul sectorial anticorupție la nivelul Spitalului 

Clinic de Recuperare Iași, iar rapoartele semestriale privind realizarea obiectivelor 

propuse în plan, cu menționarea indicatorilor identificați în Inventarul măsurilor de 

prevenire vor fi predate la Secretariatul grupului până în data de 30 iunie, pentru 

perioada 01 ianuarie - 30 iunie al anului în curs și până la 31 decembrie pentru 

perioada 01 iulie - 31 decembrie a anului în curs. 

 Inventariază la nivelul secțiilor/serviciilor/compartimentelor riscurile privind 

activitățile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în Planul Sectorial 

Anticorupție la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iași și le monitorizează în 

vederea  stabilirii controalelor interne corespunzătoare. 

 Membrii grupului de acțiune anticorupție sunt responsabili de realizarea măsurilor 

aprobate în cadrul planului sectorial anticorupție la nivelul Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași. 

4. Secretarul grupului va ține evidența rapoartelor membrilor Grupului de Lucru 

Anticorupție, precum și alte dispoziții date de membrii Grupului de Lucru Anticorupție; 

 

Art.56. COMITET DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

1.Componența: 

 Manager; 

 Director financiar contabil; 

 Director medical; 
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 Medic epidemiolog; 

 Medic medicina muncii; 

 Reprezentantul lucrătorilor; 

 Secretar. 

3. Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

Pentru realizarea informării, consultării și participării lucrătorilor, comitetul de 

securitate și sănătate în muncă are următoarele atribuții:  

 analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și 

planul de prevenire și protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de 

organizare și funcționare;  

  urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor 

necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al 

îmbunătățirii condițiilor de muncă;  

 analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în 

considerare consecințele asupra securității și sănătății, lucrătorilor, și face propuneri 

în situația constatării anumitor deficiențe;  

 analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă, 

a echipamentelor de protecție colectivă și individuală;  

  analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern de prevenire 

și protecție, precum și menținerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;  

  propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezenta 

grupurilor sensibile la riscuri specifice;  

  analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care 

își îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate;  

  urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind 

securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și 

inspectorii sanitari;  

 analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și 

propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;  

 analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și 

evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor 

dispuse în urma cercetării;  

  efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru 

și face un raport scris privind constatările făcute;  

  dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate și sănătate în muncă de 

către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și 

sănătății în muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul 

încheiat, precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza 

în anul următor.  
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Art.57. COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE 

METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL 

MANAGERIAL AL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE IAȘI 

1.Comisia este constituită din președinte și șefii de secție/compartimente/servicii: 

 Președinte:  director medical; 

 Membri:25 care reprezintă secțiile medicale/laboratoare/servicii. 

 În situația în care președintele din motive obiective, nu se poate prezenta la ședințe, 

acesta va fi suplinit de către unul din membrii comisiei, numit în scris de președinte; 

În situația în care un membru al Comisiei, din motive obiective nu se poate prezenta la 

ședințe, acesta poate fi suplinit de către o persoana desemnata de acesta, din cadrul structurii 

pe care o conduce sau din care face parte. 

2. Comisia are următoarele atribuții: 

 Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului 

Clinic de Recuperare Iași, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și 

termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului 

se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele de 

control intern, aprobate prin OSGG 600/2018  cu luarea în considerare a specificului 

Spitalului Clinic de Recuperare Iași; 

 Supune spre aprobare Managerului, programul  de dezvoltare a sistemului de control 

managerial al Spitalului Clinic de Recuperare Iași, și urmărește realizarea acestuia; 

 Urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul 

Spitalului Clinic de Recuperare Iași care trebuie să respecte și inventarul 

operațiunilor/activităților care se desfășoară în compartimentele respective; 

 Inventariază riscurile prin Comisia de gestionare a riscurilor numita prin dispoziție și 

problemele întâmpinate și informează conducerea Spitalului Clinic de Recuperare Iași 

referitor la acestea; 

 Evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare 

Iași; 

 Întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control 

intern managerial în raport cu programele adoptate, precum și referitoare la situațiile 

deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare în cadrul acestora. 

Aceste informări vor fi transmise Managerului și/sau altor instituții abilitate, la 

solicitarea acestora. 

Modul de lucru al Comisiei este stabilit prin Regulament; 

3. La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în grupurile de lucru pe care acestea le 

constituie, pot participa și alte persoane din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iași, 

a căror contribuție este necesară pentru realizarea atribuțiilor Comisiei și a celorlalte 

cerințe din prezenta decizie. 
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4. Solicitările comisiei adresate conducătorilor de structuri din cadrul Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași și /sau subordonaților acestora, în contextual de la alin (1), reprezintă 

sarcini de serviciu. 

5. Cu privire la sistemul/subsistemul de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce 

le revin în calitate de conducători de compartimente de specialitate, aceștia au fără a se 

limita la acestea, următoarele atribuții: 

 Stabilesc procedurile ce trebuiesc urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de 

serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților specifice; 

 Identifică riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină 

riscurile în limite acceptabile; 

 Stabilesc indicatori de monitorizare ai procedurilor elaborate în cadrul 

compartimentelor de specialitate; 

 Monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului( evaluează, 

măsoară și înregistrează rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, 

aplică măsuri corective, etc); 

 Informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni 

derulate în cadrul compartimentului. 

 

Art.58. COMISIA DE ANALIZĂ A DECESELOR 

1. În conformitate cu Legea 95/2006 la nivelul spitalului se constituie Comisia de 

analiză a decesului care are următoarea componenţă: 

  Președinte 

  membru 

  membru 

2. Principalele atribuții ale Comisiei de  analiza a decesului sunt următoarele: 

 înființează un registru de evidentă a decedaților: 

 consemnează în registru fiecare deces din cadrul spitalului; 

 se întrunește lunar, sau ori de câte ori este necesar și analizează toate decesele din 

Spital. 

 Raportează la Serviciul de management al calității, decesul pentru a fi înregistrat în 

CAPESARO, în termen de 30 de zile. 

 

Art.59. COMITETUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI 

MEDICALE 

1. Are următoarea componenţă: 

 Medic epidemiolog ( șef CPIAAM) ; 

 medic boli infecțioase; 

 Director medical  

 Director de îngrijiri; 

 Farmacist șef; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

43 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 Medic laborator microbiologie;  

 Medic șef secție Ortopedie;  

 Medic șef secție ORL ; 

 Medic șef secție recuperare cardiovasculară;  

 Medic șef secție recuperare respiratorie;  

 Medic șef secție BFTR ; 

 Medic șef secție recuperare neurologie ; 

 Medic șef secție Reumatologie I ; 

 Medic șef secție Reumatologie II ; 

 Medic șef secție medicina muncii ; 

 Medic șef secție recuperare neuromotorie ; 

 Responsabil mediu ; 

 Asistent  igienă CPIAAM. 

2. Comitetul este condus de coordonatorul compartimentului de prevenire a infecțiilor 

asociate asistenței medicale. 

3. Membrii Comitetului sunt: directorul medical, directorul de Îngrijiri, toți șefii de secție/ 

compartiment medical al unității, medicul de medicina muncii, medicul microbiolog, 

medic boli infecțioase, farmacistul șef, asistenți CPIAAM, responsabil mediu. 

4. Se întâlnește trimestrial sau la nevoie pentru analiza situației și elaborarea de propuneri 

către Comitetul Director. 

5. Elaborează, analizează și propune către Comitetul Director planul anual de 

supraveghere,  prevenire și control al infecțiilor asociate asistenţei medicale. 

6. Propune către Comitetul Director, bugetul aferent derulării activităților din planul anual 

de supraveghere,  prevenire și control al infecțiilor asociate asistenţei medicale. 

7. Propune către Comitetul Director proiecte și măsuri pentru îmbunătățirea activității de 

prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale; 

8. Elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv 

ghidurile de tratament inițial în principalele sindroame infecțioase și profilaxiei 

antibiotic; 

9. Coordonează elaborarea listei de antibiotice esențiale care să fie disponibila în mod 

permanent în spital; 

10. Colaborează cu farmacistul unității în vederea evaluării consumului de antibiotic în 

unitatea sanitară. 

11. Elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare 

judicioasa a antibioticelor, a consumului de antibiotic ( în primul rând, al celor de 

rezervă) și propune măsuri de îmbunătățire; 

 

 

 

 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

44 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

Art. 60. COMISIA DE COORDONARE A PROCESULUI DE EVALUARE ÎN 

VEDEREA OBȚINERII REACREDITĂRII/CICLUL II 

1. Are următoarea componenţă: 

 Președinte; 

 Secretar;  

 Membri : 

 Director medical; 

 Director financiar contabil; 

 Director de îngrijiri; 

 Compartiment Audit Public Intern; 

 Secția Clinica Recuperare Medicală Cardiovasculară– coordonatori calitate; 

 Secția Clinica Recuperare Medicala Respiratorie –coordonatori calitate: 

 Secția Clinica de Recuperare Medicală Neurologie : –coordonatori calitate; 

 Secția Clinica Reumatologie – coordonatori calitate; 

 Secția Clinica Reumatologie II – coordonatori calitate;  

 Secția Clinica Medicina Muncii – coordonatori calitate;  

 Secția Recuperare  Neromotorie – coordonatori calitate;  

 Secția Recuperare medicină fizică și balneologie – coordonatori calitate;  

 Secția Clinica ORL – coordonatori calitate; 

 Secția Clinica Ortopedie-Traumatologie: –coordonatori calitate; 

 Laborator radiologie și imagistică medicală –coordonatori calitate; 

 Laborator analize medicale; –coordonatori calitate;  

 Laborator Recuperare Medicină Fizică și Balneologie–coordonatori calitate; 

 Laborator Tehnic de Specialitate pentru Exploatarea Rațională  a Apelor Minerale 

utilizate în cura internă și externă – coordonatori calitate; 

 Laborator Explorări Funcționale:-coordonatori calitate; 

 Compartiment Contencios: – coordonatori calitate; 

 Serviciul RUNOS: – coordonatori calitate ; 

 Serviciul Financiar  Contabilitate – coordonatori calitate; 

 Serviciul Administrativ Tehnic – coordonatori calitate; 

 Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale – 

coordonatori calitate; 

 Serviciul Investiții și Contractare – coordonatori calitate;  

 Statistică și Informatică Medicală – coordonatori calitate:  

 Compartiment Intern de Prevenire și Protecție, PSI – coordonatori calitate;  

 Unitate de Transfuzii Sanguine(UTS) – coordonatori calitate; 

 Compartiment Audiologie – coordonatori calitate; 

 Farmacie: – coordonatori calitate; 

 Policlinica Sportivă: –coordonatori calitate; 

 Serviciul Primire Bolnavi – coordonatori calitate;  

 Compartiment Secretariat și Relații cu Publicul – coordonatori calitate; 
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 Serviciul Dietetică – coordonatori calitate; 

2. Membrii Comisiei de Coordonare a procesului de evaluare în vederea obținerii 

reacreditării/ciclul II de acreditare a Spitalului Clinic de Recuperare Iași au următoarele 

obligații: 

 Stabilesc misiunea și viziunea unității sanitare, în concordanta cu nevoia normative 

de servicii de sănătate a comunității și resursele existente sau potențiale. 

 Susțin structura de Management al Calității în atingerea obiectivelor reacreditarea 

spitalului, monitorizare post acreditare, implementarea și dezvoltarea continua a 

“conceptului de calitate”. 

 Identifică procesele din organizație și problemele cu care se confrunta în 

desfășurarea acestora. 

 Analizează conținutul standardelor de acreditare și se stabilește care sunt diferențele 

intre indicatorii de structura, de proces  si de rezultat  din unitate și din standard, 

care este drumul de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu 

standardele. 

 Stabilesc obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu 

responsabilități. 

 Stabilesc modul de monitorizare și evaluare a derulării procesului. 

 Stabilește documentația necesară asigurării trasabilității proceselor eliminând 

documentele și înscrisurile redundante și inutile. 

 Identifică activități pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau 

operaționale, pentru a asigura omogenitatea modului de acțiune. 

 Identifică actele medicale pentru care se considera ca este necesară elaborarea de 

protocoale de diagnostic și tratament. 

 Stabilesc proceduri de monitorizare a eficacității și eficientei procedurilor și 

protocoalelor. 

 Stabilesc echipele care vor elabora aceste documente, echipele vor fi formate din 

personalul care trebuie să aplice aceste proceduri și protocoale. 

 Stabilește circuitul documentelor, având în vedere siguranța și securitatea 

informațiilor. 

 Se asigură de instruire, corectitudinea implementării, conștientizarea și asumarea 

procedurilor, protocoalelor promovate. 

 Păstrează confidențialitatea celor dezbătute. 

 Pregătesc documentele necesare validării conformității cu cerințele din standard. 

 Cooperează cu membrii comisiilor de evaluare. 

 Participă la programul de evaluare. 

 Transmit documentelor solicitate pe hârtie sau electronic comisiei de evaluare. 

 Se pun de acord în ceea ce privește programul de evaluare împreună cu membrii 

comisiei de evaluare pentru a nu perturba buna desfășurare a activității spitalului. 

 Participă la ședințele de deschidere, informare zilnică, de informare finală. 
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 Gestionează și aplanează situațiile tensionate. 

3. În vederea îndeplinirii atribuțiilor proprii, Comisia de Coordonare a procesului de 

evaluare în vederea obținerii reacreditării/ciclul II de acreditare a Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași va avea în vedere: 

 Obligațiile comisiei. 

 Necesitatea respectării regulilor Comisiei de Coordonare a procesului de evaluare 

în vederea obținerii reacreditării/ciclul II de acreditare a Spitalului Clinic de 

Recuperare Iași. 

 Creșterea calității serviciilor medicale. 

 Dezvoltarea continuă a sistemelor de management al calității. 

  

4. Comisia de Coordonare a procesului de evaluare în vederea obținerii reacreditării/ciclul 

II de acreditare a Spitalului Clinic de Recuperare Iași are următoarele atribuții: 

 Analizează neconformitățile, situațiile necorespunzătoare sesizate; 

 Soluționează neconformitățile, situațiile necorespunzătoare sesizate; 

 Trasează plan de măsuri pentru neconformitățile, situațiile necorespunzătoare sesizate; 

 Menține continuitatea calității serviciilor medicale; 

 Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de acreditare împreună cu 

SMC; 

 Elaborează documentele conform procedurilor și metodologiei de acreditare; 

 Efectuează audituri interne în toate zonele organizației pentru evaluarea eficacității și 

stadiului implementării standardelor, respective ședințe ale comisiei, pentru evaluarea 

neconformităților specific fiecărei structuri; 

 Verifică  eficacitatea acțiunilor corective dispuse; 

 Raportează periodic sau la cererea conducerii aspectele referitoare la standard 

 Participă la analiza managementului; 

 Asigură interfața în fața   organismelor de acreditare, precum și prezentarea sistemului 

adoptat în fața  terțelor persoane, cu acordul conducerii; 

 Stabilește obiectivele specifice proceselor pentru a atinge standardele din referința de care 

răspund; 

 Monitorizează și măsoară indicatorii specifici;  

 Raportează stadiul realizării obiectivelor specifice proceselor (inclusiv prelucrarea 

statistica a datelor cu privire la performanta proceselor) către conducerea instituției; 

 Coordonează activitățile de identificare și analiza riscurilor asociate actului medical; 

 Revizuiește protocoalele  existente; 

 Elaborează protocoale /algoritmi de stabilire pe afecțiunile mai frecvente; 

 Elaborează protocoale de prescriere medicamente/investigații costisitoare; 

 Elaborează proceduri de îngrijire specifice; 

 Elaborează protocoale/înțelegeri scrise intre secții privind asistenta medicală, consulturi 

interdisciplinare; 
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 Elaborează documentele necesare monitorizării spitalelor acreditate a unităților sanitare 

acreditate. 

 

Art.61.COMISIA DE DESEMNARE A SALARIATULUI LUNII ÎN URMĂTOAREA 

COMPONENŢĂ: 

 Manager;  

 Director medical; 

 Director îngrijiri; 

 Șef serv. RUNOS; 

 Serv. RUNOS; 

 Comp. control intern managerial – management calitate; 

 Consilier juridic. 

Comisia are rolul de a analiza activitatea salariaților spitalului și pentru merite deosebite 

sau pentru implementarea de noi proiecte de dezvoltare sau de promovare ale spitalului va 

acorda lunar titlul de “ salariatul lunii” care va fi expus la fișierul de promovare a personalului 

spitalului care are locația la parter. 

Art. 62. COMISIA DE GESTIONARE A RISCURILOR   

1.Este numită prin decizie și este formată din: 

 Președinte:   

 Membri: 

 Dr. înlocuitor director medical 

 Ec. înlocuitor director fin. Contabil 

 As. înlocuitor director de îngrijiri 

 RGR secția neurologie 

 RGR secția ortopedie 

 RGR secția cardiologie 

 RGR secția respiratori 

 RGR secția neuromotori 

 RGR secția ORL 

 RGR secția BFTR 

 RGR secția reumatologie I 

 RGR secția reumatologie II 

 RGR secția medicina muncii 

 RGR farmacie 

 RGR explorări funcționale 

 RGR laborator analize medicale 

 RGR laborator radiologie 

 RGR administrativ 

 RGR SSM 

 RGR CIAAM 
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 RGR Statistică și informatică medicală 

 RGR ATI 

 RGR audit 

 RGR serviciul RUNOS 

 SECRETAR:  

SMC – responsabil Registrul riscurilor 

2. Președintele EGR 

 Stabilește  datele de desfășurare a ședințelor EGR funcție de solicitările 

responsabililor de riscuri; 

 Conduce ședințele de analiză a stadiului implementării acțiunilor și măsurilor 

de gestiune a riscurilor; 

 Aprobă hotărârile luate în cadrul ședinței EGR; 

 Aprobă rapoartele periodice (semestriale/anuale) cu privire la desfășurarea 

procesului de gestionare a riscurilor la nivelul echipei de gestiune a riscului pe 

care o conduce și le înaintează către comisie. 

3. Atribuțiile EGR sunt următoarele: 

 Stabilește riscurile la nivel de sector de activitate, acțiunile și măsurile de 

gestiune; 

 Analizează stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de gestiune a 

riscurilor; 

 Comunică stadiul de implementare a acțiunilor și măsurilor de gestiune a 

riscurilor către comisie semestrial și anual sau ori de câte ori se solicită de 

către comisie sau alte organe abilitate de control și audit. 

 Analizează recomandările și măsurile legate de gestiunea riscurilor 

documentate în rapoartele de audit și/sau alte acte de control intern/extern 

și stabilesc măsurile corective conform recomandărilor. 

4.Responsabilul cu registrul de riscuri 

 Preia, centralizează și îndosariată formularele de gestiune a riscurilor elaborate 

în cadrul compartimentelor de specialitate; 

 Întocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor la nivel de instituție pe 

baza formularelor de gestiune a riscurilor; 

 Colaborează cu responsabilii de riscuri, președintele EGR și comisia de 

monitorizare în vederea aplicării prezentei proceduri; 

 Informează comisia de monitorizare/directorul/managerul cu privire la 

aspectele deosebite identificate în procesul de dezvoltare a standardului de 

control intern ”managementul riscurilor” 

 Informează ordonatorul principal de credite, la solicitarea acestuia,  cu privire 

la aspectele deosebite identificate în procesul de dezvoltare a standardului de 

control intern ”managementul riscurilor”. 
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Art. 63 COMISIA DE TRANSFUZII ȘI HEMOVIGILENȚĂ 

1.Este constituită prin decizie în următoarea componenţă: 

 Președinte:– medic specialist ATI  

 Membrii:    

o medic specialist ATI; 

o medic specialist ATI; 

o Director Medical;       

o Farmacie– farmacist; 

o Director financiar contabil; 

o medic primar laborator clinic – reprezentant al Centrului de 

Transfuzie Sanguina Iași. 

2. Responsabilitățile comisiei de transfuzie și hemovigilență din cadrul Spitalului Clinic 

de Recuperare Iași sunt:  

 monitorizarea nivelului de asigurare a securității transfuzionale la nivelul spitalului;  

  elaborarea și implementarea documentației necesare aplicării în practica din spital a 

ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total și a componentelor sanguine;  

 evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor 

categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;  

  monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secțiile spitalului;  

 organizarea și monitorizarea funcționării sistemului de hemovigilenţă la nivelul 

spitalului și colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacțiilor și 

incidentelor adverse severe;  

 elaborarea și implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calității din 

spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital și la nivelul 

secțiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.           

 

Art. 64. COMISIA DE BIOCIDE ŞI MATERIALE NECESARE PREVENIRI IAAM 

1. Este compusă din:  

 Directorul medical; 

 Medicul epidemiolog 

 Directorul de îngrijiri; 

2. Atribuțiile comisiei sunt următoarele: 

 Stabilește necesarul de biocide și materiale pentru fiecare secție a spitalului; 

 Evaluează trimestrial consumul de biocide și materiale suplimentare în caz de 

neconcordanta; 

 Întocmește caietul de sarcini și referate de necesitate; 

 Evaluează eficienta produselor biocide adecvate situației specifice unităților 

sanitare în conformitate cu Planul anual de supraveghere al infecțiilor asociate 

asistentei medicale; 

 Urmărește și depistează neconformitățile produselor achiziționate; 
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 Membrii comisiei fac parte din comisia de evaluare a licitațiilor organizate 

pentru produse biocide și materiale. 
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CAPITOLUL VI – ATRIBUŢIILE PERSONALULUI  SPITALULUI 

 

PERSONALUL MEDICAL 

Art.65 Medicul Șef de secție 

I. Atribuții șef secție 

1. Conform Ord. MS nr.1101/2016 are următoarele atribuții: 

 organizează, controlează și răspunde pentru derularea activităților proprii secției, 

conform planului anual de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței 

medicale din unitatea sanitară; 

  răspunde de activitățile desfășurate de personalul propriu al secției, cu respectarea 

procedurii de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale, elaborată de serviciul/ 

compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate 

cu legislația în vigoare; 

 răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea 

sanitară; 

 răspunde de efectuarea de către asistenta șefă de secție a triajului zilnic al personalului 

din subordine și declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 în cazul șefilor de secție în secții cu risc, răspunde de derularea activității de screening 

al pacienților pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenţi, 

în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al 

infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauții și de aplicarea ei, împreună cu 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și cu 

directorul medical; 

 răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor 

asociate asistenței medicale pe secție; 

 îndrumă și realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției și 

răspunde de calitatea actului medical; 

 organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției și cabinetului 

integrat, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției;  

 răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistența medicală de calitate de 

către personalul din secție. 

 propune directorului medical  planul anual de furnizare de servicii medicale al secției 

și răspunde de realizarea acestuia; 

 răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar 

din cadrul secției; 
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 evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției, investiţiile și 

lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfășurarea activității în anul 

bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului; 

 angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

 aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale 

specifice secției; 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri și 

cheltuieli al secției, elaborate cu sprijinul compartimentului economico – financiar;   

 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secției, 

conform reglementăarilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale sau 

alte surse; 

 întreprinde măsurile necesare și urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de 

performanţă ai secției;  

 elaborează fișa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării 

managerului spitalului; 

 răspunde de respectarea la nivelul secției  a regulamentului de organizare şi funcţionare,  

a regulamentului intern al spitalului şi a atribuțiilor prevăzute în fișa postului pentru 

personalul din subordine; 

 stabilește atribuțiile care vor fi prevăzute în fișa postului pentru personalul din 

subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

 face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri 

de muncă, în funcție de volumul de activități, conform reglementarilor legale în 

vigoare; 

 propune  programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru 

personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;  

 propune aplicarea de sancțiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care 

se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare, a 

regulamentului intern al spitalului; 

 supervizează  conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigațiilor 

paraclinice a indicațiilor operatorii și programului operator pentru pacienții internați în 

cadrul secției; 

 aprobă internarea pacienților în secție, pe baza criteriilor de internare, cu excepția 

internărilor de urgență; 

 hotărăște oportunitatea continuării  spitalizării în primele 24 de ore de la internare; 

 avizează și răspunde de modul de completare și de întocmire a documentelor medicale 

eliberate în cadrul secției; 

 evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, 

conform structurii organizatorice și fisei postului; 
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 propune planul de formare și perfecţionare a personalului aflat în subordine, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; 

 coordonează activităţile de control a calităţii serviciilor acordate de personalul medico-

sanitar din cadrul secției, în colaborare cu Consiliul Medical;  

 răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie și de 

prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secției, în conformitate cu normele 

stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice; 

 asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-

economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și 

control din cadrul secției și cabinetului, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare; 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea 

acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea sectiei; 

 urmărește încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical 

din subordine; 

 în domeniul financiar îndeplinește atribuțiile conducătorului compartimentului de 

specialitate,  conform normelor și procedurilor legale și face propuneri de angajare, 

lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor care se aprobă de conducătorul spitalului; 

 propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la 

nivelul laboratorului  cu aprobarea consiliului medical; 

 participă și răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare 

la activitatea compartimentului și cabinetului;  

2. Face parte din Consiliul medical al spitalului și are următoarele atribuții : 

 îmbunătățește standardele clinice și  modelele de practica în scopul acordării de 

servicii medicale de calitate și în scopul creșterii gradului de satisfacție a 

pacienților; 

 monitorizează și evaluează activitatea medicală desfășurata în spital în scopul 

creșterii performantelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;  

 înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare 

al spitalului; 

3. Propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirii activității 

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

ghidurilor și protocoalelor de practică medicală;  

4. Este numit, prin decizie, membru al Nucleului de calitate, cu următoarele atribuții 

(stabilite prin ordin comun al MS/CNAS/CMR) : 
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 monitorizează intern calitatea serviciilor medicale furnizate asiguraților, prin urmărirea 

respectării criteriilor de calitate; 

 întocmește punctajului aferent criteriilor de calitate și-l urmărește lunar pentru 

reactualizarea  acestuia; 

 prezintă propuneri de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate asiguraților, 

pe fiecare secție în parte și global pe spital, conducerii spitalului; 

 se întrunește lunar cu ceilalți membri ai Nucleului de calitate în vederea discutării 

punctajului obținut la evaluarea criteriilor de calitate, deficiențelor constatate și a 

măsurilor ce pot fi propuse spre aplicare pentru îmbunătățirea calității serviciilor 

medicale; 

 elaborează materiale cu informații utile pacientului și aparținătorului (date generale 

despre spital, programul de vizită pentru aparținători, medicul curat, modalitatea de 

contact a acestuia, etc.) ce vor fi puse la dispoziția acestora în momentul internării pe 

secție; 

 cooperarea cu reprezentanții desemnați pentru monitorizarea externă a calității; 

 organizarea anchetelor de evaluare a satisfacției asiguraților și personalului; 

5. Este numit, prin decizie, membru în Nucleul de farmacovigilență cu următoarele 

atribuții: 

 organizează supravegherea tratamentelor cu medicamente pentru detectarea reacțiilor 

adverse în spital, pe care le consemnează în fisele de reacții adverse primite de la 

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) și pe care 

le înaintează colectivului de referință; 

 efectuează, sub îndrumarea colectivului de referință, studiile de farmacovigilență 

dirijată; 

 semnalizează telefonic colectivului de referință reacțiile adverse severe cauzate de 

medicamente; 

 înaintează la ANMDM probe din medicamentele care au provocat reacții adverse 

severe; 

6. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de monitorizare, coordonare și 

îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al 

spitalului, cu următoarele atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al spitalului, 

program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte 

măsuri necesare dezvoltării acestuia; la elaborarea programului se vor avea în 

vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern 

aprobate prin OSGG 600/2018, cu modificările și completările ulterioare cu luarea 

în considerare a specificului spitalului; 

 supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și urmărește realizarea acestuia; 
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 urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul 

spitalului, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților care se 

desfășoară în compartimentele respective; 

 inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea spitalului 

referitoare la acestea; 

 evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul spitalului; 

 întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de control 

managerial în raport cu programele adoptate, precum și la situațiile deosebite și la 

acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora-

aceste informări vor fi transmise managerului și/sau altor instituții abilitate, la 

solicitarea acestora; 

 stabilește procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de 

serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților specifice; 

 identifică riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să 

mențină riscurile în limite acceptabile; 

 monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, 

măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, 

aplică măsuri corective, etc.); 

 informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni 

derulate în cadrul compartimentului;  

7. Este numit, prin decizie, să facă parte din personalul medical de specialitate numit pentru 

stabilirea necesarului de medicamente și materiale sanitare în vederea întocmirii 

documentației pentru aprobarea angajamentelor bugetare și legale. Este persoana care 

angajează cheltuielile pentru medicamente și materiale sanitare pe secția unde își 

desfășoară activitatea;  

8. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de examinare a aptitudinilor profesionale 

și personale ale candidaților care participă la concursurile pentru ocuparea posturilor 

vacante din cadrul secției;                                                                                                                                

9.  Are obligația de a se prezenta în serviciu la solicitarea conducerii unității. 

II. Atribuții ca medic primar în cadrul secției și cabinetului integrat: 

1. Conform Ord. MS nr.1101/2016 are următoarele atribuții: 

 protejarea propriilor pacienți de alți pacienți infectați sau de personalul care poate fi 

infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 aplicarea procedurilor și protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 obținerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecție este prezentă sau 

suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic și cu definițiile de caz și înainte 

de inițierea tratamentului antibiotic; 
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 răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

 consilierea pacienților, vizitatorilor și a personalului în legătură cu procedurile de 

prevenire a transmiterii infecțiilor; 

 instituirea tratamentului adecvat pentru infecțiile pe care le au ei înșiși și implementarea 

măsurilor instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate 

asistenței medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecții altor persoane, în 

special pacienților; 

 solicitarea consultului de boli infecțioase în situațiile în care consideră necesar și/sau 

conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a 

antibioticelor, implementată în unitatea sanitară; 

 respectă procedura de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

 după caz, răspunde de derularea activității de screening al pacienților în secții de terapie 

intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni 

multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere 

şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale și monitorizare a utilizării 

antibioticelor și a antibiotic rezistenței; 

 comunică infecția/portajul de germeni importanți epidemiologic la transferul 

pacienților săi în altă secție/altă unitate medicală. 

2. Examinează bolnavii imediat la internare și completează foaia de observație în primele 

24 de ore, iar în cazuri de urgență folosește investigațiile paraclinice efectuate în 

ambulatoriu;    

3. Examinează zilnic bolnavii  și consemnează în foaia de observație evoluția,   explorările 

de laborator, alimentația și tratamentul corespunzător, la sfârșitul internării întocmește 

epicriza; 

4. Participă zilnic la rapoartele de gardă; 

5. Colaborează cu ceilalți medici din secție în situația în care i se solicita sprijinul referitor 

la situația bolnavilor pe care aceștia îi au în îngrijire sau ori de cate ori este necesar; 

6. Participă la consulturi cu medicii din alte specialități și în cazurile deosebite la 

examenele paraclinice  precum și la expertizele medico –legale; 

7. Comunică zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care îi are, îi investighează și 

care necesita supraveghere deosebită; 

8. Întocmește și semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijește;   

9. Supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii;  

10. Recomandă și urmărește zilnic regimul alimentar al bolnavilor;            

11. Raportează cazurile de boli infecțioase și boli profesionale potrivit dispozițiilor în 

vigoare; 

12. Răspunde de disciplina, ținută și comportamentul personalului din subordine și al 

bolnavilor pe care îi are în îngrijire; 
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13. Întocmește formele de externare ale bolnavilor și redactează orice act medical, aprobat 

de conducerea spitalului în legătura cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut  în îngrijire; 

14. Emite certificatul de concediu medical la externare;  

15. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenta și la consulturile din aceeași  secție  si 

alte secții și  colaborează cu toți medicii din secțiile și laboratoarele din spital, în 

interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;  

16. Se preocupă în permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu; 

17. Depune o activitate permanenta de educație sanitara a bolnavilor și aparținătorilor;  

18. Participă la autopsii și confruntările anatomo – clinice la cazurile pe care le-a avut în 

îngrijire; 

19. Controlează respectarea normelor de igiena și antiepidemice; 

20. Asigură gărzile în secție, potrivit programului stabilit prin RI și a graficului întocmit în 

secție sau în situații deosebite din dispoziția conducerii;  

21. Informează pacientul privind drepturile, obligațiile și tratamentul pe perioada 

spitalizării; 

22. Este responsabil cu administrarea corectă a terapiei transfuzionale, având următoarele 

atribuții ca medic prescriptor (Art.13 din Norma la Ord.nr.1224/2006) : 

 stabilește indicația de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul și 

cantitatea necesară de sânge total sau componente sanguine ce urmează a fi transfuzate, 

precum și gradul de urgenta al administrării lor, consemnând toate aceste informații sub 

semnătura și pe propria răspundere în foaia de observație a pacientului; 

 comunică pacientului, aparținătorului sau tutorelui legal beneficiile și riscurile pe care 

le implica terapia transfuzionala și îi solicita consimțământul în vederea administrării 

transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observație; 

 semnează și parafează formularul –tip « cerere de sânge »; 

 supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului și 

desfășurarea procedurii de administrare a transfuziei; 

 urmărește evoluția post transfuzională a pacienților în următoarele 48 de ore; 

 administrarea repetată de sânge și componente sanguine la pacienții care necesită 

terapie transfuzională în ședințe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul aceleiași 

spitalizări se va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai pacientului; 

 în toata activitatea sa legată de transfuzie sanguină, poate solicita sprijinul medicului 

coordonator al unității de transfuzie sanguină sau al centrului de transfuzie sanguină 

teritorial; 

 promovează importanța donării de sânge voluntare și neremunerate în rândul 

pacienților și aparținătorilor; 

 în timpul programului de gardă, toate aceste atribuții revin medicului de gardă din secția 

de spital respectivă; 

 înscrie în biletul de externare al pacientului informații relevante privind administrarea 

terapiei transfuzionale; 
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23. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecţiilor asociate asistenței 

medicale  în unităţile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 

914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind condițiile pe care trebuie 

să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;     

24. Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a 

normativelor profesionale privind asigurarea calității asistenței medicale acordate 

pacienților în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale atrage 

responsabilitatea individuală sau, după caz, instituțională, în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare. 

25. Respectă principiile de etică și deontologie profesională;  

26. Participă la instructajele impuse de CPCIN, PSI și protecția muncii; 

27. Participă zilnic la raportul de gardă împreună cu medicii și asistenta șefă; 

28. Confirmă decesul în foaia de observație consemnând data și ora producerii, precum și 

diagnosticul clinic de deces și dă dispoziție de transport a cadavrului la morgă după 2 

ore de la deces, completează  biletul de trimitere către serviciul de anatomie patologică 

(cu  semnătură și parafă );    

29. Are obligația completării fisei unice de raportare a bolilor transmisibile și transmite 

către persoana responsabila numita prin decizie de către unitate și raportarea telefonica 

în primele 24 ore la Direcția de Sănătate Publica Iași, conform  cu prevederile Ordinelor   

nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informațional al fisei unice de raportare a 

bolilor transmisibile, ale HG nr.  589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare 

și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile și ale Ordinului nr. 

883/2005. 

III. Ambulatoriu integrat :   ( unde este cazul) 

1. Stabilește diagnosticul și tratamentul pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație 

contractuala cu casa de asigurări de sănătate și care nu au necesitat internare în regim 

continuu sau de spitalizare de zi; 

2. Monitorizează și efectuează controlul pacienților care au fost internați în spital și care 

au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de 

trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în 

relație contractuala cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecțiunile pentru care au 

fost internat; 

3. Acordă consultații interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei 

internați în alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare 

respective; acestea se vor acorda prioritar; 
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4. Stabilește diagnosticul și tratamentul pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialitățile 

unice în localitate și care nu necesita internare în regim continuu sau de spitalizare de 

zi; 

5. Înregistrează și raportează distinct  serviciile  medicale ambulatorii, în vederea 

decontării de către casa de asigurări de sănătate;     

6. Îndrumă bolnavii care nu necesita supraveghere și tratament de specialitate, la medicii 

de familie cu indicația conduitei terapeutice; 

7. Acordă primul ajutor medical dacă este necesar; 

8. Recomandă internarea în secția cu paturi a bolnavilor care necesita aceasta, în funcție 

de gradul de urgență, întocmește biletul de trimitere; 

9. Anunță Direcția de Sănătate Publica despre cazurile de boli infecțioase și profesionale 

depistate; 

10. Dispensarizează unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform 

normelor în vigoare, colaborează cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor 

bolnavi din evidenta acestora; 

11. Stabilește incapacitatea temporara de muncă și emite certificatul medical potrivit 

reglementarilor în vigoare; 

12. Efectuează în specialitatea respectiva consultații medicale pentru angajare și control 

periodic, persoanelor trimise în acest scop de medicii de familie; 

13. Completează fisa medicală pentru bolnavii care necesita trimitere la comisia medicală 

pentru expertiza a capacitații de muncă; 

14. Întocmește fisele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care 

necesita astfel de îngrijiri și verifică pe cele întocmite de medicii de familie potrivit 

normelor în vigoare; 

15. Analizează periodic morbiditatea, mortalitatea și alte aspecte medicale de specialitate 

propunând măsuri corespunzătoare;           

 IV. Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru stabilit prin RI; 

3. Respectă graficul de gărzi aprobat de conducerea unității; 

4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului sau a directorului medical; 

5. Schimbarea gărzilor  se va solicita prin cerere scrisa cu acordul medicului care va 

efectua garda  si cu avizul managerului unității; 

6. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

7. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

8. Respectă prevederile RI și ale ROF; 
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9. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

secției;    

 V. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri: 

1.  îşi însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. prevede ca fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea 

și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoană, cât și alte 

persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

3. prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea lucrătorilor, 

precum și orice deficientă a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii 

de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă și condițiile de lucru 

sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății 

în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari   

4. își însușește și respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situații de urgență; 

5. își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

VI. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC): 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

Aceste atribuții nu sunt limitative, salariatul având obligația de a respecta și duce la 

îndeplinire orice alte sarcini, decizii și dispoziții primite din partea conducerii unității, a 
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Direcției de Sănătate Publica sau a Ministerului Sănătății în baza reglementarilor legale în 

vigoare. 

VII.   Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu 

caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în afară 

programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de muncă cu Spitalul. 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în 

privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al 

spitalului, prin contractul individual de muncă și fisa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu 

prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natura a conduce la o 

diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au fost 

accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat 

la cunoștință. 

6. Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor 

de la distanță. 

7. Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauza este autorizat 

să lucreze cu acel program). 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tableta, memorie 

USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea datelor comunicate 

la distanta, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât cele autorizate a le 

recepționa. 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se folosește 

doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptata. 

10.Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, etc.) decât 

cu aprobarea prealabila din partea conducerii unității. 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor deschide 

mailuri necunoscute, suspecte. 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, 

acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public. 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la stație, 

aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL. 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu cheie. 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi accesat 

de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia. 

16.Incaperile unde se afla computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinara a salariatului în 

conformitate  cu prevederile regulamentului intern  si plata de daune. 

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexa; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere si să fie o combinative de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri special. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, idee sau 

orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea nouă să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele 

de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și 

orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte 

acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.66.MEDICUL PRIMAR 

I. Atribuții ca medic primar în cadrul secției și cabinetului integrat  

1. Exercită profesia de medic în mod responsabil, conform pregătirii profesionale, 

normelor etice și deontologice;     

2. Examinează bolnavii imediat la internare și completează foaia de observație în primele 

24 de ore, iar în cazuri de urgență folosește investigațiile paraclinice efectuate în 

ambulatoriu;    

3. Examinează zilnic bolnavii internați și consemnează în foaia de observație evoluția,   

explorările de laborator, alimentația și recomandă tratamentul corespunzător, la 

sfârșitul internării întocmește epicriza; 

4. Participă zilnic la rapoartele de gardă; 

5. Colaborează cu ceilalți medici din secție în situația în care i se solicită sprijinul referitor 

la situația bolnavilor pe care aceștia îi au în îngrijire sau ori de câte ori este necesar; 

6. Participă la consulturi cu medicii din alte specialități și în cazurile deosebite la 

examenele paraclinice  precum și la expertizele medico –legale; 

7. Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are, îi investighează și 

care necesită supraveghere deosebită; 

8. Întocmește și semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijește;   

9. Verifică  tratamentele medicale executate de cadrele medii;  

10. Recomandă și urmărește zilnic regimul alimentar al bolnavilor;            

11. Raportează cazurile de boli infecțioase și boli profesionale potrivit dispozițiilor în 

vigoare; 
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12. Răspunde de disciplina, ținută și comportamentul personalului din subordine și al 

bolnavilor pe care îi are în îngrijire; 

13. Întocmește formele de externare ale bolnavilor și redactează biletul de externare/ 

scrisoarea medicală/ concediul medical și celelalte acte medicale, aprobate de 

conducerea spitalului în legătura cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut  în îngrijire; 

14. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenta și la consulturile din aceeași  secție  si 

alte secții și  colaborează cu toți medicii din secțiile și laboratoarele din spital, în 

interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;  

15. Se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu; 

16. Depune o activitate permanentă de educație sanitară a bolnavilor și aparținătorilor;  

17. Participă la autopsii și confruntările anatomo – clinice la cazurile pe care le-a avut în 

îngrijire; 

18. Controlează respectarea normelor de igienă și antiepidemice; 

19. Asigură gărzile în secție, potrivit programului stabilit prin ROI și a graficului întocmit 

în secție sau în situații deosebite din dispoziția conducerii;  

20. Informează pacientul privind drepturile, obligațiile și tratamentul pe perioada 

spitalizării; 

21. Este responsabil cu administrarea corectă a terapiei transfuzionale, având următoarele 

atribuții ca medic prescriptor (Art.13 din Norma la Ord.nr.1224/2006) : 

 stabilește indicația de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul 

și cantitatea necesară de sânge total sau componente sanguine ce urmează a fi 

transfuzate, precum și gradul de urgenta al administrării lor, consemnând toate 

aceste informații sub semnătura și pe propria răspundere în foaia de observație a 

pacientului; 

 comunică pacientului, aparținătorului sau tutorelui legal beneficiile și riscurile pe 

care le implica terapia transfuzională și îi solicită consimțământul în vederea 

administrării transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observație; 

 semnează și parafează formularul –tip « cerere de sânge »; 

 supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului și 

desfășurarea procedurii de administrare a transfuziei; 

 urmărește evoluția posttransfuzională a pacienților în următoarele 48 de ore; 

 administrarea repetată de sânge și componente sanguine la pacienții care necesită 

terapie transfuzională în ședințe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul 

aceleiași spitalizări se va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai 

pacientului; 

 în toată activitatea sa legată de transfuzie sanguină, poate solicita sprijinul 

medicului coordonator al unității de transfuzie sanguină sau al centrului de 

transfuzie sanguină teritorial; 

 promovează importanța donării de sânge voluntare și neremunerate în rândul 

pacienților și aparținătorilor; 
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 în timpul programului de garda, toate aceste atribuții revin medicului de gardă din 

secția de spital respectivă; 

 înscrie în biletul de externare al pacientului informații relevante privind 

administrarea terapiei transfuzionale; 

22. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile 

sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, 

prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitățile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;     

23. Respectă principiile de etica și deontologie profesionala;  

24. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

25. Participă zilnic la raportul de garda împreună cu medicii și asistenta șefa; 

26. Confirmă decesul în foaia de observație consemnând data și ora producerii, precum și 

diagnosticul clinic de deces și dă dispoziție de transport a cadavrului la morgă după 2 

ore de la deces, completează  biletul de trimitere către serviciul de anatomie patologică 

(cu  semnătură și parafă ), conform  PL 106-11- protocol privind declararea morții 

cerebrale;    

II.  Ambulatoriu integrat  

1. Stabilește diagnosticul și tratamentul pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație 

contractuala cu Casa de Asigurări de Sănătate și care nu au necesitat internare în regim 

continuu sau de spitalizare de zi; 

2. Monitorizează și efectuează controlul pacienților care au fost internați în spital și care 

au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de 

trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în 

relație contractuala cu Casa de Asigurări de Sănătate ,pentru afecțiunile pentru care au 

fost internați; 

3. Acordă consultații interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei 

internați în alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare 

respective; acestea se vor acorda prioritar; 

4. Stabilește diagnosticul și tratamentul pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialitățile 

unice în localitate și care nu necesita internare; 

5. Înregistrează și raportează distinct  serviciile  medicale ambulatorii, în vederea 

decontării de către Casa de Asigurări de Sănătate;   

6. Îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere și tratament de specialitate, la medicii 

de familie cu indicația conduitei terapeutice; 

7. Acordă primul ajutor medical dacă este necesar; 
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8. Recomandă internarea în secția cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în funcție 

de gradul de urgență, întocmește biletul de trimitere; 

9. Anunță Direcția de Sănătate Publică despre cazurile de boli infecțioase și profesionale 

depistate; 

10. Dispensarizează unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform 

normelor în vigoare, colaborează cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor 

bolnavi din evidența acestora; 

11. Stabilește incapacitatea temporară de muncă și emite certificatul medical potrivit 

reglementărilor în vigoare; 

12. Completează fisa medicală pentru bolnavii care necesită trimitere la comisia medicală 

pentru expertiza capacitații de muncă; 

13. Întocmește fișele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care 

necesită astfel de îngrijiri și verifică  pe cele întocmite de medicii de familie potrivit 

normelor în vigoare; 

14. Analizează periodic morbiditatea, mortalitatea și alte aspecte medicale de specialitate 

propunând măsuri corespunzătoare;  

15. Definește manevrele care implică soluții de continuitate a materialelor utilizate și a 

condițiilor de sterilizare; 

16.    Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților, informațiilor și 

documentelor  referitoare la activitatea ambulatoriului spitalului; 

17. Răspunde de neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare 

nu este sigură; 

18.  Personalul medical are obligația de a respecta clauzele contractuale, din contractele 

încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate  Iași, și este sancționat corespunzător legii 

în cazul nerespectării acestor clauze.  

III. Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru stabilit prin RI; 

3. Respectă graficul de gărzi aprobat de conducerea unității; 

4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului sau a directorului medical; 

5. Schimbarea gărzilor  se va solicita prin cerere scrisă cu acordul medicului care va 

efectua garda  și cu avizul managerului unității; 

6. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul 

anului, modificarea acestuia se va face cu acordul șefului de secție și al managerului; 

7. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

8. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

9. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

secției;  
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10. În lipsa unui medic din motive de sănătate sau din alte motive, preluarea bolnavilor se 

va face de către alt medic desemnat de șeful de secție,  care va completa foile de 

observație pe perioada preluării;      

IV. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea 

nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia: 

 prevede ca fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea 

angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesionala atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de 

acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

 prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficientă a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este 

necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse 

de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății 

și securității lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii 

desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă 

și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, 

în domeniul sau de activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul 

securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii 

sanitari . 

2. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016 privind situații de urgență; 

3. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

4. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

V. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 
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1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Arta 67. MEDICUL SPECIALIST 

I. Atribuții ca medic de specialitate în cadrul secției și cabinetului integrat 

Conform Ord. MS nr.1101/2016 are următoarele atribuții: 

1. protejarea propriilor pacienți de alți pacienți infectați sau de personalul care poate fi 

infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

2. aplicarea procedurilor și protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de 

prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

3. obținerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecție este prezentă sau 

suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic și cu definițiile de caz și înainte 

de inițierea tratamentului antibiotic; 

4. răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

5. consilierea pacienților, vizitatorilor și a personalului în legătură cu procedurile de 

prevenire a transmiterii infecțiilor; 

6. instituirea tratamentului adecvat pentru infecțiile pe care le au ei înșiși și implementarea 

măsurilor instituite de serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate 

asistenței medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecții altor persoane, în 

special pacienților; 

7. solicitarea consultului de boli infecțioase în situațiile în care consideră necesar și/sau 

conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a 

antibioticelor, implementată în unitatea sanitară; 

8. respectă procedura de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

9. după caz, răspunde de derularea activității de screening al pacienților în secții de terapie 

intensivă și alte secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni 

multiplu rezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de 
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supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și monitorizare a 

utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenţei; 

10. comunică infecția/portajul de germeni importanți epidemiologic la transferul 

pacienților săi în altă secție/altă unitate medicală. 

II. Atribuții ca medic de specialitate 

1. Examinează bolnavii imediat la internare și completează foaia de observație în primele 

24 de ore, iar în cazuri de urgență folosește investigațiile paraclinice efectuate în 

ambulator;   

2. Examinează zilnic bolnavii  și consemnează în foaia de observație evoluția,   explorările 

de laborator, alimentația și tratamentul corespunzător, la sfârșitul internării întocmește 

epicoria; 

3. Participă zilnic la rapoartele de gardă; 

4. Colaborează cu ceilalți medici din secție în situația în care i se solicită sprijinul referitor 

la situația bolnavilor pe care aceștia îi au în îngrijire sau ori de câte ori este necesar; 

5. Participă la consulturi cu medicii din alte specialități și în cazurile deosebite la 

examenele paraclinice  precum și la expertizele medico –legale; 

6. Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are, îi investighează și 

care necesită supraveghere deosebită; 

7. Întocmește și semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijește;   

8. Supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii;  

9. Recomandă și urmărește zilnic regimul alimentar al bolnavilor;           

10. Raportează cazurile de boli infecțioase și boli profesionale potrivit dispozițiilor în 

vigoare; 

11. Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului din subordine și al 

bolnavilor pe care îi are în îngrijire; Controlează respectarea normelor de igienă și 

antiepidemice;  

12. Întocmește formele de externare ale bolnavilor și redactează orice act medical, aprobat 

de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut  în îngrijire; 

13. Emite certificatul de concediu medical la externare;  

14. Răspunde prompt la toate solicitările de urgență și la consulturile din aceeași  secție  si 

alte secții și  colaborează cu toți medicii din secțiile și laboratoarele din spital, în 

interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;  

15. Se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu; 

16. Depune o activitate permanentă de educație sanitară a bolnavilor și aparținătorilor;  

17. Participă la autopsii și confruntările anatomo – clinice la cazurile pe care le-a avut în 

îngrijire; 

18. Informează pacientul privind drepturile, obligațiile și tratamentul pe perioada 

spitalizării; 

19. Asigură gărzile în secție, potrivit programului stabilit prin Regulamentul Intern și a 

graficului întocmit în secție sau în situații deosebite din dispoziția conducerii; 
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20. Când este de gardă, preia îngrijirea și urmărirea pacienților din Compartimentul A.T.I. 

( pentru medicii din secțiile chirurgicale) și solicită consulturile inter clinice necesare; 

21. Participă zilnic la raportul de gardă împreună cu medicii și asistenta șefă;  

22. Confirmă decesul în foaia de observație consemnând data și ora producerii, precum și 

diagnosticul clinic de deces și dă dispoziție de transport a cadavrului la morgă după 2 

ore de la deces, completează  biletul de trimitere către serviciul de anatomie patologică 

(cu  semnătură și parafă );  

23. Are obligația completării fișei unice de raportare a bolilor transmisibile și transmite 

către persoana responsabilă numită prin decizie de către unitate și raportarea telefonică 

în primele 24 ore la Direcția de Sănătate Publică Iași, conform  cu prevederile 

Ordinelor   nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informațional al fișei unice de 

raportare a bolilor transmisibile, ale HG nr.  589/2007 privind stabilirea metodologiei 

de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile și ale 

Ordinului nr. 883/2005; 

24. Face parte din echipa de medici care preludează țesuturi- își asumă responsabilitatea 

prelevării de țesut( în cazul medicului coordonator al programului de prelevare de țesut 

osos);  

25. Este responsabil cu administrarea corectă a terapiei transfuzionale, având următoarele 

atribuții ca medic prescriptor (Art.13 din Norma la Ord.nr.1224/2006) : 

 stabilește indicația de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul 

și cantitatea necesară de sânge total sau componente sanguine ce urmează a fi 

transfuzate, precum și gradul de urgenta al administrării lor, consemnând toate 

aceste informații sub semnătura și pe propria răspundere în foaia de observație a 

pacientului; 

 comunică pacientului, aparținătorului sau tutorelui legal beneficiile și riscurile pe 

care le implica terapia transfuzionala și îi solicita consimțământul în vederea 

administrării transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observație; 

 semnează și parafează formularul –tip « cerere de sânge »; 

 supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului și 

desfășurarea procedurii de administrare a transfuziei; 

 urmărește evoluția posttransfuzională a pacienților în următoarele 48 de ore; 

 administrarea repetată de sânge și componente sanguine la pacienții care necesita 

terapie transfuzionala în ședințe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul 

aceleiași spitalizări se va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai 

pacientului; 

 în toată activitatea sa legată de transfuzie sanguină, poate solicita sprijinul 

medicului coordonator al unității de transfuzie sanguină sau al centrului de 

transfuzie sanguină teritorial; 

 promovează importanța donării de sânge voluntare și neremunerate în rândul 

pacienților și aparținătorilor; 
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 în timpul programului de garda, toate aceste atribuții revin medicului de garda din 

secția de spital respectiva; 

 înscrie în biletul de externare al pacientului informații relevante privind 

administrarea terapiei transfuzionale; 

26. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 

914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind condițiile pe care trebuie 

să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;     

27. Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a 

normativelor profesionale privind asigurarea calității asistentei medicale acordate 

pacienților în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale atrage 

responsabilitatea individuala sau, după caz, instituționala, în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare; 

28. Respectă prevederile OMS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 

timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitatile publice din sectorul 

sanitar;  

29. Medicul de specialitate din secțiile cu profil chirurgical are și următoarele sarcini 

specifice : 

 face parte din echipa operatorie în intervențiile chirurgicale care se efectuează 

bolnavilor aflați sub îngrijirea lui, potrivit indicațiilor programului stabilit; 

 răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenții chirurgicale și în 

foaia de observație a bolnavului; 

 informează organele locale ale parchetului sau ale politiei asupra cazurilor de vătămare 

corporala care ar putea fi rezultatul unui act criminal; 

 participă la activitatea din spital- program în cursul dimineții, contravizita și garda-

conform reglementarilor în vigoare.     

30. Respectă principiile de etică și deontologie profesională.  

III. Ambulatoriu integrat 

1.Stabilește diagnosticul și tratamentul pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuala cu 

casa de asigurări de sănătate și care nu au necesitat internare în regim continuu sau de 

spitalizare de zi; 

2.Monitorizează și efectuează controlul pacienților care au fost internați în spital și care au 

venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuala 

cu casa de asigurări de sănătate ,pentru afecțiunile pentru care au fost internat; 
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3.Acordă consultații interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei 

internați în alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective; 

acestea se vor acorda prioritar; 

4.Stabilește diagnosticul și tratamentul pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialitățile unice în 

localitate și care nu necesită internare; 

5.Înregistrează  și raportează distinct  serviciile  medicale ambulatorii, în vederea decontării de 

către casa de asigurări de sănătate;      

6.Indrumă bolnavii care nu necesită supraveghere și tratament de specialitate, la medicii de 

familie cu indicația conduitei terapeutice; 

7.Acordă primul ajutor medical dacă este necesar; 

8.Recomandă internarea în secția cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în funcție de 

gradul de urgență, întocmește biletul de trimitere; 

9.Anunță Direcția de Sănătate Publică despre cazurile de boli infecțioase și profesionale 

depistate; 

10. Dispensarizează unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform 

normelor în vigoare, colaborează cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor bolnavi din 

evidența acestora; 

11.Stabilește incapacitatea temporară de muncă și emite certificatul medical potrivit 

reglementărilor în vigoare; 

12.Efectuează în specialitatea respectivă consultații medicale pentru angajare și control 

periodic, persoanelor trimise în acest scop de medicii de familie; 

13.Completează fișa medicală pentru bolnavii care necesita trimitere la comisia medicală 

pentru expertiza a capacitații de muncă; 

14.Intocmeste fisele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care necesita 

astfel de îngrijiri și verifică  pe cele întocmite de medicii de familie potrivit normelor în vigoare; 

15.Analizeaza periodic morbiditatea, mortalitatea și alte aspecte medicale de specialitate 

propunând măsuri corespunzătoare . 

IV. Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru stabilit prin RI; 

3. Respectă graficul de gărzi aprobat de conducerea unității; 

4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului sau a directorului medical; 

5. Schimbarea gărzilor se va solicita prin cerere scrisă cu acordul medicului care va 

efectua garda, cu avizul medicului șef de secție și cu avizul managerului unității; 

6. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul 

anului; 

7. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

8. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

72 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

9. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

secției. 

V. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Îşi însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea 

nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. La Art.22- se prevede ca fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în 

conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea 

angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesionala atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile 

sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

3. La Art.23- se prevăd obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficientă a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigură că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari  

4. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

VI. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC): 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 
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3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

Aceste atribuții nu sunt limitative, salariatul având obligația de a respecta și duce la 

îndeplinire orice alte sarcini, decizii și dispoziții primite din partea conducerii unității, a 

Direcției de Sănătate Publica sau a Ministerului Sănătății în baza reglementarilor legale în 

vigoare. 

VII. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu 

caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în afara 

programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de muncă cu Spitalul. 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele în 

privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al 

spitalului, prin contractul individual de muncă și fisa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu 

prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natura a conduce la o 

diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au fost 

accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat 

la cunoștință. 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea persoanelor 

de la distanță. 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauza este autorizat 

să lucreze cu acel program). 

8.Fisierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tableta, memorie 

USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea datelor comunicate 

la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât cele autorizate a le 

recepționa. 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se folosește 

doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptata. 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Sticks, DVD, CD, etc.) 

decât cu aprobarea prealabila din partea conducerii unității. 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor deschide 

mailuri necunoscute, suspecte. 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter personal, 

acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public. 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la stație, 

aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL. 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu cheie. 
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15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi accesat 

de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia. 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinara a salariatului în 

conformitate  cu prevederile regulamentului intern   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexa; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și să fie o combinație de litere (minuscule și majuscule), 

cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, idee sau orice cuvânt 

care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parola mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosita în ultimele 3 cicluri. 

    Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și echipamentele 

de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și 

orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte 

acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art.68. MEDICUL REZIDENT 

I. Atribuții ca medic rezident 

1. Examinează bolnavii imediat la internare și completează foaia de observație în primele 

24 de ore, iar în cazuri de urgenta folosește investigațiile paraclinice efectuate în 

ambulatoriu sub stricta supraveghere a îndrumătorului sau responsabilului, utilizând 

abilitățile dobândite, în conformitate cu nivelul lor de pregătire;   

2. Examinează zilnic bolnavii  si consemnează în foaia de observație evoluția,   explorările 

de laborator, alimentația și tratamentul corespunzător sub stricta supraveghere a 

îndrumătorului sau responsabilului, foaia fiind parafata de medicul curant; 

3. Completează și introduce în sistemul informatic al spitalului acte medicale, solicitări 

de investigații medicale;  are obligația de a cunoaște programul informatic utilizat;  

4. Participă zilnic la raportul de gardă împreună cu medicii și asistenta șefă; 

5. Colaborează cu ceilalți medici din secție în situația în care i se solicita sprijinul referitor 

la situația bolnavilor pe care aceștia îi au în îngrijire sau ori de cate ori este necesar; 

6. Au obligația de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de pregătire; 

7. Se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu, prin participarea 

la diverse forme de pregătire; 
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8. Pot exercita activitățile medicale din domeniul specialității de confirmare respectând 

limitele de competenâță corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire în 

care se află, depășirea acestor limite se sancționează conform legii; 

9. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile 

sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, 

prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;  

10. Participă la instructajele impuse de CPIIAM, PSI și protecția muncii; 

11. Respectă principiile de etică și deontologie profesională.           

 

II.  Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru stabilit prin RI; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea coordonatorului de rezidențiat; 

4. Are obligația de a preda, lunar, la Serv.RUNOS foaia colectivă de prezență, semnată de 

șeful de secție, coordonatorul de rezidențiat și cu viza Serv.RUNOS din spitalul în care 

și-a desfășurat activitatea; 

5. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat împreună cu 

coordonatorul de program, astfel încât să nu fie afectată pregătirea; 

6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

7. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

secției; 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea 

nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art. 22-prevede ca fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate 

cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea 

angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile 

sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;  

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste dispozitive; 
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 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea lucrătorilor, 

precum și orice deficientă a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii 

de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigură că mediul de muncă și condițiile de lucru 

sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății 

în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari  

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgenta; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

IV. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul. 
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3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fisa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natura a conduce la 

o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință. 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanta. 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauza este 

autorizat să lucreze cu acel program). 

8.Fisierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tableta, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanta, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa. 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptata. 

10.Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabila din partea conducerii unității. 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mailuri necunoscute, suspecte. 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public. 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL. 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie. 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia. 

16.Incaperile unde se afla computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinara a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și să fie o combinative de litere(minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri special. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dictionar. 

19. Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parola mai mult de câteva luni consecutive, 

iar la momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosita în ultimele 3 cicluri. 
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20. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu și 

orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau alte 

acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.69 MEDIC de specialitate ATI 

I. Atribuții ca medic de specialitate în cadrul compartimentului ATI 

1. Asigură îngrijirea preoperatorie a pacienților chirurgicali ( examen preanestezic și 

pregătirea preoperatorie specifica, administrarea anesteziei și terapia intensiva 

intraoperatorie, urmărirea postanestezica) în conformitate cu protocoalele recomandate 

de SRATI și adoptate de secție; 

2. Completează fisa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii peri 

operatorii, inclusiv consumul de  medicamente și materiale; 

3. Verifică  aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de 

funcționarea aparaturii trebuie semnalat în scris administrației spitalului; 

4. La internarea sau transferul pacienților în secțiile ATI, medicul ATI de salon  

completează toate evidentele primare necesare, care conțin obligatoriu cel puțin: datele 

personale esențiale ale pacientului, diagnosticul principal și bolile asociate, motivul 

internării sau transferului în compartimentul ATI și consemnează starea prezenta. Foaia 

de observație întocmita de secția care transfera pacientul în comp. AȚI va rămâne în 

comp. AȚI pana la transferul pacientului în secția de origine; 

5. Consemnează în foaia de observație toate recomandările terapeutice necesare 

pacienților internați în secție; 

6. Consemnează zilnic în foia de observație: evoluția, medicația administrata, manevrele 

diagnostice și terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de 

laborator, precum și materialele consumabile folosite; 

7. Solicita și consemnează în foaia de observație efectuarea consulturilor interdisciplinare, 

ori de cate ori evoluția cazului o impune; 

8. Asigură chemările la urgente la solicitările medicilor din spital;  

9. Participă la stabilirea planurilor operatorii ale secțiilor chirurgicale; 

10. Verifică împreună cu colectivul medical al secției modul în care e asigurată investigarea 

și pregătirea preoperatorie a bolnavilor; 

11. Efectuează examenul preanestezic indicând pe foaia de observație riscul anestezic, 

medicația preanestezică și observații cu privire la tehnica anestezică pe care o va alege; 
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12. Asigură pentru bolnavii din comp.A.T.I. pregătirea preoperatorie și supravegherea 

postoperatorie a acestora pe perioada necesară eliminării efectelor anestezice și 

restabilirii funcțiilor vitale ale organismului; 

13. Dă indicații generale cu privire la pregătirea preoperatorie și supravegherea 

postoperatorie a bolnavilor din alte secții; 

14. Acordă anesteziile, consemnează în foaia de observație și fișa de anestezie medicația 

utilizată și răspunde prin semnătură de utilizarea stupefiantelor și a materialelor sanitare 

folosite;  

15. Îndrumă și răspunde de toate problemele cu privire la organizarea și funcționarea 

transfuziei de sânge, solicitând aparținătorilor, după caz, donarea de sânge în vederea 

recuperării sângelui transfuzat; 

16. Examinează bolnavii imediat după internarea în A.T.I., efectuând epicriza de etapă; 

17. Examinează bolnavii din secția cu paturi ori de cate ori este nevoie, dar cel puțin de 

doua ori pe zi;  

18. Colaborează cu ceilalți medici din secție în situația în care i se solicita sprijinul referitor 

la situația bolnavilor pe care aceștia îi au în îngrijire sau ori de cate ori este necesar; 

19. Recomanda și urmărește zilnic regimul alimentar al bolnavilor; 

20. Redactează orice act medical, aprobat de conducerea spitalului în legătura cu bolnavii 

pe care îi are sau i-a avut  în îngrijire; 

21. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenta și la consulturile din aceeași  secție  si 

alte secții și  colaborează cu toți medicii din secțiile și laboratoarele din spital, în 

interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;  

22. Informează organele de politie sau parchetul asupra cazurilor de vătămare corporala 

care ar putea fi rezultatul unui act de agresiune; 

23. Întocmește și semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi are în 

îngrijire, supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii și auxiliare 

sanitare, iar la nevoie le efectuează personal; 

24. Controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor pe care îi are în 

îngrijire; 

25. Asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă și antiepidemice în 

sectoarele de activitate pe care le are în grijă; 

26. Raportează cazurile de boli infecțioase, boli profesionale și infecții nosocomiale; 

27. Se preocupă în permanentă de ridicarea nivelului profesional propriu și al personalului 

sanitar subordonat, participă la formele de educație medicală continua; 

28. Participă activ la activitatea din cadrul societății academice de profil (SRATI); 

29. Depune activitate de educație sanitară cu bolnavii din îngrijirea proprie; 

30. Confirmă decesul în foaia de observație consemnând data și ora producerii, precum și 

diagnosticul clinic de deces și dă dispoziție de transport a cadavrului la morgă după 2 

ore de la deces, completează  biletul de trimitere către serviciul de anatomie patologică 

(cu  semnătură și parafă );   

31. Participă zilnic la raportul de garda împreună cu medicii și asistenta șefa; 
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32. Este responsabil cu administrarea corectă a terapiei transfuzionale, având următoarele 

atribuții ca medic prescriptor (Art.13 din Norma la Ord.nr.1224/2006) : 

 stabilește indicația de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul 

și cantitatea necesară de sânge total sau componente sanguine ce urmează a fi 

transfuzate, precum și gradul de urgenta al administrării lor, consemnând toate 

aceste informații sub semnătura și pe propria răspundere în foaia de observație a 

pacientului; 

 comunică pacientului, aparținătorului sau tutorelui legal beneficiile și riscurile pe 

care le implica terapia transfuzionala și îi solicita consimțământul în vederea 

administrării transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observație; 

 semnează și parafează formularul –tip « cerere de sânge »; 

 supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului și 

desfășurarea procedurii de administrare a transfuziei; 

 urmărește evoluția posttransfuzionala a pacienților în următoarele 48 de ore; 

 administrarea repetată de sânge și componente sanguine la pacienții care necesită 

terapie transfuzională în ședințe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul 

aceleiași spitalizări se va face numai după verificarea parametrilor hematologici ai 

pacientului; 

 în toată activitatea sa legată de transfuzie sanguină, poate solicita sprijinul 

medicului coordonator al unității de transfuzie sanguină sau al centrului de 

transfuzie sanguină teritorial; 

 promovează importanța donării de sânge voluntare și neremunerate în rândul 

pacienților și aparținătorilor; 

 în timpul programului de garda, toate aceste atribuții revin medicului de garda din 

secția de spital respectivă; 

 înscrie în biletul de externare al pacientului informații relevante privind 

administrarea terapiei transfuzionale; 

33. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de transfuzie și hemovigilență din spital, 

cu următoarele responsabilități specifice (Art.3 din Norma la Ord.nr.1224/2006) : 

 monitorizează nivelul de asigurare a securității transfuzionale la nivelul spitalului; 

 elaborează și implementează documentația necesară aplicării în practica din spital 

a ghidurilor de utilizare clinica a sângelui total și a componentelor sanguine; 

 evaluează nivelul de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a 

tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din 

spital; 

 monitorizează utilizarea corectă a terapiei transfuzionale în secțiile spitalului, mai 

puțin atribuțiile medicului prescriptor stipulate în Art.    13 din Norma la 

Ord.1224/2006; 
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 organizează și monitorizează funcționarea sistemului de hemovigilenta la nivelul 

spitalului și colaborează cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacțiilor și 

incidentelor adverse severe; 

 elaborează și implementează, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calității 

în spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital și la 

nivelul secțiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină; 

 verifică  dacă dosarul medical/foaia de observație a bolnavului cuprinde 

documentele necesare; 

 este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a 

informațiilor pentru ameliorarea eficacității hemovigilenței; 

 verifică  condițiile de preluare, de stocare și distribuție a depozitelor de sânge din 

unitatea de transfuzie sanguină a spitalului; 

 întocmește rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilentei, pe care le transmite 

coordonatorului județean de hemovigilență; 

 participă la efectuarea anchetelor epidemiologice și a studiilor privind factorii 

implicați în producerea reacțiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate 

de sânge sau produs sanguin primitor); 

 transmite coordonatorului județean de hemovigilență, autorității de sănătate publică 

și inspecției sanitare de stat județeana rapoartele prevăzute în legislația în vigoare; 

34. Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului mediu și auxiliar și al 

bolnavilor pe care îi are în îngrijire;  

35. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii;  

36. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea  

autorizării;            

37. Respectă principiile de etică și deontologie profesională; 

 

II. Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru stabilit prin RI; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea șefului de secție; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 
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5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

secției; 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Îşi însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea 

nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia;  

2. Art.22-prevede ca fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate 

cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea 

angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesionala atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile 

sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficientă a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigură că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.  

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016 privind situații de urgenta; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 
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IV. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul. 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fisa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natura a conduce la 

o diseminare neautorizata de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință. 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanta. 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauza este 

autorizat să lucreze cu acel program). 

8.Fisierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tableta, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanta, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa. 
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9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Daca este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptata. 

10.Nu este permisa scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabila din partea conducerii unității. 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mailuri necunoscute, suspecte. 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public. 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL. 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie. 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se prefera memorarea acesteia. 

16.Incaperile unde se afla computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinara a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parolă complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere șiș a fie o combinative de litere(minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri special. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parola mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosita în ultimele 3 cicluri. 

    Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.70. MEDIC PRIMAR – COMPARTIMENT AUDIOLOGIE 

I.  Atribuții ca medic primar în cadrul secției și cabinetului integrat     

1. Examinează bolnavii imediat la internare și completează foaia de observație în primele 

24 de ore, iar în cazuri de urgență folosește investigațiile paraclinice efectuate în 

ambulatoriu;    

2. Colaborează cu ceilalți medici din secție în situația în care i se solicită sprijinul referitor 

la situația bolnavilor pe care aceștia îi au în îngrijire sau ori de câte ori este necesar; 
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3. Participă la consulturi cu medicii din alte specialități și în cazurile deosebite la 

examenele paraclinice  precum și la expertizele medico –legale; 

4. Întocmește și semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijește;   

5. Supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii;  

6. Raportează cazurile de boli infecțioase și boli profesionale potrivit dispozițiilor în 

vigoare; 

7. Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului din subordine și al 

bolnavilor pe care îi are în îngrijire; 

8. Întocmește formele de externare ale bolnavilor și redactează orice act medical, aprobat 

de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut  în îngrijire; 

9. Emite certificatul de concediu medical la externare;  

10. Asigură continuitatea asistenței pacienților internați în Compartimentul de implant 

cohlear și Secția Clinica ORL prin efectuarea investigațiilor complementare 

specialității; 

11. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenta și la consulturile din aceeași  secție  si 

alte secții și  colaborează cu toți medicii din secțiile și laboratoarele din spital, în 

interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;  

12. Se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu; 

13. Depune o activitate permanentă de educație sanitară a bolnavilor și aparținătorilor;  

14. Participă la autopsii și confruntările anatomo – clinice la cazurile pe care le-a avut în 

îngrijire; 

15. Controlează respectarea normelor de igienă și antiepidemice; 

16. Informează pacientul privind drepturile, obligațiile și tratamentul pe perioada 

spitalizării; 

17. Este responsabil cu administrarea corectă a terapiei transfuzionale, având următoarele 

atribuții ca medic prescriptor (Art.13 din Norma la Ord.nr.1224/2006) : 

 stabilește indicația de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, 

tipul și cantitatea necesară de sânge total sau componente sanguine ce urmează 

a fi transfuzate, precum și gradul de urgenta al administrării lor, consemnând 

toate aceste informații sub semnătura și pe propria răspundere în foaia de 

observație a pacientului; 

 comunică pacientului, aparținătorului sau tutorelui legal beneficiile și riscurile 

pe care le implică terapia transfuzională și îi solicită consimțământul în vederea 

administrării transfuziei, dovedit prin semnătura acestuia în foaia de observație; 

 semnează și parafează formularul –tip « cerere de sânge »; 

 supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului 

și desfășurarea procedurii de administrare a transfuziei; 

 urmărește evoluția posttransfuzionala a pacienților în următoarele 48 de ore; 

 administrarea repetata de sânge și componente sanguine la pacienții care 

necesita terapie transfuzionala în ședințe repetate pe parcursul mai multor zile 
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în cursul aceleiași spitalizări se va face numai după verificarea parametrilor 

hematologici ai pacientului; 

 în toata activitatea sa legată de transfuzie sanguină, poate solicita sprijinul 

medicului coordonator al unității de transfuzie sanguină sau al centrului de 

transfuzie sanguină teritorial; 

 promovează importanța donării de sânge voluntare și neremunerate în rândul 

pacienților și aparținătorilor; 

 în timpul programului de garda, toate aceste atribuții revin medicului de garda 

din secția de spital respectiva; 

 înscrie în biletul de externare al pacientului informații relevante privind 

administrarea terapiei transfuzionale; 

18. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile 

sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, 

prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;     

19. Participă zilnic la raportul de garda împreună cu medicii și asistenta șefă; 

20. Confirmă decesul în foaia de observație consemnând data și ora producerii, precum și 

diagnosticul clinic de deces și dă dispoziție de transport a cadavrului la morgă după 2 

ore de la deces, completează  biletul de trimitere către serviciul de anatomie patologică 

(cu  semnătură și parafă );    

21. Respectă principiile de etică și deontologie profesională.           

 

 

II. Ambulatoriu integrat  

1. Stabilește diagnosticul și tratamentul pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație 

contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate și care nu au necesitat internare în regim 

continuu sau de spitalizare de zi; 

2. Monitorizează și efectuează controlul pacienților care au fost internați în spital și care 

au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de 

trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în 

relație contractuala cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru afecțiunile pentru care au 

fost internați; 

3. Acordă consultații interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei 

internați în alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite intre unitatile sanitare 

respective; acestea se vor acorda prioritar; 
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4. Stabilește diagnosticul și tratamentul pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialitățile 

unice în localitate și care nu necesita internare; 

5. Înregistrează  si raportează distinct  serviciile  medicale ambulatorii, în vederea 

decontării de către casa de asigurări de sănătate   

6. Îndruma bolnavii care nu necesita supraveghere și tratament de specialitate, la medicii 

de familie cu indicația conduitei terapeutice; 

7. Acordă primul ajutor medical dacă este necesar; 

8. Recomanda internarea în secția cu paturi a bolnavilor care necesita aceasta, în funcție 

de gradul de urgenta, întocmește biletul de trimitere; 

9. Anunță Direcția de Sănătate Publică despre cazurile de boli infecțioase și profesionale 

depistate; 

10. Dispensarizează unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform 

normelor în vigoare, colaborează cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor 

bolnavi din evidenta acestora; 

11. Stabilește incapacitatea temporara de muncă și emite certificatul medical potrivit 

reglementarilor în vigoare; 

12. Completează fisa medicală pentru bolnavii care necesita trimitere la comisia medicală 

pentru expertiza a capacitații de muncă; 

13. Întocmește fisele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care 

necesita astfel de îngrijiri și verifică  pe cele întocmite de medicii de familie potrivit 

normelor în vigoare; 

14. Analizează periodic morbiditatea, mortalitatea și alte aspecte medicale de specialitate 

propunând măsuri corespunzătoare;              

 

      

III.  Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul intern; 

3. Respectă graficul de gărzi aprobat de conducerea unității; 

4. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului sau a directorului medical; 

5. Schimbarea gărzilor  se va solicita prin cerere scrisă cu acordul medicului care va 

efectua garda  și cu avizul managerului unității; 

6. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul 

anului; 

7. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

8. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

9. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

secției;       
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IV. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea 

nr. 319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate 

cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea 

angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile 

sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

V. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 
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 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

VI. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 
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12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art.71. CERCETATOR  

I. Atribuții cercetător-medic specialist 

1. Își însușește permanent acumulările profesionale privind GCP, etica cercetării; 

2. Participă la elaborarea de planuri și proiecte științifice ale spitalului, colaborări, 

parteneriate interne și internaționale; 

3. Activează permanent pentru îndeplinirea elementelor de proiect; 

4. Își crește nivelul profesional prin activitățile generate de Scoală Doctorală, selectarea 

materialului pentru teza de doctorat, prelucrarea și prezentarea acesteia; 

5. Participă la edificarea în practică a studiilor internaționale, perfectându-se în direcția 

alcătuirii de design științific și în buna desfășurare a proiectelor științifice; 

6. Examinează bolnavii imediat la internare și completează foaia de observație în primele 

24 de ore, iar în cazuri de urgență folosește investigațiile paraclinice efectuate în 
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ambulatoriu sub stricta supraveghere a îndrumătorului sau responsabilului, utilizând 

abilitățile dobândite, în conformitate cu nivelul lor de pregătire;   

7. Examinează zilnic bolnavii  și consemnează în foaia de observație evoluția,   explorările 

de laborator, alimentația și tratamentul corespunzător sub stricta supraveghere a 

îndrumătorului sau responsabilului; 

8. Participă zilnic la raportul de gardă împreună cu medicii și asistenta șefă; 

9. Colaborează cu ceilalți medici din secție în situația în care i se solicită sprijinul referitor 

la situația bolnavilor pe care aceștia îi au în îngrijire sau ori de câte ori este necesar; 

10. Are obligația de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de 

pregătire; 

11. Se preocupă în permanență de ridicarea nivelului profesional propriu, prin participarea 

la diverse forme de pregătire; 

12. Poate exercita activitățile medicale din domeniul specialității de confirmare respectând 

limitele de competență corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire în 

care se află, depășirea acestor limite se sancționează conform legii; 

13. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile 

sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, 

prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;  

14. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

15. Respectă principiile de etică și deontologie profesională.           

II. Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru stabilit prin RI; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea directorului medical; 

4. Are obligația de a preda, lunar, la Serv.RUNOS foaia colectivă de prezență, semnată de 

directorul medical, îndrumătorul de rezidențiat și cu viza Serv.RUNOS din spitalul în 

care și-a desfășurat activitatea; 

5. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat împreună cu 

directorul medical/coordonatorul de rezidențiat, astfel încât să nu fie afectată pregătirea; 

6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

7. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

nucleului de cercetare. 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  
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1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

IV. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 
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 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 
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12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art.72. ATRIBUȚIILE PERSONALULUI MEDIU SANITAR 

Asistent șef din secție  

I. Atribuții generale  

1. asigurarea condițiilor igienico-sanitare generale la locul de muncă; 

2. comunicare interactivă la locul de muncă; 

3. dezvoltarea profesională; 

4. muncă în echipă;  

5. cunoașterea gradului de risc în utilizarea aparaturii medicale din dotare; 

6. efortul intelectual și fizic necesar în desfășurarea activității; 

7. gradul de autonomie în luarea unor decizii în caz de urgență. 

Administrație:  completarea documentelor de evidență a procedurilor medicale; 

Responsabilități:  

 responsabilitatea asigurării calității actului medical; 
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 responsabilitatea confidențialității datelor medicale. 

Planificare: planificarea activității proprii.    

           În raport cu obiectivele postului răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale, 

financiare, patrimoniale alocate  pentru atingerea obiectivelor spitalului. 

8. Cunoaște tehnicile de lucru ale sectoarelor, putând aplica orice procedură specifică, 

instrucțiune de lucru; 

9. Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces. 

II. Atribuții specifice postului asistent medical șef 

1. Organizează activitatea de tratament și îngrijire din clinică, asigură și răspunde de 

calitatea acestora; 

2. Coordonează, controlează și răspunde de calitatea activității desfășurate de 

personalul din subordine;  

3. Informează medicul șef secție  și, după caz, directorul de îngrijiri despre 

evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor precum și aspectele deosebite cu 

privire la evoluția și îngrijirea bolnavilor; 

4. Participă zilnic la raportul de gardă și la vizită împreună cu medicii; 

5. Repartizează pacienții nou internați în saloane; 

6. Organizează împreună cu directorul de îngrijiri al spitalului și cu consultarea 

reprezentantului colegiului asistenților medicali, testări profesionale periodice 

pentru asistenții medicali și personalul auxiliar din cadrul secției; 

7. Se preocupă de  ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din 

subordine; 

8. Propune necesarul de achiziții de materiale sanitare, echipamente de lucru și alte 

obiecte de inventar pentru anul următor; 

9. Aduce la cunoștință directorului de îngrijiri absența temporara a personalului în 

vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale în vigoare; 

10. Răspunde de aprovizionarea cu lenjerie și alte materiale sanitare necesare și de 

întreținere și înlocuirea acestora conform normelor stabilite în unitate; 

11. Realizează auto inventarierea periodică a dotării conform normelor stabilite în 

colaborare cu directorul de îngrijiri și delegă persoana care răspunde de aceasta 

(dacă este cazul), față de administrația unității; 

12. Controlează zilnic condica de prezență a personalului și contrasemnează; 

13. Analizează și propune nevoile de perfecționare pentru categoriile de personal din 

subordine și le comunică directorului de îngrijiri; 

14. Participă la raportul asistentelor șefe; 

15. Organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine privind 

respectarea normelor de protecția muncii și PSI; 

16. Este desemnat îndrumător pentru monitorizarea noilor angajați subordonați 

ierarhic; 

17. Supraveghează și asigură acomodarea și integrarea personalului nou-încadrat în 

vederea respectării sarcinilor din fișa postului, a RI și a ROF; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

96 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

18. Se preocupa de asigurarea unui climat etic față de bolnavi, a personalului din 

subordine; 

19. Asigură păstrarea secretului profesional și oferă informații aparținătorilor numai în 

interesul pacienților și asigură confidențialitatea și anonimatul pacienților; 

20. În cazul constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine, informează 

în scris medicul coordonator, directorul de îngrijiri și conducerea unității;  

21. Raportează șefului Serv.administrativ (prin referate scrise) orice defecțiune la 

instalații și la aparatura medicală și se asigură ca remedierea acestora se face în cel 

mai scurt timp, pentru a nu periclita activitatea medicală; 

22. Organizează și controlează folosirea integrala a timpului de muncă al personalului 

din subordine, întocmește graficul de lucru și pontajul lunar al acestuia și răspunde 

de respectarea lor; 

23. Programează graficul concediilor de odihna conform legislației și contractului 

colectiv de muncă, de comun acord cu angajatul, cu avizul sindicatului și răspunde 

de respectarea acestuia fără a periclita activitatea medicală; 

24. Coordonează organizarea și realizarea instruirii elevilor școlilor postliceale sanitare 

însoțiți de instructorul de practica, conform stagiilor stabilite de comun acord cu 

scoală; 

32. Utilizează calculatorul în scopul raportării datelor în stricta concordanta cu 

programele impuse de conducerea unității;  

 

III. Atribuții asistent medical 

Conform Ord. MS nr.1101/2016 are următoarele atribuții: 

1. implementează practicile de îngrijire a pacienților în vederea limitării infecțiilor AAM; 

2. se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor și 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienților; 

3. menține igiena, conform politicilor spitalului și practicilor de îngrijire adecvate din 

salon; 

4. informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul șef de secție în legătură cu 

apariția semnelor de infecție la unul dintre pacienții aflați în îngrijirea sa; 

5. inițiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile și anunță 

imediat medicul curant și serviciul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale; 

6. limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

7. semnalează medicului curant existenta elementelor sugestive de infecție asociată 

asistenței medicale; 

8. participă la pregătirea personalului; 

9. participă la investigarea focarelor; 

10. Preia pacientul nou internat și însoțitorul acestuia (în funcție de situație), verifică  

toaleta personala, ținuta de spital și li repartizează în salon; 
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11. Informează pacientul cu privire la structura secției și asupra obligativității respectării 

regulamentului de ordine interioara; 

12. Acorda primul ajutor în situații de urgenta și cheamă medicul; 

13. Participă la asigurarea unui climat optim și de siguranța în salon; 

14. Este obligata să cunoască tehnica de lucru pentru determinarea grupelor de sânge, să 

cunoască tehnica efectuării transfuziei de sânge și derivatelor de sânge 

15. Efectuează schimbarea pansamentelor; 

16. Montează sonda vezicala permanenta 

17. Participă la vizita și execută indicațiile medicului cu privire la efectuarea explorărilor 

de diagnostic și a tratamentului, regimul alimentar și igiena bolnavilor; 

18. Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon și supraveghează efectuarea de către 

infirmiera a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru 

satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziției bolnavului; 

19. Observa apetitul pacienților, supraveghează și asigură alimentația pacienților 

dependenți, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia 

de observație; 

20.  Administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările 

biologice, etc. conform prescripției medicale; 

21. Participă la organizarea și realizarea activităților psihoterapeutice de reducere a 

stresului și de depășire a momentelor/situațiilor de criza; 

22. Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor; 

23. Asigura  monitorizarea  specifica  a  bolnavului  conform  prescripției  medicale; 

24. Pregătește  respectând regulile de asepsie și antisepsie  instrumentarul  si materialele în 

vederea sterilizării, respectând protocolul din Ordinul MSF 961/2016; 

25. Respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și a 

medicamentelor cu regim special; 

26. Participă la acordarea îngrijirilor paliative și instruiește familia sau aparținătorii pentru 

acordarea acestora; 

27. Supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor cu respectarea normelor 

de igiena (portul echipamentului de protecție, evitarea aglomerării), conform 

regulamentului intern; 

28. Efectuează verbal și în scris preluarea/predarea fiecărui pacient și a serviciului în cadrul 

raportului de tura; 

29. Pregătește pacientul pentru externare; 

30. Asigură și răspunde de ordinea și curățenia din saloane, de întreținerea igienica a 

patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena și antiepidemice potrivit indicațiilor în 

vigoare; 

31. În caz de deces, inventariază obiectele, identifica cadavrul și organizează transportul 

acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; 
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32. Utilizează și păstrează  în bune condiții  echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează  colectarea  materialelor și instrumentarul de unica folosința utilizat și 

se  asigură de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale; 

33. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va 

fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 

34. Respectă secretul profesional și codul de etica al asistentului medical; 

35. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu, să fie loiala echipei și instituției respectând 

ierarhia profesionala, confidențialitatea și secretul profesional; 

36. Respectă și apară drepturile pacientului; 

37. Se  preocupa  de  actualizarea  cunoștințelor  profesionale, prin  studiu individual sau 

alte forme  de  educație  medicală  continua  si  conform  cerințelor  postului; 

38. Descarcă medicamentele și materiale sanitare individuale prescrise; 

39. Înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale efectuate în secție și  

a. cuprinse în sistemul D.R.G. 

40. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

41. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru. 

 Alte atribuții ale asistentului medical ATI 

1. Supraveghează bolnavii intra operatori, administrând medicația indicată de medicul 

anestezist; 

2.Supravegheaza bolnavii post operator prin monitorizarea parametrilor biologici și înscrierea 

lor în fisa de observație zilnica ATI; 

3.Îngrijeste și supraveghează cazurile grave consemnând în foaia de observație și fisa de 

evoluție ATI a tratamentului indicat de medic, a datelor biologice și paraclinice, a evoluției 

precum și a constantelor biologice; 

4.Masoara și înregistrează zilnic parametrii biologici intre orele indicate de medic în fisa ATI 

5.Verifică  aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcționarea 

aparaturii trebuie semnalat imediat medicul ATI. 

 

IV. Atribuții generale specifice postului 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilită și preda verbal și în scris la ieșirea din tura, 

situația și planul de investigație și tratament al bolnavilor asistentei care preia serviciul; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului; 

4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul șef secție 

și cu avizul managerului unității; 

5. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 
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7. Respectă prevederile Regulamentului intern și ale ROF; 

8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

secției; 

9. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de 

OAMGMAMR, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală. 

 

V. Atribuții specifice asistentului medical licențiat cu SSD 

1. participă la activitatea de îmbunătățire și implementare a normelor privind 

managementul calității; 

2. identifica activitățile specifice asistentei medicale neprocedurale; 

3. propune proceduri și protocoale de lucru specifice activității medicale; 

4. identifică și stabilește normele de diminuare a riscurilor specifice activității medicale; 

5. transmite aceste activități către asistentul șef semestrial. 

Aceste atribuții nu sunt limitative, salariatul având obligația de a respecta și duce la 

îndeplinire orice alte sarcini, decizii și dispoziții primite din partea conducerii unității, a 

Direcției de Sănătate Publică sau a Ministerului Sănătății în baza reglementărilor legale în 

vigoare. 

 

VI. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 
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inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

7. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

8. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

VII. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

VIII. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 
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4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 
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 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.73.ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

I. Atribuții specifice postului: Asistent Medical Generalist 

Conform Ord. MS nr.1101/2016 are următoarele atribuții: 

1. implementează practicile de îngrijire a pacienților în vederea limitării infecțiilor; 

2. se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor și 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienților; 

3. menține igiena, conform politicilor spitalului și practicilor de îngrijire adecvate din 

salon; 

4. informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul șef de secție în legătură cu 

apariția semnelor de infecție la unul dintre pacienții aflați în îngrijirea sa; 

5. inițiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile și anunță 

imediat medicul curant și serviciul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale; 

6. limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

7. semnalează medicului curant existenta elementelor sugestive de infecție asociată 

asistenței medicale; 

8. participă la pregătirea personalului; 

9. participă la investigarea focarelor; 

10. preia pacientul nou internat și însoțitorul acestuia (în funcție de situație), verifică  

toaleta personala, ținuta de spital și li conduce în salon; 

11. informează pacientul cu privire la structura secției și asupra obligativității respectării 

regulamentului de ordine interioară; 

12. acordă primul ajutor în situații de urgență și cheamă medicul; 

13. participă la asigurarea unui climat optim și de siguranță în salon; 

14. identifică problemele de îngrijire ale pacienților, stabilește prioritățile, elaborează și 

implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute,  pe tot parcursul 

internării; 

15. prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării 

acestuia de la internare și pe tot parcursul internării, observă simptomele și starea 

pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire și informează medicul asupra 

oricăror modificări depistate; 
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16. participă la vizită și execută indicațiile medicului cu privire la efectuarea explorărilor 

de diagnostic și a tratamentului, regimul alimentar și igiena bolnavilor; 

17. pregătește bolnavul prin tehnici specifice pentru investigații speciale, organizează 

transportul bolnavului pentru investigații în alte compartimente/laboratoare și 

supraveghează starea acestuia pe timpul transportului; 

18. recoltează produse biologice de laborator, conform prescripției medicului și asigură 

transportul acestora în condiții optime la laborator; 

19. răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon și supraveghează efectuarea de către 

infirmiera a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, a creării condițiilor pentru 

satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziției bolnavului; 

20. observă apetitul pacienților, supraveghează și asigură alimentația pacienților 

dependenți, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia 

de observație; 

21. administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările 

biologice, etc. conform prescripției medicale; 

22. participă la organizarea și realizarea activităților psihoterapeutice de reducere a 

stresului și de depășire a momentelor/situațiilor de criza; 

23. răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor; 

24. asigură  monitorizarea  specifică  a  bolnavului  conform  prescripției  medicale; 

25. pregătește  respectând regulile de asepsie și antisepsie  instrumentarul  și materialele în 

vederea sterilizării, respectând protocolul din Ordinul MSF 961/2016; 

26. respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și a 

medicamentelor cu regim special; 

27. participă la acordarea îngrijirilor paliative și instruiește familia sau aparținătorii pentru 

acordarea acestora; 

28. supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor cu respectarea normelor 

de igienă (portul echipamentului de protecție, evitarea aglomerării), conform 

regulamentului intern; 

29. efectuează verbal și în scris preluarea/predarea fiecărui pacient și a serviciului în cadrul 

raportului de tură; 

30. pregătește pacientul pentru externare; 

31. asigură și răspunde de ordinea și curățenia din saloane, de întreținerea igienica a patului, 

de aplicarea tuturor masurilor de igiena și antiepidemice potrivit indicațiilor în vigoare; 

32. în caz de deces, inventariază obiectele, identifica cadavrul și organizează transportul 

acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; 

33. utilizează și păstrează  în bune condiții  echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează  colectarea  materialelor și instrumentarul de unica folosința utilizat și 

se  asigură de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale; 

34. poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va 

fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 
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35. respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical; 

36. să nu-si depășească atribuțiile de serviciu; să fie loial echipei și instituției respectând 

ierarhia profesională, confidențialitatea și secretul profesional; 

37. respectă și apară drepturile pacientului; 

38. se  preocupă  de  actualizarea  cunoștințelor  profesionale, prin  studiu individual sau 

alte forme  de  educație  medicală  continuă  și  conform  cerințelor  postului; 

39. descarcă medicamentele și materiale sanitare individuale prescrise; 

40. înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale efectuate în secție și 

cuprinse în sistemul D.R.G. 

41. are obligația de a anunța în cel mai scurt timp asistenta șefă  în legătură cu orice caz de 

îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporara de muncă; 

42. supraveghează dezinfecția ciclică; Anunță imediat asistenta șefa asupra deficiențelor de 

igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare încălzire, etc.) 

43. cunoaște și aplică normele interne și  procedeele de lucru privitoare la postul său; 

44. colaborează și se implică în realizarea indicatorilor pentru îndeplinirea standardelor în 

vederea acreditarii spitalului; 

45. are atribuții privind administrarea sângelui total sau componentelor sanguine (conf. 

Ord.MSP nr.1224/2006) : 

 ia cunoștință de indicația sanguină făcută de medicul prescriptor; 

 recoltează eșantioanele pretransfuzionale; 

 efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă și supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării și în următoarele ore; 

 în caz de reacții transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de 

urgență și solicită medicul prescriptor sau de gardă. 

46. participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

47. utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

48. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 

914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind condițiile pe care trebuie 

să le îndeplinească un spital în vederea autorizării; 

               Orice daună adusa pacienților prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a 

normativelor profesionale privind asigurarea calității asistentei medicale acordate pacienților 

în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala 

sau, după caz, instituționala, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

II. Atribuții generale 
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1 Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2 Respectă graficul de lucru pe tură stabilită; 

3 Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentului  șef de laborator; 

4 Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de asistentul  șef și cu 

avizul Directorului de Îngrijiri; 

5 Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

6 Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

7 Respectă prevederile RI și ale ROF; 

8 Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

clinicii; 

9 Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de 

OAMGMAM, în termen de valabilitate. 

 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 
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 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 
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5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 
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 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Arta 74. ASISTENT MEDICAL SSD 

I. Atribuții generale  

1. asigurarea condițiilor igienico sanitare generale la locul de muncă; 

2. comunicare interactivă la locul de muncă; 

3. dezvoltarea profesională; 

4. muncă în echipă;  

5. cunoașterea gradului de risc în utilizarea aparaturii medicale din dotare;  

6. efortul intelectual și fizic necesar în desfășurarea activității; 

7. gradul de autonomie în luarea unor decizii în caz de urgență; 

Administrație:  completarea documentelor de evidență a procedurilor medicale. 

Responsabilități:     

 responsabilitatea asigurării calității actului medical; 

 responsabilitatea confidențialității datelor medicale. 

Planificare:  planificarea activității proprii.   

8. În raport cu obiectivele postului răspunde de utilizarea optima a resurselor 

materiale, financiare, patrimoniale alocate  pentru atingerea obiectivelor 

spitalului; 

9. Cunoaște tehnicile de lucru ale sectoarelor, putând aplică orice procedură 

specifică, instrucțiune de lucru; 

10. Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces. 

II. Atribuții specifice postului asistent medical  

Conform Ord. MS nr.1101/2016 are următoarele atribuții: 

1. implementează practicile de îngrijire a pacienților în vederea limitării infecțiilor; 

2. se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor și 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienților; 

3. menține igiena, conform politicilor spitalului și practicilor de îngrijire adecvate din 

salon; 

4. informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul șef de secție în legătură cu 

apariția semnelor de infecție la unul dintre pacienții aflați în îngrijirea sa; 

5. inițiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile și anunță 

imediat medicul curant și serviciul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale; 

6. limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 
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7. semnalează medicului curant existenta elementelor sugestive de infecție asociată 

asistenței medicale; 

8. participă la pregătirea personalului; 

9. participă la investigarea focarelor; 

10. Preia pacientul nou internat și însoțitorul acestuia (în funcție de situație), verifică  

toaleta personala, ținuta de spital și li conduce  în salon; 

11. Informează pacientul cu privire la structura secției și asupra obligativității respectării 

regulamentului de ordine interioara; 

12. Întocmește, monitorizează și înregistrează evoluția pacientului în dosarul de îngrijiri 

13. Acorda primul ajutor în situații de urgenta și cheamă medicul; 

14. Participă la asigurarea unui climat optim și de siguranța în salon; 

15. Este obligata să cunoască tehnica de lucru pentru determinarea grupelor de sânge, să 

cunoască tehnica efectuării transfuziei de sânge și derivatelor de sânge 

16. Efectuează schimbarea pansamentelor; 

17. Montează sonda vezicala permanenta 

18. Participă la vizita și execută indicațiile medicului cu privire la efectuarea explorărilor 

de diagnostic și a tratamentului, regimul alimentar și igiena bolnavilor; 

19. Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon și supraveghează efectuarea de către 

infirmiera a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru 

satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziției bolnavului; 

20. Observa apetitul pacienților, supraveghează și asigură alimentația pacienților 

dependenți, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia 

de observație; 

21.  Administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările 

biologice, etc. conform prescripției medicale; 

22. Participă la organizarea și realizarea activităților psihoterapeutice de reducere a 

stresului și de depășire a momentelor/situațiilor de criza; 

23. Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor; 

24. Asigura  monitorizarea  specifica  a  bolnavului  conform  prescripției  medicale; 

25. Pregătește  respectând regulile de asepsie și antisepsie  instrumentarul  si materialele în 

vederea sterilizării, respectând protocolul din Ordinul MSF 961/2016; 

26. Respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și a 

medicamentelor cu regim special; 

27. Participă la acordarea îngrijirilor paliative și instruiește familia sau aparținătorii pentru 

acordarea acestora; 

28. Supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor cu respectarea normelor 

de igiena (portul echipamentului de protecție, evitarea aglomerării), conform 

regulamentului intern; 

29. Efectuează verbal și în scris preluarea/predarea fiecărui pacient și a serviciului în cadrul 

raportului de tura; 

30. Pregătește pacientul pentru externare; 
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31. Asigură și răspunde de ordinea și curățenia din saloane, de întreținerea igienica a 

patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena și antiepidemice potrivit indicațiilor în 

vigoare; 

32. În caz de deces, inventariază obiectele, identifica cadavrul și organizează transportul 

acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; 

33. Utilizează și păstrează  în bune condiții  echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează  colectarea  materialelor și instrumentarul de unica folosința utilizat și 

se  asigura de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale; 

34. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va 

fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 

35. Respectă secretul profesional și codul de etica al asistentului medical; 

36. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu, să fie loiala echipei și instituției respectând 

ierarhia profesionala, confidențialitatea și secretul profesional; 

37. Respectă și apară drepturile pacientului; 

38. Se  preocupa  de  actualizarea  cunoștințelor  profesionale, prin  studiu individual sau 

alte forme  de  educație  medicală  continua  si  conform  cerințelor  postului; 

39. Descarcă medicamentele și materiale sanitare individuale prescrise; 

40. Înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale efectuate în secție și  

a. cuprinse în sistemul D.R.G. 

41. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

42. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru. 

 

 

III.Atribuții generale specifice postului 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilită și preda verbal și în scris la ieșirea din 

tura, situația și planul de investigație și tratament al bolnavilor asistentei care preia 

serviciul; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului; 

4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul șef 

secție și cu avizul managerului unității; 

5. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

începutul anului; 

6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

7. Respectă prevederile Regulamentului intern și ale ROF; 

8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotarea secției; 
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9. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de 

OAMGMAMR, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală. 

 

IV.Atribuții specifice asistentului medical licențiat cu SSD 

1. participă la activitatea de îmbunătățire și implementare a normelor privind 

managementul calității; 

2. identifică activitățile specifice asistenței medicale neprocedurale; 

3. propune proceduri și protocoale de lucru specifice activității medicale; 

4. identifică și stabilește normele de diminuare a riscurilor specifice activității 

medicale; 

5. transmite aceste activități către asistentul șef semestrial; 

6. verifică  închiderea planurilor de îngrijiri; 

7. încheie Raportul de analiză privind gradul de dependență SDI-SDE; 

8. alte activități administrative delegate de asistentul șef. 

Aceste atribuții nu sunt limitative, salariatului având obligația de a respecta și duce la 

îndeplinire orice alte sarcini, decizii și dispoziții primite din partea conducerii unității, a 

Direcției de Sănătate Publică sau a Ministerului Sănătății în baza reglementarilor legale în 

vigoare 

 

V. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

112 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

VI. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

VII. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 
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4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 
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 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Arta 75. ASISTENT MEDICAL  Licențiat ATI  

I.  Conform Ord. MS nr. 1101/2016 are următoarele atribuții: 

1. Implementează practicile de îngrijire a pacienților în vederea limitării infecțiilor; 

a. Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor 

și aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienților; 

b. Menține igiena, conform politicilor spitalului și practicilor de îngrijire adecvate 

din salon; 

c. Informează cu promptitudine medicul de gardă/medic șef secție în legătură cu 

apariția semnelor de infecție la unul dintre pacienții aflați în îngrijirea sa 

d. Inițiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile și 

anunță imediat medicul curant și serviciul de prevenire și limitare a infecțiilor 

asociate asistenței medicale; 

e. Limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

f. Semnalează medicului curant existența elementelor sugestive de infecție 

asociată asistenței medicale; 

g. Participă la pregătirea personalului; 

h. Participă la investigarea focarelor de infecție; 

2. Asigură asistența medicală specifică în limita competențelor; 

3. Pregătește bolnavii programați pentru intervenția chirurgicală; 

4. Efectuează medicația preanestezia indicată de medicul anestezist, pregătește 

medicamentele, materialele și instrumentele necesare efectuării anesteziei; 

5. Supraveghează bolnavii intra operator, administrând medicația indicată de medicul 

anestezist; 

6. Supraveghează bolnavii post operator prin monitorizarea parametrilor biologici și 

înscrierea lor în fișa; de observație zilnică a ATI; 

7. Îngrijește și supraveghează cazurile grave consemnând în foaia de observație și fișa de 

evoluție ATI a efectuării tratamentului indicat de medic, a datelor bilogice, clinice și 

paraclinice, a evoluției, precum și a constantelor biologice; 

8. Măsoară și înregistrează zilnic parametrii biologici între orele indicate de medic în fișa 

ATI; 

9. Verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de 

funcționarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI; 
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10. Este obligată să cunoască tehnica de lucru pentru determinarea grupelor de sânge, să 

cunoască tehnica efectuării transfuziei de sânge și derivatelor de sânge; 

11. Este obligată să cunoască modul de administrare a medicamentelor folosite în anestezie 

și terapie intensivă, manoperele elementare de resuscitare cardio-respiratorie și 

cerebrală, precum și  manopere de terapie intensivă; 

12. Este obligată să cunoască modul de funcționare a aparaturii din dotarea secției; 

13. În cazul apariției unei complicații cu agravarea stării bolnavului supravegheat, este 

obligată să anunțe imediat medicul ATI/medicul de gardă, după caz; 

14. Participă la vizita medicală zilnică și execută indicațiile medicale cu privire la 

efectuarea tratamentului, prelevării de probe bilologice pentru analiza medicale, pentru 

îngrijiri și regimul alimentar recomandat; 

15. Pregătește bolnavul prin tehnici specifice pentru investigații speciale, organizează 

transportul bolnavului pentru investigații în alte compartimente/laboratoare sau pentru 

sala de operații și supraveghează starea acestuia pe timpul transportului; 

16. Asigură și răspunde de ordinea și curățenia din saloanele de terapie, întreținerea igienică 

a paturilor și de aplicarea tuturor măsurilor igienice și antiepidemice; 

17. Asigură și răspunde de buna utilizare și funcționare a aparaturii și instrumentelor cu 

care lucrează; 

18. Preia pacientul adus la sală și completează Fișa de preluare pacient pentru intervenție; 

19. Înformează pacientul cu privire la structura secției și a obligativității repictării RI; 

20. Acordă primul ajutor în situații de urgență și cheamă medicul; 

21. Participă la asigurarea unui climat optim și de siguranță în salon; 

22. Identifică problemele de îngrijire ale pacienților, stabilește prioritățile, elaborează și 

implementează planul de îngrijire și evaluează rezultatele obținute pe tot parcursul 

internării; 

23. Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării 

acestuia de la internare și pe tot parcursul internării, observă simptomele și starea 

pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire și informează medicul asupra 

oricăror modificări depistate; 

24. Pregătește bolnavul și ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigații și 

tratament; 

25. Recoltează produse biologice de laborator conform prescripției medicului și asigură 

transportul acestora în condiții optime la laborator; 

26. Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon și supraveghează efectuarea de către 

infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru 

satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziției bolnavului; 

27. Observă apetitul pacienților, supraveghează și asigură alimentația pacienților 

dependenți, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia 

de observație; 

28. Administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările 

biologice, etc., conform prescripției medicului; 
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29. Efectuează schimbarea pansamentelor; 

30. Montează sondă vezicală permanentă; 

31. Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripției medicale; 

32. Pregătește materialele și instrumentarul în vederea sterilizării; 

33. Respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și a 

medicamentelor cu regim special; 

34. Consemnează zilnic în foaia de observație, în limita competențelor, evoluția, medicația 

administrată, manevrele diagnostice și terapeutice, parametrii de monitorizare, atașarea 

diverselor rezultate ale analizelor de laborator, precum și materialele consumabile 

folosite; 

35. Participă la acordarea îngrijirilor paleative și instruiește familia sau aparținătorii pentru 

acordarea acesteia; 

36. Supraveghează modul de desfășurarea vizitelor aparținătorilor cu respectarea normelor 

de igienă (portul echipamentului de protecție, evitarea aglomerării) conform 

regulamentului intern; 

37. În caz de deces inventariază obiectele, identifică cadavrul și organizează transportul 

acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; 

38. Supraveghează colectarea materialelor și instrumentarul de unică folosință utilizat și se 

asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii conform prevederilor legale; 

39. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern care va fi schimbat 

ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal; 

40. Are obligația de a anunță în cel mai scurt timp asistenta șefă în legătură cu orice caz de 

autoîmbolnăvire sau de apariția unei boli transmisibile în familie, cu situațiile de 

incapacitate temporară de muncă; 

41. Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical; 

42. Respectă și apară drepturile pacientului; 

43. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte 

forme de educație medicală continuă specifice asistenților medicali (local, național și 

internațional); 

44. Participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale: epurare extrarenale, 

urmărirea balonului de contrapulsația, monitorizarea presiunii intracraniene, precum și 

altele asemenea; 

45. Raportează lunar foile de observație și alte documente către biroul statistic conform 

reglementărilor în vigoare și în termenii legali; 

46. Transferă în sistem informatic pacientul dintr-un compartiment în altul în funcție de 

necesități; 

47. Descarcă medicamentele și materialele sanitare individuale prescrise în condicile de 

medicamente și în foi de materiale sanitare; 

48. Înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale efectuate în secție; 

49. Are atribuții privind administrarea sângelui total sau componentelor sanguine 

(conform Ord. MSP nr. 1224/2006): 
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 ia cunoștință de indicația sanguină făcută de medicul prescriptor 

 recoltează eșantioanele pretransfuzionale, completează și semnează formularul 

cerere de sânge pentru UTS din spital în vederea efectuării probelor 

pretransfuzionale 

 efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului. 

 efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă și supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării și în următoarele ore; 

 înregistrează în foaia de observație rezultatele controlului ultim pretransfuzional și 

toate informațiile relevante privind procedura efectuată 

 în caz de reacții transfuzionale, aplică procedurile operatorii standard de urgență și 

solicită medicul prescriptor sau de gardă; 

 returnează UTS din spital recipientele de sânge total sau componentele sanguine 

transfuzate, precum și unitățile netransfuzate; 

50. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

51. Supraveghează dezinfecția ciclică; 

52. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016  privind aprobarea normelor 

de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile 

sanitare, prevederile Legii nr. 132/2010  privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile 

Ordinului MSF nr. 961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile 

sanitare, precum și prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 

1096/2016 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării. 

Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor Ordinului 1101/2016  sau a 

normativelor profesionale privind asigurarea calității asistenței medicale acordate pacienților 

în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale atrage responsabilitatea 

individuală, sau, după caz, instituțională, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

            II. Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de 

plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilită; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentului  șef; 

4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobată, asistentul  șef și cu 

avizul Directorului de Îngrijiri; 

5. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul 

anului; 

6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

7. Respectă prevederile ROI și ale ROF; 

8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

cabinetelor de tratament; 
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9. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de 

OAMGAMR, în termen de valabilitate. 

 

III.Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 
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1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 
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10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.76 .Asistent medical bloc operator 

I.  Conform Ord. MS nr. 1101/2016 are următoarele atribuții: 

1. Implementează practicile de îngrijire a pacienților în vederea limitării infecțiilor; 

2. Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor și 

aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienților; 

3. Menține igiena, conform politicilor spitalului și practicilor de îngrijire adecvate din 

salon; 

4. Informează cu promptitudine medicul de gardă/medic șef secție în legătură cu apariția 

semnelor de infecție la unul dintre pacienții aflați în îngrijirea sa 
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5. Inițiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile și anunță 

imediat medicul curant și serviciul de prevenire și limitare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale; 

6. Limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul 

spitalului, alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

7. Semnalează medicului curant existența elementelor sugestive de infecție asociată 

asistenței medicale; 

8. Participă la pregătirea personalului; 

9. Participă la investigarea focarelor de infecție; 

10. Pregătește sălile de operație (verifică curățenia, sterilizare) cu UV/alte metode chimice; 

11. Ajută echipa operatorie în pregătirea preoperatorie, echiparea cu îmbrăcăminte sterilă;â 

12. Supraveghează bolnavul în timpul intervenției, în cazul când nu există un alt personal 

desemnat în acest scop, semnalând medicilor orice schimbare în starea bolnavului. 

13. Pregătește materialele și instrumentarul necesar pentru intervențiile chirurgicale 

anunțate până la cel târziu ora 12 cu o zi înainte (instrumentar general și materiale 

stabilite și alese de către medic, în cazuri speciale specifice intervenției); 

14. Asistă medicul pre- și intraoperator, participând la intervenție ca instrumentist; 

15. Are obligația de a cunoaște instrumentarul, precum și detaliile privind modul de 

funcționare a aparaturi din sala de operație și de a-și însuși tehnica sterilizării; 

16. Ține evidența materialului chirurgical, materialelor sanitare de curățenie, dezinfectante, 

a soluțiilor și medicamentelor și asigură aprovizionarea ritmică cu acestea; 

17. Înregistrează intervențiile în registrul protocol operator și se asigură că intervenția a 

fost descrisă de către medic la sfârșitul programului; 

18. Pregătește materialul moale și instrumentarul pentru sterilizare și efectuează sterilizarea 

cu respectarea timpilor de lucru necesari prevenirii și combaterii infecților 

nosocomiale; 

19. Răspunde de pregătirea și conținutul truselor din sala de operații; 

20. Verifică etichetarea truselor cu materialele sterilizate (cazanul în care s-a efectuat 

sterilizarea, numărul șarjei, data și ora sterilizării, persoană care a efectuat sterilizarea) 

și etanșeitatea truselor sterilizate 

21. Păstrează evidența strictă a prelucrării instrumentarului folosit; 

22. Asigură existența în permanență a materialelor sterile cât și a trusei de urgență la orice 

oră din zi și din noapte 

23. Administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările 

biologice, etc., conform prescripției medicale; 

24. Pregătește recipientul pentru eventualele piese anatomice în vederea trimiterii la 

examen anatomo-patologic 

25. Aduce la cunoștință asistentul șef cazurile septice operate și se asigură de dezinfecția 

terminală a sălii respective; 

26. Efectuează verbal și în scris preluarea/predarea serviciului în cadrul raportului de tură. 
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27. Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor și instrumentarul de unică folosință utilizat și se 

asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii conform prevederilor legale 

28. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va 

fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 

29. Respectă secretul profesional și codul de etică a asistentului medical 

30. Respectă și apără drepturile pacientului 

31. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte 

forme de educație medicală continuă și conform cerințelor postului; 

32. Descarcă medicamentele și materialele sanitare individuale prescrise; 

33. Înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale efectuate și cuprinse 

în sistemul DRG; 

34. Are atribuții privind administrarea sângelui total sau componentelor sanguine 

(conform Ord. MSP nr. 1224/2006): 

 ia cunoștință de indicația sanguină făcută de medicul prescriptor 

 recoltează eșantioanele pretransfuzionale, completează și semnează formularul 

cerere de sânge pentru UTS din spital în vederea efectuării probelor 

pretransfuzionale 

 efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului. 

 efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă și supraveghează pacientul pe toată 

durata administrării și în următoarele ore; 

 înregistrează în foaia de observație rezultatele controlului ultim pretransfuzional și 

toate informațiile relevante privind procedura efectuată; 

 în caz de reacții transfuzionale, aplică procedurile operatorii standard de urgență și 

solicită medicul prescriptor sau de gardă; 

 returnează UTS din spital recipientele de sânge total sau componentele sanguine 

transfuzate, precum și unitățile netransfuzate; 

35. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

36.  Supraveghează dezinfecția ciclică; 

37.  Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016  privind aprobarea 

normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale 

în unitățile sanitare, prevederile Legii nr. 132/2010  privind colectarea selectivă a 

deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr. 961/2016 privind curățarea, dezinfecția și 

sterilizarea în unitățile sanitare, precum și prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 

completat de Ordinul MS nr. 1096/2016 privind condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea autorizării; 

38. Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor Ordinului 1101/2016  

sau a normativelor profesionale privind asigurarea calității asistenței medicale acordate 

pacienților în scopul prevenirii infecțiilor asociate aste tentei medicale atrage 
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responsabilitatea individuală, sau, după caz, instituțională, în condițiilor prevăzute de 

legislația în vigoare. 

            II. Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezență cu menționarea orei de venire și de 

plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru pe tură stabilită; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentului  șef; 

4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisă aprobată, asistentul  șef și cu avizul 

Directorului de Îngrijiri; 

5. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihnă planificat la începutul anului; 

6. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi alcoolice 

în timpul programului de lucru; 

7. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

cabinetelor de tratament; 

9. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de OAMGAMR, 

în termen de valabilitate. 

 

III. Atribuții specifice asistentului medical licențiat  

1. participă la activitatea de îmbunătățire și implementare a normelor privind 

managementul calității; 

2. identifică activitățile specifice asistenței medicale neprocedurale; 

3. propune proceduri și protocoale de lucru specifice activității medicale; 

4. identifică și stabilește normele de diminuare a riscurilor specifice activității medicale; 

5. transmite aceste activități către asistentul șef. 

Aceste atribuții nu sunt limitative, salariatul având obligația de a respecta și duce la 

îndeplinire sarcinile conform fișei de post, decizii și dispoziții primite din partea conducerii 

unității, a Direcției de Sănătate Publică sau a Ministerului Sănătății în baza reglementărilor 

legale în vigoare.    

 

IV. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 
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 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

V. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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VI. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Art.77.ASISTENT MEDICAL CFM 

I.Atribuții specifice 

1. Pe baza diagnosticului clinic corect și complet, însoțit de parametrii morfofuncționali 

ai afecțiunii, cât și a bolilor asociate, aplică planul de tratament specific recuperator; 

2. Aplică terapia prin mișcare folosind metodologia reclamata de starea și evoluția 

patologica a bolnavului în sala de kinetoterapie, special amenajată; 

3. Menține o legătură permanentă pe baza de informare reciproca cu mediul de resort 

asupra stării de sănătate și a evoluției bolnavului; 

4. Tine evidenta statistica a tratamentului medical recuperator și urmărește din punct de 

vedere al optimizării, eficienta tratamentului; 

5. Asigură și răspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena, protecția muncii și 

educație sanitara corespunzătoare tratamentului medical recuperator; 

6. Poate efectua gimnastica electrica în funcție de starea bolnavului; 

7. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de cate ori este 

nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal; 

8. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu; 
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9. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea și 

secretul profesional; 

10. Respectă și apară drepturile pacientului; 

11. Se  preocupa  de  actualizarea  cunoștințelor  profesionale, prin  studiu individual sau 

alte forme  de  educație  medicală  continua  si  conform  cerințelor  postului; 

12. Are obligația de anunță în cel mai scurt timp kinetoterapeutul în legătura cu orice caz 

de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporara de muncă; 

13. Supraveghează dezinfecția ciclica; 

14. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

15. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

16. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile 

sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, 

prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 914/2006 privind condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării; 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 
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inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 
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4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 
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 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art.78.ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOTERAPIE ȘI MASAJ 

I.Atribuții specifice 

1. Informează pacientul cu privire la structura secției și asupra obligativității respectării 

regulamentului de ordine interioara; 

2. Supraveghează starea pacienților pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice; 

3. Supraveghează și înregistrează în permanenta datele despre starea pacientului și 

informează medicul asupra modificărilor intervenite; 

4. Respectă prescripțiile făcute de medic pe fisele de tratament; 

5. Informează și instruiește pacientul asupra tratamentului pe care li efectuează, asupra 

efectelor terapeutice și asupra efectelor negative care pot apărea; 

6. Aplică procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie și masaj, cu toți parametrii agentului 

fizic, în vederea recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului și răspunde de 

respectarea parametrilor tehnici a fiecărei probe; 

7. Acorda primul ajutor în situații de urgenta și cheamă medicul; 

8. Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor; 

9. Utilizează și păstrează  în bune condiții  aparatura, echipamentele și instrumentarul din 

dotare, supraveghează  colectarea  materialelor și instrumentarul de unica folosința 

utilizat și se  asigură de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform 

prevederilor legale; 

10. Pregătește și verifică  funcționarea aparaturii din dotare, semnalând defecțiunile; 

11. Se preocupa de aprovizionarea și utilizarea soluțiilor medicamentoase necesare la 

aplicarea procedurilor fizioterapeutice; 

12. Respectă secretul profesional și codul de etica al asistentului medical; 

13. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu; 

14. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea și 

secretul profesional; 

15. Respectă și apară drepturile pacientului; 

16. Se  preocupa  de  actualizarea  cunoștințelor  profesionale, prin  studiu individual sau 

alte forme  de  educație  medicală  continua  si  conform  cerințelor  postului; 

17. Participă activ la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali; 

18. Supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul auxiliar 

19. Înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale efectuate în secție și  
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20. cuprinse în sistemul D.R.G. 

21. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

22. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

23. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 

914/2006  privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării;  

24. Anunță imediat asistenta șefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.) 

 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 
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lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

133 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 
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 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.79. Asistentul de la sterilizare 

I.Atribuții specifice 

1. menține la standarde de performanta activitatea pe care o desfășoară; 

2. își însușește și respectă legislația sanitara în vigoare în scopul aplicării corecte a 

prevederilor; 

3. da dovada de profesionalism în relațiile de subordonare, coordonare și colaborare; 

4. respectă confidențialitatea materialelor și datelor pe care le deține; 

5. anunță imediat toate deficientele înregistrate la nivelul stației centrale de sterilizare; 

6. întocmește rapoarte de necesitate privind necesarul de materiale utilizate în activitate; 

7. respectă normele de securitate specifice acestei activități; 

8. răspunde de obiectele de inventar și de aparatura din dotare; 

9. respectă și aplică atribuțiile ce îi revin din Ordinul 1101/2016privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitatile sanitare; 

10. răspunde de aplicarea și executarea Ord. MSP 1226/2012 norme privind gestionarea 

deșeurilor; 

11. răspunde și aplică legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor; 

12. respectă și aplică atribuțiile ce îi revin din Ordinul MSP 961/2016 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare; 

13. răspunde de primirea materialelor nesterile de pe secții și totodată de predarea 

materialului steril; 

14. respectă și aplică Ordinul 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de 

funcționare. 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 
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 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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Art.80 . Asistentul medical de laborator explorări funcționale 

I.Atribuții specifice 

1. Pregătește aparatura și programează pacienții pentru explorări (electrocardiograme, 

electroencefalograme, spirometrii, testul garoului, teste bronhomotorii, oscilometrii, 

electrocardiograme la efort sau probe farmacologice);  

2. Pregătește materialele necesare explorărilor; 

3. Efectuează electroencefalograme la efort și probe farmacologice în prezenta medicului; 

4. Efectuează electrocardiograme, electroencefalograme, oscilometrii, probe respiratorii, 

teste bronhomotorii și electromiograme împreună cu medicul de laborator;  

5. Efectuează probe de efort la cicloergometru împreună cu medicul de salon; 

6. Efectuează electrocardiograme în cadrul consultațiilor interclinice și la bolnavii veniți 

la control ambalator; 

7. Ajută medical la efectuarea consultațiilor interclinice și în urgențe; 

8. Se ocupă de statistica și fișarea electrocardiogramelor; 

9. Efectuează probe ventilatorii și teste bronhomotorii; 

10. Prezintă medicului pentru interpretarea înregistrările efectuate; 

11. Eliberează buletinele cu rezultatele pacienților; 

12. Colaborează cu medicii din unitate privind cazurile problemă; 

13. Acorda primul ajutor în situații de urgenta și cheamă medicul; 

14. Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor; 

15. Pregătește respectând regulile de asepsie și antisepsie instrumentarul și materialele în 

vederea sterilizării, respectând protocolul din Ordinul MSF 185/2003; 

16. Utilizează și păstrează-i bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor și instrumentarul de unica folosință utilizat și se 

asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii conform prevederilor legale; 

17. Face educație sanitară pacienților privind regimul echilibrat de viață pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor (fumat, consum de alcool, prevenirea expunerii la frig și umezeală, 

evitarea eforturilor prelungite), etc 

18. Respectă codul de etică și deontologie medicală a asistentului medical 

19. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

20. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va 

fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 

21. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu individual și prin 

programe de educație continuă, reviste de specialitate, simpozioane și consfătuiri, 

congrese; 

22. Respectă și apără drepturile pacienților 

23. Aduce la cunoștință conducerii unității defecțiunile ce apar la aparatele din dotarea 

serviciului și păstrează legătura cu serviciul de specialitate care se ocupă de service. 

24. Supraveghează curățenia și igiena la locul de muncă 
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25. Nu are voie să părăsească locul de muncă. 

26. Are obligația de respectare a normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile operatorii, conform reglementărilor din Ordinul MSF 219, privind 

colectarea, depozitarea temporară și transportul acestora conform codurilor de 

procedură. 

27. Respectă și răspunde de aplicarea regulilor de igienă și a celor de tehnică aseptică. 

28. Respectă secretul profesional  

29. Participă la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali. 

30. Respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii. 

31. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu; 

32. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea și 

secretul profesional; 

33. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

34. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

35. Anunță imediat medicul coordonator asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc. 

 

 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 
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 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 
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2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 
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18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.81. Asistentul medical de laborator 

I.Atribuții specifice 

1. Recepționează probele la camera de primire a probelor 

2. Lucrează în mod curent în sectorul de biochimie serica al laboratorului si, în funcție de 

necesitați, în sectorul de microbiologie; 

3. Înregistrează probele și rezultatele analizelor, în sistemul informatic al laboratorului; 

4. Verifică starea echipamentelor din sectoarele unde lucrează: automatele de biochimie 

Pentru 400, Flexor XL, Flexor E, Coaș Mira, ABL80Flex, centrifugi; în sectorul de 

bacteriologie verifică: hota cu flux laminar, etuve, autoclave, termostate, instalatia.de 

gaz. 

5. Răspunde de corectă utilizare a echipamentelor de analiză; 

6. Gestionează corect reactivii pe care îi folosește la locul de muncă; 

7. Cunoaște tehnicile de lucru ale sectoarelor, putând aplică orice procedură specifică, 

instrucțiune de lucru; 

8. Execută analize de biochimie serica, microbiologie, parazitologie, conform 

Procedurilor Specifice de analize și răspunde de exactitatea și promptitudinea analizelor 

efectuate; 

9. Sesizează operativ responsabililor de analize orice deficiență constatată la 

echipamentele de măsurare și/sau analiză;  

10. La sfârșitul turei de lucru, efectuează o curățenie riguroasă a meselor de muncă, cu 

dezinfecția acestora; 

11. Efectuează / supraveghează sterilizarea unor materiale care se refolosesc în laborator; 

12. Înregistrează datele rezultate din măsurători în caietele de lucru și în sistemul 

informatic; 

13. În sistemul informatic al laboratorului are acces numai la analizele din sectoarele unde 

lucrează, cu următoarele drepturi: creare set nou de analize, scriere rezultate, creare 
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cerere de analize, anulare cerere de analize fără rezultate. NU are drept de validare și 

modificare a rezultatelor analizelor; 

14. Gestionează corect dosarele sectorului (completează la zi înregistrări ale sectorului 

respectiv -fisa de mentenanță, fișe de temperatură, etc.); 

15. Colaborează cu Managerul calității în vederea menținerii Sistemului de Management al 

Calității în laborator; 

16. Participă la activitățile de instruire în laborator, pentru însușirea metodelor de analiză 

și a instrucțiunilor echipamentelor de analiză; 

17. Păstrează confidențialitatea îngrijirilor medicale și datelor medicale  

18. Respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

19. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va 

fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 

20. Respectă secretul profesional și codul de etica al asistentului medical; 

21. Se preocupa de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educație medicală continua si conform cerințelor postului; 

22. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

23. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

24. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum si prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării  

 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

142 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.82.Asistentul medical de radiologie și imagistică medicală 

I.Atribuții specifice 

1. Utilizează în timpul programului de lucru, echipamentul de protecție și lucru (halat, 

mănuşi, etc). 

2. Utilizează echipamentul individual de protecție la radiații și sistemul de supraveghere 

dozimetrică individuală (caseta cu filmul fotodozimetric) în conformitate cu 

instrucțiunile din Manualul de management al calității, cod MMC - IM și procedura 

Monitorizarea radiologică, cod P-6.2-01R. 

3. Participă la activitatea de primire a pacienților și de pregătire a acestora în vederea 

realizării explorării imagistice. 

4. Informează pacienții despre protocolul ce va fi aplicat,  

5. Aplică întocmai prevederile procedurilor Sistemului de Management al Calității, a 

protocoalelor de examinare (proceduri specifice de lucru) stabilite de medicul imagist 

6. Efectuează verificările zilnice și săptămânale ale instalației radiologice și a celei de 

developare, în conformitate cu procedura cod P-8.2.4-01R Controlul de calitate în 

imagistica medicală,  

7. Efectuează înregistrările în Registrul de înregistrare a pacienților, cod F-7.1-01R 

8. Asistă medicul în executarea protocolului de explorare efectuând, cu respectarea 

instrucțiunilor din Manualul de utilizare al instalației radiologice utilizate, operațiunile: 

a) poziționarea pacientului,  

b) centrarea și diafragmarea fasciculul de radiații strict pe zona de examinat, la 

dimensiunea minimă cerută de explorarea de efectuat,  

c) încărcarea casetelor cu filme radiografice,  

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

145 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

d) poziționarea casetelor,  

e) fixarea parametrilor de expunere (distanta focală, tensiunea în tub, intensitatea 

curentului în tub, timpul de expunere) care generează doza la pacient minimă care 

să asigure o calitate a imaginii radiologice corespunzătoare diagnosticării 

f) toate aceste etape se vor desfășura și pentru aparatul digital care utilizează preluarea 

și prelucrarea datelor pe calculator, utilizarea acestuia fiind în proporție de 100%. 

9. la finalizarea explorării efectuează: însoțirea pacientului în sala de așteptare, preluarea 

casetelor cu filme radiografice și developarea acestora (în ordinea urgențelor). 

10. Înregistrează datele referitoare la explorare/investigație în baza de date electronică cu 

respectarea regulilor de confidențialitate a datelor.  

11. Intervine și acordă primul ajutor în caz de urgență medicală. 

12. Menține evidentă stocurilor și consumurilor de filme radiografice, substanțe de 

developare materiale sanitare, a imprimatelor și rechizitelor; întocmește necesarul de 

materiale consumabile la atingerea stocului de siguranță. 

13. Asigură protecția informației și a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării și 

utilizării de către persoane neautorizate (se va tine cont de prevederile Legii arhivelor 

naționale nr. 16/1996 și ale Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.) 

14. Efectuează colectarea, depozitarea și predarea materialelor de unică folosință în vederea 

distrugerii 

15. Se preocupă în mod continuu de aprofundarea cunoștințelor profesionale prin studiu 

individual sau participând la alte forme de instruire profesională. 

16. Clauză de flexibilitate: poate fi chemat să îndeplinească și alte sarcini de serviciu dacă 

acest lucru este cerut de managementul societății. 

17. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara, care va 

fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal. 

18. Pregătește respectând regulile de asepsie și antisepsie instrumentarul și materialele în 

vederea sterilizării, respectând protocolul din Ordinul MSF261/2006; 

19. Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor și instrumentarul de unica folosință utilizat și se 

asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii conform prevederilor legale; 

20. Respectă secretul profesional și codul de etica al asistentului medical; 

21. Are obligația de a nu-si depăși atribuțiile de serviciu; 

22. Are obligația să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala,  

23. Respectă și apară drepturile pacientului; 

24. Raportează lunar documentele către biroul statistica conform reglementarilor în vigoare 

și în termenele legale; 

25. Înregistrează în programul informatic toate procedurile efectuate în secție și cuprinse 

în sistemul D.R.G. 
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26. Are obligația de anunță în cel mai scurt timp asistenta șefa în legătura cu orice caz de 

îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporara de muncă; 

27. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

28. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

29. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

30. Respectă dispozițiile persoanelor care dețin permis de exercitare a lucrului în mediul 

cu radiații ionizante, nivel 2 sau 3 și a Responsabilului cu securitatea radiologică sub 

supravegherea cărora își desfășoară activitatea 

31. Se prezinta la controlul medical periodic la termenul planificat  

32. Își însușește prevederile legale și de reglementare în domeniul radiologiei de diagnostic  

33. Își însușește prevederile documentelor Sistemului de Management al Calității și a 

instrucțiunilor din Manualele de utilizare ale instalațiilor (operare și întreținere curentă) 

34. Anunță imediat Responsabilul cu securitatea radiologică despre orice incident 

radiologic care a survenit la locul de muncă și participă la localizarea sau lichidarea 

acestuia, conform sarcinilor ce-i revin din Planul de Urgenta în Caz de Incident 

Radiologic, cod P-8.2.3-02R.  

35. Anunță imediat Responsabilul cu securitatea radiologică despre orice furt sau 

deteriorare a instalațiilor radiologice și a dozimetrelor individuale (casete cu filme fot 

dozimetrice) 

36. Anunță imediat compartimentul tehnic cu privire la orice deteriorare a instalației de 

developare; 

37. Informează Responsabilul cu securitatea radiologică imediat ce s-a confirmat că este 

gravidă; 

38. Respectă secretul profesional, confidențialitatea cu privire la informațiile despre 

pacient, inclusiv rezultatelor examinărilor radiologice și a investigațiilor prin ecografie; 

declarația de confidențialitate anexată, face parte integrantă din fișa postului; 

39. Are obligația de a depozita corespunzător, (conform specificațiilor producătorului și 

regulilor specifice cabinetului), medicamentele, materialele sanitare și materialele 

specifice activității de radiologie: filme radiografice, substanțe de developare; 

40. Anunță imediat asistenta șefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare, încălzire, etc)  
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41. Are obligația de a respecta regulile de pază și protecție ale cabinetului: încuierea 

camerelor de expunere și a intrării principale a cabinetului la sfârșitul programului 

zilnic de lucru, 

42. Are obligația de a respecta instrucțiunile proprii de securitate în muncă și în caz de 

urgență; 

43. Are obligația de a respecta codul de etică al asistentului medical. 

 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 
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5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III. Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 
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8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.83. Asistent medical audiologie 

I.Atribuții specifice 

1. Preia pacientul nou internat și însoțitorul acestuia (în funcție de situație), verifică  

toaleta personala, și îl repartizează în spatiile de lucru după specificul patologiei; 
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2. Informează pacientul cu privire la structura secției și asupra obligativității respectării 

regulamentului de ordine interioara; 

3. Acorda primul ajutor în situații de urgenta și cheamă medicul; 

4. Participă la asigurarea unui climat optim și de siguranța în compartimentul de 

audiologice; 

5. Prezinta medicului pacientul pentru examinare și îl informează asupra stării acestuia de 

la prezentare și pe tot parcursul șederii în compartiment audiologie; 

6. Execută indicațiile medicului cu privire la efectuarea explorărilor de diagnostic, 

efectuează explorările de inalta performanta din domeniul audiologie-vestibulogie 

conform instruirii primite; 

7. Pregătește bolnavul prin tehnici specifice pentru investigații speciale, organizează 

transportul bolnavului pentru investigații în alte compartimente/laboratoare și 

supraveghează starea acestuia pe timpul transportului; 

8. Participă la organizarea și realizarea activităților psihoterapeutice de reducere a 

stresului și de depășire a momentelor/situațiilor de criza; 

9. Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor; 

10. Asigură monitorizarea specificație a bolnavului conform prescripției medicale; 

11. Pregătește, respectând regulile de asepsie și antisepsie instrumentarul și materialele în 

vederea sterilizării, respectând protocolul din Ordinul MSF261/2006; 

12. Supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor cu respectarea normelor 

de igiena (portul echipamentului de protecție, evitarea aglomerării), conform 

regulamentului intern; 

13. Pregătește pacientul pentru externare; 

14. Asigură și răspunde de ordinea și curățenia din compartiment, de întreținerea igienica 

a patului, de aplicare a tuturor masurilor de igiena și antiepidemice potrivit indicațiilor 

în vigoare; 

15. Utilizează și păstrează-i bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor și instrumentarul de unica folosință utilizat și se 

asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii conform prevederilor legale; 

16. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va 

fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 

17. Respectă secretul profesional și codul de etica al asistentului medical; 

18. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu, să fie loial echipei și instituției respectând 

ierarhia profesionala, confidențialitatea și secretul profesional; 

19. Respectă și apară drepturile pacientului; 

20. Se preocupa de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educație medicală continua și conform cerințelor postului; 

21. Raportează lunar foile de observație și alte documente către biroul statistica conform 

reglementarilor în vigoare și în termenele legale; 

22. Întocmește situația zilnica a mișcării bolnavilor si o preda la biroul de internări; 
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23. Descarcă medicamentele și materiale sanitare individuale prescrise; 

24. Înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale efectuate în secție și 

cuprinse în sistemul D.R.G. 

25. Supraveghează dezinfecția ciclica; anunță imediat medicul coordonator asupra 

deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalații sanitare încălzire, etc.) 

26. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

27. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

28. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei în 

unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și 

sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 914/2006 privind 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării; 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

152 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 
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fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 
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 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

  

Art.84 Asistentul medical de dietetică 

I.Atribuții specifice 

1. Conduce și coordonează activitatea echipei din Blocul alimentar și bucătărie, privind 

pregătirea alimentelor și respectarea prescripțiilor medicale;  

2. Controlează respectarea normelor igienica-sanitare în bucătărie și în Blocul alimentar, 

curățenia și dezinfecția curenta a veselei; 

3. Verifică  calitatea și valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează unitatea, modul 

de păstrare în magazie și calitatea și valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie  

4. Realizează periodic planuri de diete și meniuri; 

5. Întocmește și transmite zilnic meniul pentru fiecare secție (meniu care este afișat la 

nivelul fiecărei secții); 

6. Supraveghează și participă la prepararea regimurilor speciale; 

7. Controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportul și circuitele 

pentru alimente, conform reglementarilor în vigoare; 

8. Controlează distribuirea alimentației pe secții și la bolnavi; 

9. Calculează regimurile alimentare și verifică  respectarea principiilor alimentare; 

10. Întocmește zilnic lista cu alimentele și cantitățile necesare; 

11. Verifica, prin sondaj, corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 

12. Recoltează și păstrează probele alimentare; 

13. Controlează starea de funcționare a instalațiilor frigorifice pentru conservarea 

alimentelor; 

14. Informează conducerea unității despre deficientele constatate privind prepararea, 

distribuirea și conservarea alimentelor. Organizează activități de educație pentru 

sănătate privind o alimentație sănătoasă; 

15. Participă la formarea asistenților medicali de dietetica/nutriție; 

16. Respectă secretul profesional și codul de etica al asistentului medical dietetician 

17. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educație medicală continuă și conform cerințelor postului; 

18. Are obligația de anunță în cel mai scurt timp medicul CPIIAM în legătura cu orice caz 

de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporara de muncă; 

19. Supraveghează dezinfecția ciclica; 

20. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

21. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

22. Respectă și urmărește respectarea de către tot personalul din Blocul alimentar a 

prevederilor Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din 

activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor 
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de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale în 

unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și 

sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 914/2006 privind 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării; 

23. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.); 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 
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5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.85. Registratorul medical din secțiile cu paturi  

I.Are în principal următoarele atribuții specifice 

1. Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform cerințelor postului; 

2. Înscrie zilnic și operează, ținând la zi registrul de evident a bolnavilor internați în secție; 

3. Participă, la solicitarea asistentei șefe sau în lipsa ei, la întocmirea foii de mișcare 

zilnica a bolnavilor internați în secție; 

4. Participă la raportul de garda zilnic din secție; 

5. Dactilografiază documentele medicale necesare bolnavilor (bilete de ieșire din spital, 

adeverințe medicale etc.) precum și alte documente întocmite în secție; 

6. Se ocupa de corespondenta secției (preluare, distribuire); 

7. Tine evidenta la zi a expertizelor medicale (pensionari, prelungiri de concediu medical 

prin comisia de expertiza medicală); 

8. Încasează taxele stabilite prin hotărârile Consiliului de Administrație și preda banii la 

casieria unității în termen de 24 de ore; 

9. Respectă procedura de încasare a serviciilor medicale la cerere; 

10. Aprovizionează, tine evidenta și distribuie corect formularele utilizate în secție (bilete 

de ieșire, bilete de trimitere, rețete etc.); 

11. Este obligat să raporteze factorilor în drept situațiile statistice solicitate de conducerea 

unității (mișcarea bolnavilor-zilnic, foaia de masa a bolnavilor-zilnic, consultațiile 

lunare); 
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12. Răspunde și se preocupa pentru o buna și corectă păstrare a arhivei la nivelul secției 

(foi de observație, acte medico-legale etc.); 

13. Utilizează calculatorul în scopul raportării datelor în stricta concordanta cu programele 

impuse de conducerea unității; 

14. Utilizează numai programele informatice licențiate ale spitalului; 

15. Înlesnește legăturile telefonice ale secției cu alte servicii sanitare (serviciul de 

ambulanta, spitale etc. 

16. Nu este abilitată să dea relații despre starea sănătății bolnavilor; 

17. Respectă comportamentul etic față de bolnavi și față de personal; 

18. Poartă echipament de protecție care va fi schimbat la timp, pentru păstrarea igienei și a 

aspectului estetic personal; 

19. Se preocupa de rezolvarea în termen a sarcinilor stabilite în fisa postului și planul de 

muncă, fără a-si depăși atribuțiile de serviciu; 

20. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, precum 

și a întregii activități desfășurate în secție; 

21. Răspunde solidar, alături de personalul secției la gestiunea valorica a acesteia; 

22. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea, 

secretul profesional și codul de etica; 

23. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educație continua si conform cerințelor postului; 

24. Participă la menținerea curățeniei, ordinii și a condițiilor de igiena din secție; 

25. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

26. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

27. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum și prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării . 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 
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 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.86 COMPARTIMENTULDE PREVENIRE ȘI COMBATERE A INFECȚIILOR 

ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE 

I. Manopere care implică soluții de continuitate, materiale utilizate și condiții de 

sterilitate pe fiecare secție 

 în cadrul unității sanitare există stația centrală de sterilizare care asigură sterilizarea 

instrumentarului și a materialului moale; totodată există stație de sterilizare proprie 

blocului operator ortopedie traumatologie și aparat de sterilizare de tip Poupinel la 

nivelul blocului operator ORL; 

 materialele utilizate sunt: de unică folosință cât și reutilizabile; 

 în cazul acestora din urmă, ele sunt prelucrate conform ord. MS 261/2007 (cele 7 etape 

de prelucrare) urmate de sterilizare; 

 la nivelul punctelor de sterilizare există o evidență strictă a materialelor sterilizate, ciclu 

de sterilizare cât și indicatorii fizico chimici ai sterilizării; 

 verificarea sterilizării este efectuată periodic prin teste bacteriologice; 

 manoperele care implică soluții de continuitate sunt reprezentate de: 

Tipul manoperei Materialele utilizate 

Puncție capilară Unica folosință 

Puncție venoasă – 

arterială 
Unica folosință 

Puncții articulare 
Materiale reutilizabile, sterilizate în stația centrala de 

sterilizare, după prelucrarea pe secție sau unica folosință 

Puncții intrarahidiene Unica folosință 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

161 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

Tratamente parenterale Unica folosință 

Tratamente stomatologice 
Materiale reutilizabile, sterilizate în stația centrala de 

sterilizare, după prelucrarea pe secție 

Cateterism central Unica folosință 

Cateterism vezical Unica folosință 

Puncții medulare 
Materiale reutilizabile, sterilizate în stația centrala de 

sterilizare, după prelucrarea pe secție 

Puncție transtimpanice 
Materiale reutilizabile, sterilizate în stația centrala de 

sterilizare, după prelucrarea pe secție 

Puncții sinuzale 
Materiale reutilizabile, sterilizate în stația centrala de 

sterilizare, după prelucrarea pe secție 

Puncție electromiografica Materiale reutilizabile, sterilizate la rece 

Acupunctura Materiale reutilizabile 

Sutura plagilor 
Materiale reutilizabile, sterilizate în stația centrala de 

sterilizare, după prelucrarea pe secție 

Puncții – flegmoane 

amigaliene etc 
Unica folosință 

Intervenții chirurgicale 
Materiale reutilizabile, sterilizate în stația centrala de 

sterilizare, sau proprie blocului operator, după prelucrare 

Pansamentul plagilor 
Materiale reutilizabile, sterilizate în stația centrala de 

sterilizare, sau proprie blocului operator, după prelucrare 

 păstrarea materialelor sterile pe secții se păstrează conform codului de 

procedură (drept material sanitar, valabilitate, separat de cele nesterile).  

 

Art.87.MEDICUL PRIMAR EPIDEMIOLOG 

I.Atribuții specifice 

1. Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima 

eficienta timpul de muncă, conform RI al spitalului; 

2. Își însușește legislația sanitara în vigoare în scopul aplicării corecte a prevederilor; 

respectă legislația în vigoare; 

3. Menține la standarde de performanta activitatea pe care o desfășoară; 

4. Obține autorizația sanitara de funcționare a unității sanitare; 

5. Da dovada de profesionalism în relațiile de subordonare, coordonare și colaborare; 

6. Respectă confidențialitatea datelor cu care lucrează; 

7. Elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere și control al infecțiilor 

asociate asistentei medicale  din unitatea sanitara; 

8. Solicita includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea și 

controlul infecțiilor asociate asistentei medicale  , condiție a autorizării sanitare de 

funcționare, respectiv componenta a criteriilor de acreditare; 
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9. Organizează activitatea serviciului de supraveghere și control al infecțiilor asociate 

asistentei medicale  pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul 

anual de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistentei medicale   ale unității; 

10. Propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de control cu caracter de 

urgenta, în cazul unor situații de risc sau de focar de infecție asociata asistentei medicale   

11. Răspunde pentru planificarea și solicitarea aprovizionării tehnica-materiale necesare 

planificate, respectiv pentru situații de urgenta; 

12. Răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii; 

13. Asigură accesibilitatea la perfecționarea/pregătirea profesionala, răspunde pentru 

instruirea specifica a subordonaților direcți și efectuează evaluarea performantei 

activității profesionale a subordonaților; 

14. Elaborează cartea de vizita a unității care cuprinde: caracterizarea succinta a 

activităților acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitara și tehnica a unității în 

ansamblu și a subunităților din structura; facilitățile prin dotări edilitar-comunitare de 

aprovizionare cu apa, încălzire, curent electric; prepararea și distribuirea alimentelor; 

starea și dotarea spălătoriei; depozitarea, evacuarea și neutralizarea, după caz a 

rezidirilor menajere, precum și a celor rezultate din activitățile de asistenta medicală; 

circuitele funcționale din unitate, etc, în vederea caracterizării calitative și cantitative a 

riscurilor pentru infecții asociate asistentei medicale  ; 

15. Întocmește harta punctelor și segmentelor de risc pentru infecția asociata asistentei 

medicale privind modul de sterilizare și menținerea sterilității în unitate, 

decontaminarea mediului fizic și curățenia din unitate, zonele „fierbinți” cu activitate 

de risc sau cu dotare tehnica și edilitara favorizanta pentru infecțiile asociate asistentei 

medicale  ;  

16. Elaborează „istoria” infecțiilor asociate asistentei medicale   din unitate, cu concluzii 

privind cauzele facilitatoare ale apariției focarelor; 

17. Coordonează elaborarea și actualizarea anuala, împreună cu consiliul de conducere și 

cu șefii secțiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei 

medicale, care va cuprinde: legislația în vigoare, definițiile de caz pentru infecțiile 

asociate asistentei medicale, protocoalele de proceduri, manopere și tehnici de îngrijire, 

precauții de izolare, standarde aseptice și antiseptice, norme de sterilizare și menținere 

a sterilității, norme de dezinfecție și curățenie, metode și manopere specifice secțiilor 

și specialităților aflate în structura unității, norme de igiena spitaliceasca, de cazare și 

alimentație, etc. Ghidul este propriu fiecărei unități, dar utilizează definițiile de caz care 

sunt prevăzute în anexele la ordin; 

18. Colaborează cu șefii de secție pentru implementarea masurilor de supraveghere și 

control a infecțiilor asociate asistentei medicale  în conformitate cu planul de acțiune și 

ghidul propriu al unității; 

19. Verifică  respectarea normativelor și masurilor de prevenire; 

20. Organizează și participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei 

activităților derulate; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

163 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

21. Participă și supraveghează – în calitate de consultant – politica de antibioticoterapie a 

unității și secțiilor; 

22. Supraveghează din punct de vedere epidemiologic activitatea laboratorului de 

diagnostic etiologic pentru infecțiile suspecte sau clinic evidente; 

23. Colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoașterea circulației 

microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor de activitate și 

a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor; 

24. Solicita și trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referința, atât în 

scopul obținerii unor caracteristici suplimentare, cât și în cadrul auditului extern de 

calitate. 

25. Supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și 

menținere a sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse 

sterilizării. 

26. Supraveghează și controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin 

curățare chimica și dezinfecție 

27. Supraveghează și controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, 

depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor; 

28. Supraveghează și controlează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie 

29. Supraveghează și controlează activitatea de îndepărtare și neutralizare a reziduurilor, 

cu accent față de rezidurile periculoase rezultate din activitatea medicală 

30. Supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale unității, circulația 

asistaților și vizitatorilor, a personalului si, după caz, a studenților și elevilor din 

învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 

31. Supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a 

procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic și 

tratament pentru infecțiile nosocomiale 

32. Supraveghează și controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecție la 

asistați, derularea investigării etiologice a sindroamelor infecțioase, operativitatea 

transmiterii informațiilor aferente la structura de supraveghere și control al infecțiilor 

asociate asistentei medicale  ; 

33. Răspunde prompt la informația primita din secții și demarează ancheta epidemiologica 

pentru toate cazurile suspecte de infecție asociate asistentei medicale  ; 

34. Dispune, după anunțarea prealabila a directorului medical al unității, măsurile necesare 

pentru limitarea difuziunii infecției, respectiv organizarea, după caz, triaje 

epidemiologice și investigații paraclinice necesare. 

35. Întocmește și definitivează ancheta epidemiologica a focarului, difuzează informațiile 

necesare privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități 

pentru evitarea riscurilor identificate în focar. 

36. Solicita colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform 

reglementarilor în vigoare. 
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37. Coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activitățile asumate de 

compartimentul\serviciul sau colectivul de supraveghere și control al infecțiilor 

asociate asistentei medicale  . 

38. Întocmește, pentru subordonați, fisa postului și programul de activitate; 

39. Raportează șefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea și 

controlul infecțiilor asociate asistentei medicale   prelucrează și difuzează informațiile 

legate de focarele de infecții interioare investigate, prezinta activitatea profesionala 

specifica în fața  consiliului de conducere, a direcțiunii și a consiliului de administrație; 

40. Întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, în cazurile de 

investigare a responsabilităților pentru infecțiile asociate asistentei medicale  . 

41. Semnează rapoartele de analiza a evenimentelor adverse în termen de 30 de zile de la 

producerea acestora; 

42. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile 

sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, 

prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 914/2006 privind condițiile pe care 

trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;  

43. Este numit, prin decizie, membru al Nucleului de calitate, cu următoarele atribuții 

(stabilite prin ordin comun al MS/CNAS/CMR) : 

 monitorizează intern calitatea serviciilor medicale furnizate asiguraților, prin 

urmărirea respectării criteriilor de calitate; 

 întocmește punctajului aferent criteriilor de calitate si-l urmărește lunar pentru 

reactualizarea acestuia; 

 prezintă propuneri de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate 

asiguraților, pe fiecare secție în parte și global pe spital, conducerii spitalului; 

 se întrunește lunar cu ceilalți membri ai Nucleului de calitate în vederea discutării 

punctajului obținut la evaluarea criteriilor de calitate, deficientelor constatate și a 

masurilor ce pot fi propuse spre aplicare pentru îmbunătățirea calității serviciilor 

medicale; 

 elaborează materiale cu informații utile pacientului și aparținătorului (date generale 

despre spital, programul de vizita pentru aparținători, medicul curat, modalitatea de 

contact a acestuia, etc.) ce vor fi puse la dispoziția acestora în momentul internării 

pe secție; 

 cooperează cu reprezentanții desemnați pentru monitorizarea externa a calității; 

 organizează anchete de evaluare a satisfacției asiguraților și personalului; 

44. Este numit, prin decizie, membru în Comitetul de securitate și sănătate în muncă în 

cadrul spitalului, cu următoarele atribuții: 
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 analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și 

planul de prevenire și protecție, conform RI sau ROF; 

 urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor 

necesare realizării prevederilor lui și eficienta acestora; 

 analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în 

considerare consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor și face propuneri 

în situația constatării anumitor deficiente; 

 analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor de 

muncă, a echipamentelor de protecție colectiva și individuala; 

 analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin Serviciului intern de 

prevenire și protecție; 

 propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă ținând seama de prezenta 

grupurilor sensibile la riscuri specifice; 

 analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă; 

 urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind 

securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și 

inspectorii sanitari; 

 analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă și 

propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție; 

 analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și 

evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea masurilor 

dispuse în urma cercetării; 

 efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de 

lucru și face un raport scris privind constatările făcute;; 

 dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate și sănătate în muncă de 

către conducătorul unității cel puțin o data pe an, cu privire la situația securității și 

sănătății în muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficienta acestora în anul 

încheiat, precum și propunerile pentru Planul de prevenire și protecție ce se va 

realiza în anul următor;  

45. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologica a dezvoltării sistemului de control managerial al spitalului, cu 

următoarele atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al 

spitalului, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, 

precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia; la elaborarea programului 

se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele 

de control intern aprobate prin OSGG 600/2018, cu modificările și completările 

ulterioare cu luarea în considerare a specificului spitalului; 
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 supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și urmărește realizarea acestuia; 

 urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din 

cadrul spitalului, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților 

care se desfășoară în compartimentele respective; 

 inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea 

spitalului referitoare la acestea; 

 evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul spitalului; 

 întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de 

control managerial în raport cu programele adoptate, precum și la situațiile 

deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în 

cadrul acestora-aceste informări vor fi transmise managerului și/sau altor 

instituții abilitate, la solicitarea acestora; 

 stabilește procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor 

de serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților 

specifice; 

 identifica riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să 

mențină riscurile în limite acceptabile; 

 monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului 

(evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compara cu obiectivele, 

identifica abaterile, aplică măsuri corective, etc.); 

 informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor 

acțiuni derulate în cadrul compartimentului. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 
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 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 
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2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 
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18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art.88.ASISTENTUL MEDICAL DE IGIENĂ  

I. Are în principal următoarele sarcini:  

1.Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima eficienta 

timpul de muncă, conform RI al spitalului; 

2.Își însușește legislația sanitara în vigoare în scopul aplicării corecte a prevederilor; 

respectă legislația în vigoare; 

3.Menține la standarde de performanta activitatea pe care o desfășoară; 

4.Da dovada de profesionalism în relațiile de subordonare, coordonare și colaborare; 

5.Respectă confidențialitatea datelor cu care lucrează; 

6.Tine evidenta activității zilnice în caietul personal de lucru; săptămânal face raport scris 

medicului epidemiolog (activitate, neconformități găsite, rezolvarea acestora); 

7.Face propuneri pentru corectarea deficientelor înregistrate; 

8.Respectă planul anual de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale; 

9.Participă alături de medicul epidemiolog la îndeplinirea obiectivelor stipulate în 

Ord.MSP nr.916/2006, în toate secțiile și sectoarele unității; 

10. Supraveghează corectitudinea efectuării: la internarea bolnavului precum și în cursul 

internării a operațiunilor de prelucrare sanitara și deparazitare, igiena individuala, igiena 

lenjeriei individuale și a celei de pat; 

11. Verifică  evidenta acțiunilor de deparazitare a pacienților; 

12. Întocmește catagrafia personalului sanitar, efectuează acțiunile de imunizare ale 

acestuia, conform prevederilor și tine evidenta persoanelor vaccinate; 

13. Supraveghează respectarea protocoalelor de lucru și a diverselor instrucțiuni în 

sectoarele de activitate a salii de tratamente/pansamente, cabinete medicale, sector 

sterilizare) conf.Ord.MS 261/2007; 
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14. Controlează aplicarea masurilor de igiena și antiepidemice pentru identificarea și 

neutralizarea cailor de transmitere în bolile transmisibile; 

15. Răspunde prompt la informația primita din secții pentru cazurile suspecte de o infecție 

asociata asistentei medicale   si informează imediat medicul epidemiolog; 

16. Participă la efectuarea anchetelor epidemiologice în cazul apariției unui focar de infecție 

nosocomiale; 

17. Participă la supravegherea sezoniera a bolilor transmisibile cu raportare către DSP: 

gripa și virozele respiratorii, boala diareica acuta și altele în funcție de contextual 

epidemiologic și întocmește raportările; 

18. Îndruma și controlează îndeplinirea recomandărilor și respectarea normelor de igiena 

privind aprovizionarea, depozitarea, prepararea și distribuirea alimentelor; 

19. Verifică  completarea graficelor existente în bucătăria unității sanitare cât și la nivelul 

depozitului de alimente întocmite conform HACCP; 

20. Verifică  modul de respectare a normelor de igiena în cadrul bucătăriei și depozitelor 

alimentare (curățenie, dezinfecție, echipamente de protecție, igiena mâinilor); 

21. Îndruma și controlează transportul alimentelor către secții; 

22. Verifică  la nivelul secțiilor modul de servire a mesei; igiena veselei cât și a oficiului 

alimentar; de asemenea, verifică  modul de respectare a precauțiunilor standard; 

23. Va face parte din comisia de primire-recepție a alimentelor, verifică  declarația de 

conformitate, certificatele de calitate a alimentelor precum și termenele de valabilitate 

înscrise de producător; 

24. Va face parte din comisia de predare/recepție a lenjeriei murdare/curate; 

25. Va face parte din comisia de primire-recepție a materialelor de curățenie; 

26. Îndrumă și controlează modul de colectare a lenjeriei murdare; 

27. Controlează calitatea prestațiilor serviciului spălătorie; 

28. Îndrumă și controlează ambalarea și transportul lenjeriei curate către secții; 

29. La nivelul secțiilor îndruma și controlează modul de depozitare a lenjeriei curate; 

30. Îndrumă și controlează utilizarea corectă a materialelor de curățenie și a produselor 

dezinfectante și efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție (respectarea graficelor 

de lucru) de către personalul sanitar auxiliar în toate sectoarele unității sanitare; 

31. Cunoaște modul de utilizare a produselor; 

32. Instruiește personalul privind utilizarea produselor de curățenie și dezinfecție; 

33. Îndrumă și controlează modul de efectuare a dezinfecției terminale; 

34. Îndrumă și controlează modul de prelucrare a instrumentarului contaminat; 

35. Verifică  înregistrarea manoperelor de prelucrare a instrumentarului contaminat; 

36. Verifică  zilnic starea de curățenie curenta a spatiilor de cazare bolnavi precum și a 

anexelor sanitare, a spatiilor de depozitare, oficii alimentare; 

37. Sesizează necesitatea efectuării operațiunilor de dezinsecție-deratizare; 

38. Informează secțiile despre acțiunea dezinsecție și deratizare; 

39. Îndrumă secțiile privind modul de pregătire a spatiilor pentru dezinsecție, ulterior 

supraveghează calitatea/eficienta acestor operațiuni; 
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40. Participă cu firma prestatoare de serviciu la acțiunea de dezinsecție/deratizare; 

41. Întocmește raportul privind desfășurarea acțiunii de dezinsecție/deratizare; 

42. Participă la activitatea de evaluare a necesarului de materiale de curățenie, recipiente 

colectare deșeuri din secții/servicii paraclinice, dezinfectanți, precum și la verificarea 

calității acestor materiale în cadrul procedurii de achiziționare; 

43. Verifică  periodic stocul de materiale de curățenie și dezinfectante existent la magazia 

unității și informează directorul de îngrijiri/medicul epidemiolog; 

44. Îndruma și controlează activitatea de colectare și îndepărtare a deșeurilor rezultate din 

activitățile medicale  

45. Îndrumă și controlează colectarea selectivă a deșeurilor, conf.Legii 132/2010; 

46. Controlează starea de igiena a depozitului temporar de deșeuri; 

47. Controlează starea de igiena a platformei de deșeuri menajere; 

48. Participă, alături de responsabilul cu Protecția Mediului, la investigația-sondaj pentru 

determinarea cantităților de deșeuri rezultate din activitățile medicale precum și la 

supravegherea stării de curățenie a perimetrului exterior; 

49. Participă la predarea deșeurilor periculoase către firma prestatoare de servicii, tine 

evidenta și semnează formularele; 

50. Colectează, tine evidenta datelor privind accidentele profesionale și întocmește situațiile 

necesare raportării; 

51. Întocmește fisele de raportare a accidentelor prin expunere la sânge (conf.legislatiei în 

vigoare); 

52. Transporta produsele biologice recoltate la DSP (conf.normelor de igiena); 

53. Aduce rezultatele testelor efectuate la DSP Iași; 

54. Verifică  datele privind infecțiile asociate asistentei medicale înregistrate de 

clinici/secții, colectează datele privind cazurile nediagnosticate și/sau nedeclarate și 

informează medicul CPIAAM; 

55. Preia din laboratorul de microbiologie rezultatele investigațiilor bacteriologice; 

56. Participă prin efectuarea recoltelor de probe microbiologice pentru controlul sterilității 

și a igienei de spital; 

57. Participă la recoltările în cadrul controalelor medicale periodice, transporta probele și 

aduce rezultatele; 

58. Întocmește baza de date a CPIAAM în format electronic; 

59. Întocmește prezentarea datelor-grafice, tabele; 

60. Îndrumă și controlează modul de sterilizare a materialului moale și instrumentarului; 

61. Îndrumă și controlează modul de transport către sterilizare și apoi către secții; 

62. Verifică corectitudinea înregistrării datelor în caietele de evidenta a sterilizării; 

63. Verifică indicatorii utilizați în testarea sterilizării; 

64. Îndrumă și verifică  efectuarea sterilizării chimice; 

65. Verifică respectarea de către personal a precauțiunilor standard; 

66. Verifică modul de păstrare a echipamentelor personalului medical (halat, costum,etc.); 
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67. Supraveghează respectarea circuitelor funcționale stabilite în cadrul expertizărilor, 

circulația personalului, a bolnavilor, a vizitatorilor, a studenților; 

68. Identifică nevoile educaționale, nivelul de înțelegere al cadrelor sanitare medii și 

auxiliare și stabilește, prin evaluare, cele mai eficiente metode instructiv-educative 

referitor la prevenirea infecțiilor nosocomiale; 

69. Împreună cu medicul coordonator CPIAAM, instruiește periodic personalul sanitar 

referitor la legislația sanitara în vigoare, prevederi specifice activității în sectorul sanitar; 

70. Participă la instruirile de necesitate la nivelul DSP; 

71. Poarta echipament de protecție; 

72. Păstrează echipamentele din dotare; 

73. Administrează, corectează testele de verificare a cunoștințelor personalului sanitar 

mediu și auxiliar, centralizează datele; 

74. Participă și răspunde prompt tuturor acțiunilor inițiate de medicul epidemiolog; 

75. În absenta medicului epidemiolog, în situații epidemiologice deosebite, informează 

conducătorul unității și/sau medicul de garda; 

76. Se preocupa de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educație medicală continua și conform cerințelor postului; 

77. Supraveghează dezinfecția ciclica; 

78. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

79. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

80. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale   

în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și 

sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 914/2006 privind 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării; 

81. Anunță imediat medicul coordonator asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 
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 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.89 .LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE 

I. MEDICUL ȘEF DE LABORATOR 

1. Îndrumă și realizează activitatea specifică laboratorului și răspunde de calitatea 

analizelor de laborator; 

2. Organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul laboratorului, fiind 

responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanta ai laboratorului; 

3. Răspunde de crearea condițiilor necesare efectuării de analize de calitate de către 

personalul din laborator. 

4. Propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al 

laboratorului și răspunde de realizarea acestuia; 

5. Răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar 

din cadrul laboratorului. 

6. Evaluează necesarul anual de reactivi, materiale sanitare și alte consumabile specifice 

al laboratorului, investițiile și lucrările de reparații curente și capitale necesare pentru 

desfășurarea activității în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare 

conducerii spitalului; 

7. Angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

8. Aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale 

specifice laboratorului; 

9. Înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri și 

cheltuieli al laboratorului, elaborate cu sprijinul compartimentului economica – 

financiar; 
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10. Înaintează comitetului director propuneri de creștere a veniturilor proprii ale 

laboratorului, conform reglementarilor legale, inclusiv din donații, fonduri ale 

comunității locale sau alte surse; 

11. Întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor specifici de 

performanta ai secției; 

12. Elaborează fisa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării 

managerului spitalului; 

13. Răspunde de respectarea la nivelul secției regulamentului de organizare și funcționarea 

regulamentului intern al spitalului și a atribuțiilor prevăzute în fisa postului pentru 

personalul din subordine; 

14. Stabilește atribuțiile care vor fi prevăzute în fisa postului pentru personalul din 

subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

15. Face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri 

de muncă, în funcție de volumul de activități, conform reglementarilor legale în 

vigoare; 

16. Propune programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru 

personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;  

17. Propune aplicarea de sancțiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care 

se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare, a 

regulamentului intern al spitalului; 

18. Avizează și răspunde de modul de completare și de întocmirea documentelor medicale 

eliberate în cadrul laboratorului; 

19. Evaluează performanțele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, 

conform structurii organizatorice și fisei postului; 

20. Propune planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în 

conformitate cu legislația în vigoare, pe care li supune aprobării managerului; 

21. Coordonează activitățile de control a calității serviciilor acordate de personalul medico-

sanitar din cadrul laboratorului, în colaborare cu Consiliul Medical;  

22. Răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și de 

prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul laboratorului, în conformitate cu normele 

stabilite de Ministerul Sănătății Publice; 

23. Asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, 

financiar-economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire și control din cadrul laboratorului, în conformitate cu reglementările legale 

în vigoare; 

24. Răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constata încălcarea 

acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 
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25. Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și 

documentelor referitoare la activitatea laboratorului; 

26. Urmărește încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul 

medical din subordine; 

27. În domeniul financiar îndeplinește atribuțiile conducătorului compartimentului de 

specialitate, conform normelor și procedurilor legale și face propuneri de angajare, 

lichidare și ordonanțare a cheltuielilor care se aproba de conducătorul spitalului; 

28. Propune protocoale specifice de practica medicală, care urmează să fie implementate la 

nivelul laboratorului cu aprobarea consiliului medical; 

29. Participă și răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare 

la activitatea compartimentului; 

30. Face parte din Consiliul medical al spitalului și are următoarele atribuții : 

 îmbunătățește standardele clinice sinodalele de practică în scopul acordării de 

servicii medicale de calitate și în scopul creșterii gradului de satisfacție a 

pacienților; 

 monitorizează și evaluează activitatea medicală desfășurata în spital în scopul 

creșterii performantelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;  

 înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare 

al spitalului; 

 propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirii activității 

spitalului în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform 

ghidurilor și protocoalelor de practica medicală; 

31. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologica a dezvoltării sistemului de control managerial al spitalului, cu 

următoarele atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al 

spitalului, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, 

precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia; la elaborarea programului 

se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele 

de control intern aprobate prin OSGG 600/2018, cu modificările și completările 

ulterioare cu luarea în considerare a specificului spitalului; 

 supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și urmărește realizarea acestuia; 

 urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din 

cadrul spitalului, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților 

care se desfășoară în compartimentele respective; 

 inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea 

spitalului referitoare la acestea; 

 evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul spitalului; 
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 întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de 

control managerial în raport cu programele adoptate, precum și la situațiile 

deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în 

cadrul acestora-aceste informări vor fi transmise managerului și/sau altor 

instituții abilitate, la solicitarea acestora; 

 stabilește procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor 

de serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților 

specifice; 

 identifica riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să 

mențină riscurile în limite acceptabile; 

 monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului 

(evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compara cu obiectivele, 

identifica abaterile, aplică măsuri corective, etc.); 

 informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor 

acțiuni derulate în cadrul compartimentului; 

32. Este numit, prin decizie, să facă parte din personalul medical de specialitate numit 

pentru stabilirea necesarului de medicamente și materiale sanitare în vedere întocmirii 

documentației pentru aprobarea angajamentelor bugetare și legale. Este persoana care 

angajează cheltuielile pentru medicamente și materiale sanitare pe laboratorul unde își 

desfășoară activitatea; 

33. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de examinare a aptitudinilor profesionale 

și personale ale candidaților care participă la concursurile pentru ocuparea posturilor 

vacante din cadrul laboratorului.  

34. Are obligația de a se prezenta în serviciu la solicitarea conducerii unității. 

II. Atribuții ca medic primar în cadrul laboratorului: 

1. Are responsabilitatea tehnică privind activitatea desfășurată în laborator, analizează, 

planifică și urmărește desfășurarea analizelor, efectuează instruirea personalului, 

împreună cu responsabilul cu asigurarea calității și verifică  personalul prin testare; 

2. Exercită profesia de medic în mod responsabil și conform pregătirii profesionale și 

cerințelor laboratorului în toate sectoarele laboratorului, dar în mod curent în sectoarele 

de hematologie și coagulare, unde efectuează și validează analizele efectuate în aceste 

sectoare (hemoleucograme, VSH, morfologie celulara pe frotiuri de sânge, celule 

lupice, granulatii bazofile, timpii de coagulare Quick, APTT, fibrinogenul, iar în situații 

deosebite (lipsa personal superior) validează rezultatele analizelor și asigură controlul 

calității lor și în alte sectoare ale laboratorului; 

3. Anunță șefii de clinici de eventualele neconformități ale analizelor și propune metode 

de remediere ale lor, precum și valorile critice ale rezultatelor; 

4. Realizează mentenanța de prim nivel, conform manualelor de operare ale aparatelor pe 

care lucrează: Pentru 60, microscop Nikon, cititor de VSH Lena, cititor de VSH Therma 

NE, coagulometru Thrombotiner; 
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5. Verifică  controlul intern și calibrarea aparatelor; 

6. Participă la realizarea, raportarea și aprecierea rezultatelor controlului extern de 

calitate; 

7. Implementează Sistemul de Management al Calității în laborator conform cerințelor 

ISO 15189:2007; 

8. Definește organigrama și responsabilitățile întregului personal al laboratorului; 

9. Asigură asistenta medicilor clinicieni care solicită informații cu privire la alegerea 

testelor, utilizarea serviciilor laboratorului și interpretarea datelor de laborator; alocă 

resursele necesare pentru buna desfășurare a activității în laborator; 

10. Lucrează în mod eficient și colaborează cu organismele de acreditare și reglementare, 

specialiști în sănătate și pacienți; 

11. Definește, implementează și monitorizează standardele de performanta și de 

îmbunătățire a calității serviciilor medicale; 

12. Monitorizează activitățile desfășurate în laborator pentru a garanta că sunt generate 

rezultate viabile din punct de vedere clinic; 

13. Supervizează personalul în activitățile de analiză; 

14. Asigură programe educaționale pentru personalul laboratorului și evaluarea anuala a 

personalului 

15. Implementează un mediu sigur în laborator în conformitate cu bunele practici și 

reglementări în vigoare; 

16. În sistemul informatic al laboratorului are acces la analizele din toate sectoarele, cu 

următoarele drepturi: creare set nou de analize, scriere rezultate, creare cerere de 

analize, anulare cerere de analize fără rezultate, scriere comentarii în buletinul de 

analize. Are drept de validare și modificare a rezultatelor analizelor din toate sectoarele. 

17. Analizează și actualizează periodic lista de analize care pot fi efectuate în laborator; 

18. Poate decide amânarea execuției analizelor din motive justificate; 

19. Verifica, analizează sugestiile, observațiile, recomandările, venite de la clienți și șefii 

de departamente în vederea îmbunătățirii activității laboratorului; 

20. Informează personalul implicat asupra obiectivelor și domeniului auditului; 

21. Analizează personal politica și obiectivele calității; 

22. Asigură respectarea condițiilor de mediu din laborator; 

23. Răspunde pentru respectarea circuitelor probelor și infectelor; 

24. Verifică  dacă echipamentele sunt etalonate; 

25. Verifică  starea materialelor de referința; 

26. Verifică  calibrările efectuate de șefii de departamente; 

27. Răspunde pentru respectarea normelor de protecție a mediului și a personalului din 

laborator; 

28. Răspunde de asigurarea calității rezultatelor încercărilor prin vizarea raportului de 

încercare; 

29. Verifică  calitatea execuției analizelor; 
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30. Întreprinde împreună cu managerul calității, acțiuni preventive și corective în cazul 

apariției de neconformități și/sau reclamații de la utilizatorii serviciilor laboratorului; 

31. Decide oprirea sau continuarea analizei neconforme, decide retragerea și înlocuirea 

buletinelor dacă este cazul, decide reluarea activității după tratarea neconformității; 

32. Delegă către locțiitorul său și către managerul calității responsabilități, pe perioada în 

care lipsește; 

33. Desfășoară activitatea conform procedurilor și metodelor declarate; 

34. Execută și interpretează controlul intern pentru analizele pentru care este responsabil; 

35. Interpretează rezultate și validează buletinele emise; 

36. Controlează păstrarea, întreținerea și utilizarea judicioasă a aparaturii precum și 

gestionarea și manipularea substanțelor toxice, în conformitate cu prevederile legale; 

37. Urmărește introducerea în practica a metodelor și tehnicilor noi de lucru (inclusiv 

validarea metodelor); 

38. Evaluează furnizorii de echipamente și materiale și laboratoarele subcontractante; 

39. Întocmește anual sau ori de câte ori este nevoie fișele de evaluare a personalului din 

subordine; 

40. Se preocupa în permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu; 

41. Controlează respectarea normelor de igiena și antiepidemice; 

42. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

43. Respectă principiile de etica și deontologie profesionala. 

III. Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru stabilit prin RI; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului sau a directorului medical; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

laboratorului; 

 

IV. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  
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1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

V.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 
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 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

VI. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 
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12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

 

Art. 90. MEDICUL DE LABORATOR   

I. Are în principal următoarele atribuții și responsabilități 

1. Exercita profesia de medic, în mod responsabil și conform pregătirii profesionale în 

conformitate cu procedurile stabilite la nivelul laboratorului; 

2. Controlează și îndruma activitatea personalului subordonat; 

3. Efectuează analizele și determinările conform procedurilor specifice; 

4. Elaborează proceduri și instrucțiuni de lucru în cadrul compartimentului de  

5. lucru în care lucrează în conformitate cu standardul SR ISO 15189 și legislația în 

vigoare; 

6. verifică  funcționalitatea echipamentelor și a reactivilor de lucru; 

7. utilizează corect echipamentele de măsurare; 

8. înregistrează datele rezultate din măsurători în fisele (registrele) interne de lucru; 
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9. transmite rezultatele analizelor din caietul de lucru în buletinul de analiza în format 

electronic; 

10. execută zilnic controlul intern de calitate; 

11. validează în soft rezultate, semnează și parafează buletinul analizelor pentru care este 

responsabil; 

12. verifică  modul de execuție al analizelor; 

13. comunică conducerii laboratorului orice defecțiune intervenita la mijloacele de 

măsurare/încercare și observațiile cu privire la mersul analizei; 

14. se preocupa în permanenta de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu 

individual sau alte forme de educație continua și conform cerințelor postului; 

15. participă la instruirile organizate în cadrul SMC (sistem de management al calității din 

laborator); 

16. respectă circuitele funcționale ale laboratorului conform Ord. 914/2006, prevederile 

Ord. 1226/2012 privind colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor 

provenite din activitatea medicală precum și dispozițiile Ord. 961/2016privind 

aplicarea normelor de curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitatile sanitare; 

17. asigură și răspunde de aplicarea masurilor de igiena și antiepidemice în scopul 

prevenirii și combaterii infecțiilor nosocomiale conform Ord. MSP 1101/2016, precum 

și a normelor privind situațiile de urgenta conform OMAI 96/2016si cele privind 

securitatea și sănătatea în muncă conform Legii 319/2006 în sectorul pe care-l are în 

coordonare; va comunica șefului de laborator orice eveniment așa cum este definit în 

legislația menționata; 

18. poarta echipament de protecție conform Precauțiunilor Universale; 

19. păstrează confidențialitatea îngrijirilor medicale și datele medicale; 

20. va avea un comportament etic față de personalul medico-sanitar; 

21. respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

22. respectă prevederile RI și ROF, va avea un comportament adecvat în serviciu; 

23. verifică  exactitatea înregistrărilor în listele de lucru; 

24. analizează sugestiile, observațiile, recomandările medicilor din spital și după caz al 

pacienților, propune șefului de laborator măsurile alese și verificarea implementării lor; 

25. supraveghează prin sondaj analizelor din subordine și informează șeful de laborator de 

neconformitățile depistate; 

26. oprește executarea analizei dacă a constatat sau i se aduce la cunoștință existenta unei 

analize neconforme: 

27. analizează neconformitatea existenta și importanța ei;  

28. analizează cauzele care u generat neconformitatea și stabilește acțiuni corective ce se 

impun pentru remedierea lor; 

29. verifică  eficienta acțiunilor întreprinse; 

30. stabilește înregistrări care se păstrează în departamentul pe care li coordonează; 
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31. asigură păstrarea înregistrărilor și confidențialitatea lor pe durata depozitarii în cadrul 

departamentului; 

32. însoțește echipa de auditori interni/externi; 

33. asigură accesul auditorilor în locurile unde se desfășoară activități în legătura cu 

cerințele sistemului calității, pentru discuții cu persoanele implicate, examinarea 

acțiunilor în curs de desfășurare, a documentației utilizate, precum și a înregistrărilor; 

34. aplică acțiuni corective și/sau preventive pentru neconformitățile observate, cuprinse în 

raportul de audit; 

35. asigură realizarea efectiva și eficienta masurilor și deciziilor care-i revin, stabilite în 

cadrul analizei de management. 

36. prezinta șefului de laborator anumite probleme care trebuie soluționate în cadrul 

departamentului pentru a fi discutate în analiza de management; 

37. supervizează și supraveghează executanții de încercări; 

38. participă la instruiri conform planului aprobat; 

39. vizează și validează metodele de analize utilizate; 

40. controlează, îndruma și răspunde de activitatea personalului din subordine; 

41. răspunde de păstrarea, întreținerea și utilizarea judicioasa a aparaturii, precum și de 

gestionarea și manipularea substanțelor iritante, toxice în conformitate cu prevederile 

legale; 

42. răspunde de respectarea condițiilor de igiena și sanitare-antiepidemice, de respectarea 

normelor legale privind protecția muncii și prevenirea incendiilor în sectorul de lucru; 

43. sesizează medicul șef de laborator, imediat, orice deficiente care ar împiedica bunul 

mers al serviciului (lipsa de reactivi, materiale, acte de indisciplina, etc.); 

44. înștiințează responsabilul cu activitatea metrologica pentru a contacta laboratorul 

autorizat de metrologie; 

45. verifică  modul de păstrare și utilizare a materialelor de referința; 

46. completează fisa de evidenta a echipamentelor; 

47. asigură condițiile de păstrare stipulate în certificatele materialelor de referința; 

48. răspunde pentru respectarea circuitului de lucru; 

49. verifică  asigurarea calității rezultatelor prin supraveghere; 

50. execută și respectă procedura specifica pentru asigurarea calității rezultatelor 

încercărilor; 

51. răspunde de îndeplinirea prompta și corectă a sarcinilor de muncă; 

52. respectă și apară drepturile pacientului conform Legii nr. 46/2003; 

53. va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului; 

54. are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

Locțiitor șef de laborator – în situațiile în care șeful laboratorului nu-si poate exercita 

atribuțiile funcției, locțiitorul șefului de laborator preia atribuțiile acestuia: 

1. asigură asistenta persoanelor care solicita informații cu privire la alegerea testelor, 

utilizarea serviciilor laboratorului și interpretarea datelor de laborator; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

186 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

2. implementează Sistemul de Management al Calității; 

3. aloca resursele necesare pentru buna desfășurare a activității în laborator; 

4. lucrează în mod eficient și colaborează cu organismele de acreditare și reglementare, 

specialiști în sănătate și pacienți; 

5. definește, implementează și monitorizează standardele de performanta și de 

îmbunătățire a calității serviciilor medicale; 

6. monitorizează activitățile desfășurate în laborator pentru a garanta ca sunt generate 

rezultate viabile din punct de vedere clinic; 

7. supervizează personalul în activitățile de analiza; 

8. asigură programe educaționale pentru personalul laboratorului și evaluarea anuala a 

personalului; 

9. implementează un mediu sigur în laborator în conformitate cu bunele practici și 

reglementari în vigoare; 

10. întreprinde împreună cu RMC, acțiuni preventive și corective în cazul apariției de 

neconformități și/sau reclamații de la utilizatorii serviciilor laboratorului; 

11. decide oprirea sau continuarea analizei neconforme, decide retragerea și înlocuirea 

buletinelor dacă este cazul, decide reluarea activității după tratarea neconformității; 

12. controlează păstrarea, întreținerea și utilizarea judicioasa a aparaturii precum și 

gestionarea și manipularea substanțelor toxice, în conformitate cu prevederile legale; 

13. urmărește introducerea în practica a metodelor și tehnicilor noi de lucru (inclusiv 

validarea metodelor); 

14. evaluează furnizorii de echipamente și materiale și laboratoarele subcontractante; 

15. răspunde de confidențialitatea îngrijirilor medicale; 

16. respectă codul de etica profesionala; 

17. respectă prevederile RI și ROF, va avea un comportament adecvat în serviciu; 

18. se preocupa în permanenta de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu 

individual sau alte forme de educație continua și conform cerințelor postului; 

19. respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

20. întocmește anual sau ori de cate ori este nevoie fisele de evaluare a personalului din 

subordine; 

21. respectă și apară drepturile pacientului conform Legii 46/2003; 

22. impune angajaților să nu folosească practici interzise de lege; 

23. va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului; 

24. coordonează tehnic și administrativ activitatea laboratorului; 

25. are responsabilitatea tehnica privind activitatea desfășurata în laborator, analizează, 

planifica și urmărește desfășurarea analizelor, efectuează instruirea personalului 

împreună cu responsabilul cu asigurarea calității și verifică  personalul prin testare; 

26. analizează neconformitățile, reclamațiile, cauzele acestora și întreprinde acțiuni 

corective și preventive; 
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27. primește și însoțește (sau deleagă persoanele de însoțire) membrii echipelor de audit 

extern și ale organismului de acreditare; 

28. analizează și actualizează periodic lista de analize; 

29. poate decide amânarea execuției analizelor din motive justificate; 

30. permite vizita clientului în laborator si-i acorda consultanta; 

31. verifica, analizează sugestiile, observațiile, recomandările, venite de la clienți și șefii 

de departamente în vederea îmbunătățirii activității laboratorului; 

32. este informat de șefii echipei de audit extern de neconformitățile constatate; 

33. acorda sprijin șefului de departament pentru rezolvarea neconformității; 

34. participă la întocmirea programului de audit; 

35. pune la dispoziția auditorilor toate documentele și înregistrările solicitate; 

36. informează personalul implicat asupra obiectivelor și domeniul auditului; 

37. stabilește și inițiază acțiuni corective bazate pe raportul de audit; 

38. verifică  planificarea analizei sistemului calității; 

39. analizează personal politica și obiectivele calității; 

40. stabilește necesitățile de instruire pentru personalul din subordine; 

41. asigură respectarea condițiilor de mediu din laborator; 

42. răspunde pentru respectarea circuitelor probelor și infectelor; 

43. verifică  cererile pentru aprovizionare cu echipamente și substanțe de referința; 

44. asigură instruirea personalului privind utilizarea echipamentelor și materialelor de 

referința; 

45. verifică  dacă echipamentele sunt etalonate; 

46. verifică  starea materialelor de referința; 

47. verifică  calibrările efectuate de șefii de departamente; 

48. verifică  dacă echipamentele u buletinele de etalonare și sunt etichetate corespunzător; 

49. instruiește personalul laboratorului privind prelevarea, recepția, depozitarea, 

manipularea corectă și eliminarea probelor pentru analiza; 

50. răspunde pentru respectarea normelor de protecție a mediului și a personalului din 

laborator; 

51. răspunde de asigurarea calității rezultatelor încercărilor prin vizarea raportului de 

încercare; 

52. verifică  calitatea execuției analizelor; 

53. verifică  rezultatele analizelor; 

54. verifică  și aproba buletinul de analiza; 

55. asigură confidențialitatea datelor și informațiilor cu care intra în contact. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 
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încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 
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 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 
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13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Arta 91. CHIMISTUL din laboratorul de analize medicale 

 I.Are în principal următoarele sarcini 

1. exercită profesia de chimist, în mod responsabil și conform pregătirii profesionale în 

conformitate cu procedurile stabilite la nivelul laboratorului; 

2. efectuează analizele și determinările stabilite de medicul șef, conform procedurilor 

specifice; 

3. elaborează proceduri și instrucțiuni de lucru în cadrul compartimentului de lucru în care 

lucrează, în conformitate cu standardul SR ISO 15189 și legislația în vigoare; 

4. utilizează corect echipamentele de măsurare; 

5. execută unele analize medicale, conform regulilor din procedurile specifice; 
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6. transmite rezultatele analizelor din caietul de lucru în buletinul de analiza în format 

electronic; 

7. execută zilnic controlul intern de calitate; 

8. semnează și parafează buletinul de analiza, a analizelor pentru care este responsabil; 

9. verifică  modul de execuție al analizelor; 

10. comunică conducerii laboratorului orice defecțiune intervenita la mijloacele de 

măsurare/încercare și observațiile cu privire la mersul analizei; 

11. țin evidenta stocului de reactivi și materiale consumabile necesare recoltării probelor și 

efectuării analizelor medicale; 

12. întocmește și semnează buletinele analizelor pe care le-au efectuat; 

13. păstrează, întreține și utilizează judicios aparatura precum și gestionează și manipulează 

substanțele toxice, în conformitate cu prevederile legale; 

14. se preocupa în permanenta de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu 

individual sau alte forme de educație continua și conform cerințelor postului; 

15. participă la instruirile organizate în cadrul SMC (sistem de management al calității din 

laborator); 

16. respectă circuitele funcționale ale laboratorului conform Ord. 914/2006, prevederile 

Ord. 1226/2012 privind colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor 

provenite din activitatea medicală precum și dispozițiile Ord. 961/2016 privind 

aplicarea normelor de curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitatile sanitare; 

17. asigură și răspunde de aplicarea masurilor de igiena și antiepidemice în scopul 

prevenirii și combaterii infecțiilor nosocomiale conform Ordin 1101/2016, precum și a 

normelor privind situațiile de urgenta conform OMAI 96/2016 și cele privind 

securitatea și sănătatea în muncă conform Legii 319/2006 în sectorul pe care-l are în 

coordonare; va comunica angajatorului orice eveniment așa cum este definit în 

legislația menționata; 

18. poarta echipament de protecție conform Precauțiunilor Universale; 

19. păstrează confidențialitatea îngrijirilor medicale și datelor medicale; 

20. va avea un comportament etic față de bolnav, aparținătorii acestuia și față de personalul 

medico-sanitar;  

21. respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

22. respectă prevederile RI și ROF, va avea un comportament adecvat în serviciu; 

23. verifică  exactitatea înregistrărilor în listele de lucru; 

24. analizează sugestiile, observațiile, recomandările medicilor din spital și după caz al 

pacienților, propune șefului de laborator măsurile alese și verificarea implementării lor; 

25. supraveghează prin sondaj încercările din subordine și informează șeful de laborator de 

neconformitățile depistate; 

26. oprește executarea încercării dacă a constatat sau i se aduce la cunoștință existenta unei 

încercări neconforme; 

27. analizează neconformitatea existenta și importanța ei; 
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28. analizează cauzele care au generat neconformitatea și stabilește acțiuni corective ce se 

impun pentru remedierea lor; 

29. verifică  eficienta acțiunilor întreprinse; 

30. stabilește înregistrări care se păstrează în departamentul pe care li coordonează; 

31. asigură și tine evidenta înregistrărilor; 

32. stabilește locul de păstrare pentru înregistrările întocmite în departament; 

33. asigură păstrarea înregistrărilor și confidențialitatea lor pe durata depozitarii în cadrul 

departamentului; 

34. însoțește echipa de auditori interni/externi; 

35. asigură accesul auditorilor în locurile unde se desfășoară activități în legătura cu 

cerințele sistemului calității, pentru discuții cu persoanele implicate, examinarea 

acțiunilor în curs de desfășurare, a documentației utilizate, precum și a înregistrărilor; 

36. aplică acțiuni corective și/sau preventive pentru neconformitățile observate, cuprinse în 

raportul de audit; 

37. asigură realizarea efectiva și eficienta masurilor și deciziilor care-i revin, stabilite în 

cadrul analizei de management; 

38. prezinta șefului de laborator anumite probleme care trebuie soluționate în cadrul 

departamentului pentru a fi discutate în analiza de management; 

39. supervizează și supraveghează executanții de încercări; 

40. participă la instruiri conform planului aprobat; 

41. vizează și validează metodele de analize utilizate; 

42. controlează, îndruma și răspunde de activitatea personalului din subordine; 

43. răspunde de păstrarea, întreținerea și utilizarea judicioasa a aparaturii, precum și de 

gestionarea și manipularea substanțelor iritante, toxice în conformitate cu prevederile 

legale; 

44. răspunde de respectarea condițiilor de igiena și sanitare-antiepidemice, de respectarea 

normelor legale privind protecția muncii și prevenirea incendiilor în sectorul de lucru; 

45. sesizeze medicul șef de laborator, imediat orice deficiente care ar împiedica bunul mers 

al serviciului ( lipsa de reactivi, materiale, acte de indisciplina, etc.); 

46. înștiințează responsabilul cu activitatea metrologica pentru a contacta laboratorul 

autorizat de metrologie; 

47. verifică  modul de păstrare și utilizare a materialelor de referenta; 

48. completează fisa de evidenta a echipamentelor; 

49. asigură condițiile de păstrare stipulate în certificatele materialelor de referința; 

50. răspunde pentru respectarea circuitului de lucru; 

51. verifică  asigurarea calității rezultatelor prin supraveghere; 

52. execută și respectă procedura specifica pentru asigurarea calității rezultatelor 

încercărilor; 

53. răspunde de îndeplinirea prompta și corectă a sarcinilor de muncă; 

54. respectă și apară drepturile pacientului conform Legii nr. 46/2003; 

55. va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

193 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

56. are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 
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1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 
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10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art, 92. BIOLOGUL din laboratorul de analize medicale  

I. Are în principal următoarele sarcini 

1. exercita profesia de biolog, în mod responsabil și conform pregătirii profesionale în 

conformitate cu procedurile stabilite la nivelul laboratorului; 

2. controlează și îndruma activitatea personalului subordonat; 

3. efectuează analizele și determinările stabilite de medic, conform procedurilor specifice; 

4. elaborează proceduri și instrucțiuni de lucru în cadrul compartimentului de lucru în care 

lucrează, în conformitate cu standardul SR ISO 15189 și legislația în vigoare; 

5. verifică  funcționalitatea echipamentelor și a reactivilor de lucru; 

6. generează lista de lucru pentru fiecare analizor; 
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7. utilizează corect echipamentele de măsurare; 

8. execută unele analize medicale, conform regulilor din procedurile specifice; 

9. înregistrează datele rezultate din măsurători în fisele (registrele) interne de lucru; 

10. transmite rezultatele analizelor din caietul de lucru în buletinul de analiza în format 

electronic; 

11. execută zilnic controlul intern de calitate; 

12. semnează și parafează buletinul de analiza, a analizelor pentru care este responsabil; 

13. verifică  modul de execuție al analizelor; 

14. comunică conducerii laboratorului orice defecțiune intervenita la mijloacele de 

măsurare/încercare și observațiile cu privire la mersul analizei; 

15. țin evidenta stocului de reactivi și materiale consumabile necesare recoltării probelor și 

efectuării analizelor medicale; 

16. întocmește și semnează buletinele analizelor pe care le-au efectuat; 

17. păstrează, întreține și utilizează judicios aparatura precum și gestionează și manipulează 

substanțele toxice, în conformitate cu prevederile legale; 

18. se preocupa în permanenta de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu 

individual sau alte forme de educație continua și conform cerințelor postului; 

19. participă la instruirile organizate în cadrul SMC (sistem de management al calității din 

laborator); 

20. respectă circuitele funcționale ale laboratorului conform Ord. 914/2006, prevederile Ord. 

1226/2012 privind colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor 

provenite din activitatea medicală precum și dispozițiile Ord. 961/2016 privind aplicarea 

normelor de curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitatile sanitare; 

21. asigură și răspunde de aplicarea masurilor de igiena și antiepidemice în scopul prevenirii 

și combaterii infecțiilor asociate asistentei medicale conform Ord. 1101/2016, precum și 

a normelor privind situațiile de urgenta conform OMAI 96/2016 și cele privind securitatea 

și sănătatea în muncă conform Legii 319/2006 în sectorul pe care-l are în coordonare; va 

comunică angajatorului orice eveniment așa cum este definit în legislația menționata; 

22. poarta echipament de protecție conform Precauțiunilor Universale; 

23. păstrează confidențialitatea îngrijirilor medicale și datelor medicale; 

24. va avea un comportament etic față de bolnav, aparținătorii acestuia și față de personalul 

medico-sanitar;  

25. respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

26. respectă prevederile RI și ROF, va avea un comportament adecvat în serviciu; 

27. verifică  exactitatea înregistrărilor în listele de lucru; 

28. analizează sugestiile, observațiile, recomandările medicilor din spital și după caz al 

pacienților, propune șefului de laborator măsurile alese și verificarea implementării lor; 

29. supraveghează prin sondaj încercările din subordine și informează șeful de laborator de 

neconformitățile depistate; 
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30. oprește executarea încercării dacă a constatat sau i se aduce la cunoștință existenta unei 

încercări neconforme; 

31. analizează neconformitatea existenta și importanța ei; 

32. analizează cauzele care au generat neconformitatea și stabilește acțiuni corective ce se 

impun pentru remedierea lor; 

33. verifică  eficienta acțiunilor întreprinse; 

34. stabilește înregistrări care se păstrează în departamentul pe care li coordonează; 

35. asigură și tine evidenta înregistrărilor; 

36. stabilește locul de păstrare pentru înregistrările întocmite în departament; 

37. asigură păstrarea înregistrărilor și confidențialitatea lor pe durata depozitarii în cadrul 

departamentului; 

38. însoțește echipa de auditori interni/externi; 

39. asigură accesul auditorilor în locurile unde se desfășoară activități în legătura cu cerințele 

sistemului calității, pentru discuții cu persoanele implicate, examinarea acțiunilor în curs 

de desfășurare, a documentației utilizate, precum și a înregistrărilor; 

40. aplică acțiuni corective și/sau preventive pentru neconformitățile observate, cuprinse în 

raportul de audit; 

41. asigură realizarea efectiva și eficienta masurilor și deciziilor care-i revin, stabilite în cadrul 

analizei de management; 

42. prezinta șefului de laborator anumite probleme care trebuie soluționate în cadrul 

departamentului pentru a fi discutate în analiza de management; 

43. supervizează și supraveghează executanții de încercări; 

44. participă la instruiri conform planului aprobat; 

45. vizează și validează metodele de analize utilizate; 

46. controlează, îndruma și răspunde de activitatea personalului din subordine; 

47. răspunde de păstrarea, întreținerea și utilizarea judicioasa a aparaturii, precum și de 

gestionarea și manipularea substanțelor iritante, toxice în conformitate cu prevederile 

legale; 

48. răspunde de respectarea condițiilor de igiena și sanitare-antiepidemice, de respectarea 

normelor legale privind protecția muncii și prevenirea incendiilor în sectorul de lucru; 

49. sesizeze medicul șef de laborator, imediat orice deficiente care ar împiedica bunul mers al 

serviciului ( lipsa de reactivi, materiale, acte de indisciplina, etc.); 

50. înștiințează responsabilul cu activitatea metrologica pentru a contacta laboratorul autorizat 

de metrologie; 

51. verifică  modul de păstrare și utilizare a materialelor de referenta; 

52. completează fisa de evidenta a echipamentelor; 

53. asigură condițiile de păstrare stipulate în certificatele materialelor de referința; 

54. răspunde pentru respectarea circuitului de lucru; 

55. verifică  asigurarea calității rezultatelor prin supraveghere; 

56. execută și respectă procedura specifica pentru asigurarea calității rezultatelor încercărilor; 

57. răspunde de îndeplinirea prompta și corectă a sarcinilor de muncă; 
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58. respectă și apară drepturile pacientului conform Legii nr. 46/2003; 

59. va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului; 

60. are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și de 

plecare din serviciu.  

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 
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III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 
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9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art. 94. BIOINGINERUL – Locțiitor manager calitate 

I.Atribuții specifice 

1. Urmărește implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității (SMC) 

în cadrul laboratorului; 

2. Stabilește structura sistemului de management al calității laboratorului, împreună cu 

Managerul spitalului și Șeful de laborator; 
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3. Întocmește și actualizează documentele generale (manualul calității, proceduri 

generale, instrucțiuni de lucru) ale Sistemului de Management al calității laboratorului, 

împreună cu Șeful laboratorului; 

4. Gestionează documentele și înregistrările privind calitatea; 

5. Planifică auditurile interne periodice și participă la acestea; 

6. Execută acțiuni de audit și controale neplanificate; 

7. Propune acțiuni corective la apariția de neconformități constatate în cadrul controalelor 

directe, acțiunilor de audit intern și extern; 

8. Verifică modul în care au fost elaborate documentele sistemului calității ale 

laboratorului, altele decât cele elaborate de el; 

9. Urmărește respectarea cerințelor SMC și păstrează înregistrări în această privință; 

10. Urmărește organizarea și finalizarea la termen a măsurilor corective și preventive; 

11. Planifică și execută instruirea personalului în domeniul calității; 

12. Planifica, pregătește și participă la Analiza Sistemului de Management al Calității; 

13. Informează șeful de laborator despre orice abatere de la prevederile SMC 

14. Participă la analiza rezultatele controalelor externe ale calității și stabilește măsuri de 

corecție și prevenție necesare 

15. Stabilește și transmite șefului de laborator necesitățile de instruire ale personalului din 

laborator în domeniul asigurării calității și păstrează înregistrările aferente; 

16. Reprezintă laboratorul pe linie de asigurarea calității și tine legătura cu organismul de 

acreditare; 

17. Verifică  starea de funcționare a echipamentelor de lucru; 

18. Informează operativ șeful de laborator de toate neregulile ivite la executarea analizelor. 

19. Verifică  existenta încercărilor neconforme prin audituri interne planificate; 

20. Verifică  eficienta acțiunilor corective întreprinse; 

21. Întocmește o lista cu rapoartele de neconformitate constatate în laborator; 

22. Analizează cauza neconformităților; 

23. Întocmește fisa de neconformități; 

24. Stabilește planul de acțiuni preventive; 

25. Stabilește audituri interne suplimentare; 

26. Elaborează, îndosariata și arhivează înregistrările elaborate de el; 

27. Gestionează dosarul cu audituri interne; 

28. Pregătește împreună cu șeful laboratorului materialele necesare analizei sistemului 

calității; 

29. Efectuează instruiri periodice împreună cu șeful de laborator conform planului de 

instruiri aprobat; 

30. Evaluează personalul participant împreună cu șeful de laborator la finalul instruirii; 

31. Asigură respectarea condițiilor de mediu din laborator; 

32. Întocmește lista echipamentelor și planul anual de etalonare; 

33. Verifică  asigurarea calității rezultatelor încercărilor și întocmește un plan anual de 

control pentru caracteristicile acreditate; 
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34. Păstrează confidențialitatea datelor medicale; 

35. În sistemul informatic al laboratorului are drepturi de administrator al aplicației 

informatice; 

36. Are acces la analizele din toate sectoarele laboratorului; 

37. Are următoarele drepturi în sistemul informatic al laboratorului: configurări analize, 

adăugare analize noi, adăugare/modificare parametri, configurare analize pe fiecare 

stație de lucru, configurări șabloane, formulări, creare set nou de analize, scriere 

rezultate, creare cerere de analize, anulare cerere de analize fără rezultate, scriere 

comentarii pe buletinul de analize, scriere în fisa electronica a capabilității 

laboratorului. Are are drept de validare și modificare a rezultatelor analizelor.  

38. Înregistrează și verifică  autenticitatea datelor privitoare la pacient și medic de pe 

buletinul de trimitere; 

39. Asigură transmiterea listelor de lucru echipamentelor; 

40. Furnizează datele statistice cerute de șeful de laborator sau managerul spitalului; 

41. Verifică  funcționalitatea rețelei de calculatoare din laborator și a software-ului care 

înregistrează și transmite datele. 

42. Răspunde de utilizarea judicioasa a forței de muncă la strictul necesar în sectorul 

repartizat; 

43. Folosește în întregime și cu maximum de eficienta timpul de muncă pentru executarea 

în timp și în bune condiții a sarcinilor și atribuțiilor de serviciu; 

44. Utilizează calculatorul pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

45. Respectă și contribuie la respectarea stricta a ordinii și disciplinei în muncă, la 

promovarea relațiilor de întrajutorare și a normelor de conduita; 

46. Se preocupa în permanenta de ridicarea nivelului profesional atât personal cât și al 

personalului din subordine, precum și de însușirea noutăților în domeniul legislativ; 

47. Participă la instruirile organizate în cadrul SMC (sistem de management al calității din 

laborator); 

48. Însoțește echipa de auditori interni /externi; 

49. .Asigură accesul auditorilor în locurile unde se desfășoară activități în legătura cu 

cerințele sistemului calității, pentru discuții cu persoanele implicate, examinarea 

acțiunilor în curs de desfășurarea, a documentației utilizate, precum și a înregistrărilor; 

50. Asigură realizarea efectiva și eficienta masurilor și deciziilor care-i revin, stabilite în 

cadrul analizei de management; 

51. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării. 
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II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 
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3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 
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11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art. 94. MANAGER CALITATE din laboratorul de analize medicale  

I.Are în principal următoarele sarcini: 

1. urmărește implementarea și menținerea Sistemului de management al calității în cadrul 

laboratorului; 

2. stabilește structura sistemului de management al calității laboratorului, împreună cu 

șeful de laborator; 

3. întocmește și actualizeze documentele generale (manualul calității, proceduri generale, 

instrucțiuni de lucru) ale Sistemului de Management al calității laboratorului, împreună 

cu șeful laboratorului; 

4. gestionează documentele și înregistrările privind calitatea; 

5. planifica auditurile interne periodice și participă la acestea; 
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6. execută acțiuni de audit și controale neplanificate; 

7. propune acțiuni corective la apariția de neconformități constatate i cadrul controalelor 

directe, acțiunilor de audit intern și extern; 

8. verifică  modul în care au fost elaborate documentele sistemului calității ale 

laboratorului, altele decât cele elaborate de el; 

9. însoțește echipele de audit extern; 

10. urmărește respectarea Procedurilor Generale, Procedurilor Specifice și păstrează 

înregistrări în aceeași privința și verifică  conformitatea tuturor activităților cu cerințele 

prezentului manual; 

11. urmărește organizarea și finalizarea, la termen, a masurilor corective și preventive; 

12. planifica și execută instruirea personalului în domeniul calității; 

13. planifica și pregătește Analiza SMC; 

14. informează șeful de laborator orice problema sau abatere de la prevederile SMC; 

15. se preocupa în permanenta de actualizarea cunoștințelor profesionale prin studiu 

individual sau alte forme de educație continua și conform cerințelor postului; 

16. instruiește personalul cu privire la sistemul de management al calității din laborator; 

17. verifică  respectarea circuitelor funcționale ale laboratorului conform Ord. 1301/2007, 

prevederile Ord. 1226/2012 privind colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea 

deșeurilor provenite din activitatea medicală precum și dispozițiile Ord. 961/2016 

privind aplicarea normelor de curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitatile sanitare; 

18. asigură și răspunde de aplicarea masurilor de igiena și antiepidemice în scopul 

prevenirii și combaterii infecțiilor nosocomiale conform Ord. 1101/2016 precum și a 

normelor privind situațiile de urgenta conform OMAI 96/2016 și cele privind 

securitatea și sănătatea în muncă conform Legii 319/2006;  

19. verifica, din dispoziția șefului de laborator, modul în care au fost elaborate documentele 

Sistemului Calității ale laboratorului, altele decât cele elaborate de el; 

20. stabilește și transmite șefului de laborator necesitățile de instruire ale personalului din 

laborator în domeniul asigurării calității și păstrează înregistrările aferente; 

21. reprezintă laboratorul pe linie de asigurarea calității și tine legătura cu organismul de 

acreditare; 

22. verifică  starea de funcționare a echipamentului de lucru; 

23. informează operativ șeful de laborator de toate neregulile ivite la executarea analizelor; 

24. pe baza feud-back-ului de la clienți întocmește măsuri corective și preventive; 

25. verifică  existenta încercărilor neconforme prin audituri interne planificate; 

26. verifică  eficienta acțiunilor corective întreprinse; 

27. întocmește o lista cu rapoartele de neconformitate constatate în laborator; 

28. analizează cauza neconformităților; 

29. întocmește fisa de neconformități; 

30. stabilește planul de acțiuni preventive; 

31. stabilește audituri interne suplimentare; 

32. elaborează, îndosariata și arhivează înregistrările elaborate de el; 
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33. tine evidenta înregistrărilor în cadrul laboratorului;  

34. raportează neconformități; 

35. gestionează dosarul cu audituri interne; 

36. pregătește împreună cu șeful laboratorului materiale necesare analizei sistemului 

calității; 

37. stabilește măsuri ce se regăsesc în formularul de analiza a sistemului calității; 

38. verifică  realizarea acțiunilor dispozițiilor stabilite cu ocazia analizei sistemului 

calității; 

39. raportează situația rezolvării masurilor și a acțiunilor stabilite; 

40. păstrează înregistrări privind analiza sistemului calității de către conducere; 

41. înregistrează concluziile în procesul verbal al ședinței; 

42. efectuează instruirea împreună cu șeful de laborator conform planului aprobat; 

43. evaluează personalul participant împreună cu șeful de laborator la finalul instruirii; 

44. asigură respectarea condițiilor de mediu din laborator; 

45. întocmește lista echipamentelor și planul anual de etalonare; 

46. contactează firmele specializate pentru efectuarea reviziei tehnice periodice și al 

solicitarea șefilor de departamente; 

47. urmărește existenta etichetelor de identificare a situației verificării metrologice pentru 

echipamentele de măsurare; 

48. înregistrează certificatele de etalonare în fisa echipamentului; 

49. verifică  asigurarea calității rezultatelor analizelor și întocmește un plan anual de control 

pentru caracteristicele acreditate; 

50. păstrează confidențialitatea îngrijirilor medicale și datelor medicale; 

51. va avea un comportament etic față de bolnav, aparținătorii acestuia și față de personalul 

medico-sanitar; 

52. respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

53. respectă și apară drepturile pacientului conform Legii nr. 46/2003. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

208 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Arta 95. RESPONSABIL SISTEM INFORMATIC ÎN LABORATORUL DE 

ANALIZE MEDICALE 

I. Atribuții specifice 

1. înregistrează și verifică  autenticitatea datelor privitoare la pacient și medic de pe 

buletinul de trimitere; 

2. asigură transmiterea listelor de lucru echipamentelor; 

3. furnizează datele statistice cerute de șeful de laborator sau managerul spitalului; 

4. raportează șefului de laborator orice problema apăruta în timpul lucrului; 

5. colaborează eficient cu colegii pentru a asigura servirea clientului la cel mai înalt 

standard; 

6. asigură corectitudinea tuturor informațiilor înregistrate și transmise; 

7. asigură comunicarea fluenta și eficienta cu toți angajații laboratorului; 

8. asigură folosirea eficienta a resurselor disponibile; 

9. asigură confidențialitatea datelor și informațiilor cu care intra în contact; 

10. verifică  funcționalitatea rețelei de calculatoare din laborator și a software-ului care 

înregistrează și transmite datele; 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 
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încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 
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 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 
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13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

 

Arta 96. REGISTRATORUL MEDICAL din laboratorul de analize medicale  

I.Are în principal următoarele sarcini: 

1. Înregistrează și verifică  autenticitatea datelor privitoare la pacient și medic care 

recomanda analizele, de pe buletinul de trimitere; înregistrează probele în sistemul 

informatic al laboratorului; 

2. Recepționează probele la camera de primire a probelor; 

3. Asigură transmiterea listelor de lucrul echipamentele de lucru; 

4. Furnizează datele statistice cerute de șeful de laborator; 

5. Asigură completitudinea și corectitudinea tuturor informațiilor înregistrate și transmise; 

6. Înregistrează datele rezultate din măsurători, în caietele de lucru și în sistemul 

informatic; 

7. În sistemul informatic al laboratorului are acces la toate grupele de analize care se 

efectuează în laborator, cu următoarele drepturi: creare set nou de analize, scriere 
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rezultate, creare cerere de analize, anulare cerere de analize fără rezultate. NU are drept 

de validare și modificarea rezultatelor analizelor. 

8. Colaborează cu Managerul Calității în vederea menținerii Sistemului de Management 

al Calității în laborator 

9. Asigură păstrarea secretului profesional privind analizele efectuate în laborator și datele 

medicale ale acestora; 

10. Folosește în întregime și cu maxima eficienta timpul de lucru pentru executarea 

atribuțiilor de serviciu; 

11. Utilizează calculatorul în scopul raportării datelor în stricta concordanta cu programele 

impuse de conducerea unității; 

12. Utilizează numai programele informatice licențiate ale spitalului; 

13. Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu față de colectivul de muncă; 

14. Se preocupa permanent de perfecționarea nivelului de pregătire, participă la formele de 

pregătire organizate sau recomandate de spital conform cerințelor postului; 

15. Va avea un comportament etic față de personalul medici- sanitar; 

16. Respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

17. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern care va fi schimbat 

ori de cate ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal; 

18. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp șeful ierarhic în legătura cu orice caz de 

îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie, cu situațiile de 

incapacitate temporară de muncă; 

19. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

20. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

21. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

22. Anunță imediat șeful de laborator asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare, încălzire, etc.). 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 
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cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 
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 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 
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14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.97 ÎNGRIJITOR laborator analize medicale  

I. Are în principal următoarele sarcini: 

1. efectuează zilnic curățenia încăperilor, a scărilor, mobilierului, a ferestrelor, a 

coridoarelor; 

2. curăță și dezinfectează zilnic grupurile sanitare, cu materiale folosite numai în acest 

scop; 

3. execută operațiile de dezinfectare curente, după caz, la indicațiile și sub supravegherea 

asistentului șef al laboratorului; 

4. execută curățirea și spălarea sticlăriei laboratorului (baloane, pahare Berzelius, cutii 

Petrii, etc) 

5. transporta materialele de lucru, în cadrul laboratorului, de la farmacie, de la magaziile 

spitalului etc; 

6. transporta deșeurile sortate din laborator, către locurile special amenajate; 

7. respectă regulile de igiena personala, poarta în permanenta echipamentul de protecție 

curat; 

8. asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a inventarului pe care li are în primire, a 

materialelor de curățenie; 
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9. folosește în întregime și cu maxima eficienta, timpul de lucru pentru executarea 

atribuțiilor de serviciu; 

10. răspunde de îndeplinirea lor, față de colectivul de muncă și față de medicul șef al 

laboratorului; 

11. nu părăsește locul de muncă fără a anunță asistentul șef sau chiar șeful laboratorului 

(când durata absentei este mare); 

12. își însușește și respectă normele legale privind protecția muncii și prevenirea 

incendiilor; 

13. se preocupa permanent de perfecționarea nivelului de pregătire, participă la formele de 

pregătire organizate sau recomandate de spital; 

14. răspunde la toate chemările unității și îndeplinește ori ce alta sarcina stabilită de șeful 

ierarhic sau conducerea unității; 

15. respectă obligatoriu reguli de Protecția Muncii, PSI, poarta echipamentul de protecție 

cerut; 

16. participă la acțiuni de formare pe linie profesionala; 

17. la sfârșitul turei de lucru, efectuează o curățenie riguroasa a locului de muncă, cu 

dezinfecția acestuia; 

18. se preocupă în permanenta de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu 

individual sau alte forme de educație continua și conform cerințelor postului; 

19. respectă circuitele funcționale ale laboratorului conform Ord. 1301/2007, prevederile 

Ord. 1226/2012 privind colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor 

provenite din activitatea medicală precum și dispozițiile Ord. 961/2016privind 

aplicarea normelor de curățenie, dezinfecție și sterilizare în unitatile sanitare; 

20. va avea un comportament etic față de personalul medico-sanitar; 

21. respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

 

 

 

 

Art. 98. ANATOMIE PATOLOGICĂ 

În cadrul Laboratorului de analize medicale funcționează și specialitatea de anatomie 

patologică 

În cadrul acestui sector de activitate funcționează următoarele compartimente: 

 compartiment citologie 

 compartiment histopatologie 

 compartiment prosectură 

Atribuțiile sectorului de Anatomie Patologică sunt cele prevăzute în Legea104/2003, 

privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în 

vederea transplantului. 
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Definitorie în stabilirea decesului este încetarea ireversibilă a activității cerebrale sau a 

activității cardiace, stabilite prin mijloace medicale. 

Manipularea cadavrelor în cadrul spitalului se face după cum urmează: 

1. Decesul este constatat de către medicul curant sau medicul de gardă care consemnează 

ora decesului în foaia de observație cu semnătura și parafă; medicul curant (sau în lipsa 

acestuia medicul de gardă care a constatat decesul) scrie epicriza de deces menționând 

data completării acesteia, semnează și parafează. În cazul declarării morții cerebrale, se 

respectă protocolul aprobat la Anexa 1 din Legea 104/2003, iar pacientul este declarat 

purtător potențial de organe, imediat inițiindu-se protocolul corespunzător în acest caz. 

2. După constatarea decesului, cadavrul este păstrat 2 ore în secția unde a fost internat 

pacientul, într-o cameră special amenajată. 

3. Anunțarea aparținătorilor despre survenirea decesului se face numai după 2 ore de la 

constatarea acestuia de către medicul curant sau de către medicul de gardă care a 

constatat decesul, după un protocol special redactat. 

4. După 2 ore de la deces, cadavrul este transferat la morga Spitalului clinic de Recuperare.  

5. Decedatul este adus dezbrăcat, fără obiecte prețioase (inele, cercei, etc,) învelit într-un 

cearceaf sau introdus într-un sac de plastic opac de culoare închisă; se va menționa în 

scris (pe biletul de însoțire al decedatului) prezenta de proteze dentare fixe din aur. 

6. Decedatul trebuie să poarte (de preferință pe antebraț) o brățară de identificare cu: 

numele prenumele, vârsta, secția unde a fost internat, ora decesului, numărul foii de 

observație. 

7. În cazul donatorilor de organe și țesuturi, se respectă protocoalele aprobate pentru 

procedurile de prelevare . 

Decedatul trebuie însoțit către secția/departamentul de anatomie patologică de 

următoarele acte: 

a) biletul de însoțire al decedatului către secția/departamentul de anatomie patologică care 

să includă: numele, vârsta, ultimul domiciliu, data nașterii, CNP, data și ora decesului, 

secția unde a fost internat, numărul foii de observație, diagnosticul de deces, semnătura 

și parafa medicului curant, toate acestea completate într-un bilet tipizat unic pentru 

întreaga țară; 

b) foaia de observație cu evoluția completată la zi, inclusiv constatarea decesului (cu 

semnătura și parafa) și epicoria de deces (cu semnătura, parafa și data efectuării) 

c) buletinul de identitate/cartea de identitate /pașaportul decedatului. 

d) Foaia de observație și actul de identitate al decedatului vor fi aduse 

secției/departamentului de anatomie patologică cel mai târziu până la ora 9 a dimineții 

următoare survenirii decesului  

e) Decedatul este trecut în registrul de înregistrare al decedaților. 

Sectorul de anatomie patologică are următoarele atribuții: 

a) Efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologia (în funcție de situație) asupra 

produselor biologice recoltate fie persoanelor în viață, fie cadavrelor la autopsie și 

anume: piese operatorii, material biotic, biopsii de tracta digestiv, bronhice, hepatice, 
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pancreatice, puncții medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, 

frotiuri exfoliație, organe, fragmente tisulare și altele asemănătoare; 

b) Efectuarea de necropsii la cerere pacienților decedați în spital; 

c) Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic în sectorul de anatomie 

patologică a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienți în cursul intervențiilor 

chirurgicale și a materialului biotic (însoțite de trimiteri conform anexei); 

Statutul produselor biologice examinate în laboratorul de anatomie patologică 

este următorul: 

a) Fragmentele tisulare incluse în blocuri de parafină, lamelele histopatologice preparate 

din acestea, precum și frotiurile citologice se păstrează în histogena sectorului de 

anatomie patologică cel puțin 10 ani pentru lame și de cel puțin 30 ani pentru blocurile 

de parafină. 

b) Anatomopatologul este obligat ca, la cererea pacientului/aparținătorilor acestuia, a 

medicului curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital, să elibereze blocurile 

de parafină și/sau lamelele histopatologice în vederea unui consult, cu condiția asumării 

responsabilității returnării lor de către persoana care le ridică (cerere scrisă care să 

cuprindă datele de identitate ale persoanei care le ridică) 

La internare, printr-un formular, pacientul/aparținătorii acestuia trebuie să fie 

solicitați să-și dea acordul pentru: 

 distrugerea țesuturilor care rămân după orientarea macroscopică a pieselor 

chirurgicale; 

 biopsiilor sau fragmentelor recoltate la necropsie (după 3 luni de la definitivarea 

diagnosticului histopatologic); 

 folosirea unor fragmente tisulare/organ în scop didactic (piesa de muzeu) fără însă 

ca această situație să prejudicieze diagnosticul histopatologic; 

 folosirea produselor biologice recoltate pentru studii medicale; 

 folosirea în scop didactic/științific a imaginilor fotografiate a țesuturilor sau 

organelor recoltate/examinate; 

 dacă pacientul/aparținătorii acestuia nu își dau acordul pentru distrugerea țesuturilor 

care rămân după orientarea macroscopică, pacientul/aparținătorii acestuia își vor 

lua în scris obligația să realizeze distrugerea țesuturilor prin incinerare sau 

înhumare, pentru a nu aduce prejudicii sănătății publice și vor aduce dovada 

efectuării acesteia. 

Produsele biologice examinate în compartimentul de histopatologie pot avea 

următoarea proveniență: 

 piese operatorii; 

 material biotic (biopsii de tracta digestiv, bronhice, hepatice, pancreatice, renale, 

ganglionare, puncție medulară și alte asemenea); 

 fragmente tisulare recoltate la necropsii; 
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Modalitatea de aducere a produselor biologice la laboratorul de anatomie patologică 

este următoarea: 

 Produsele biologice vor fi însoțite întotdeauna de un bilet de trimitere care să includă: 

numele și prenumele pacientului, sexul, vârsta, CNP, numărul foii de observație, date 

clinice și de terapie anterioară, datele examenului macroscopic intra operator al piesei 

prelevate (în cazul pieselor chirurgicale), rezultate histopatologice sau citologice 

anterioare, diagnosticul prezumtiv, data operației/efectuării biopsiei, semnătura și 

parafa medicului care trimite. 

 Produsele biologice vor fi înregistrate în registrul de biopsii, cu următoarele rubrici: 

număr de ordine, numele și prenumele pacientului, CNP, sexul, vârsta, piesa trimisă, 

numărul foii de observație, diagnostic clinic, secția care trimite, numele operatorului, 

data primirii piesei. 

 Piesele operatorii se trimit în totalitate; nu este permisă împărțirea piesei și trimiterea 

de țesut în mai multe servicii de anatomie patologică simultan; piesa se poate trimite 

proaspătă (nefixată) în maxim două ore de la operație sau în formol tamponat 10 % 

după acest interval, într-un container care trebuie să conțină un volum de formol de 2-

10 ori mai mare decât volumul piesei; containerul va fi inscripționat cu numele și 

prenumele pacientului, numele piesei trimise, data operației, numele operatorului; piesa 

chirurgicală va fi trimisă nesecționată, deschiderea ei făcându-se de către medicul 

anatomopatolog; când acesta consideră necesar, poate solicita prezenta medicului 

operator la orientarea macroscopică; medicul anatomopatolog consemnează numărul, 

dimensiunile, aspectul pe suprafață, aspectul pe secțiune al pieselor operatorii, date care 

vor fi incluse în buletinul histopatologic la rubrica examenului macroscopic al piesei; 

piesele operatorii restante după recoltarea fragmentelor pentru examinarea 

histopatologică se vor tine minim 3 luni după elaborarea diagnosticului anatomia-

patologic în containere cu formol tamponat 10%, etichetate cu numărul de înregistrare 

din registrul de biopsii, după care vor fi distruse; 

 Biopsiile se trimit în formol tamponat 10%; 

 Tipurile de diagnostic histopatologic sunt următoarele: 

 diagnostic histopatologic la parafină; 

 diagnostic histopatologic la gheață (examen extemporaneu) 

Elaborarea diagnosticului histopatologic se face în maximum 30 zile lucrătoare din 

momentul primirii pieselor, folosind tehnicile de anatomie patologică de care dispune medicul. 

Dacă medicul anatomopatolog consideră că, pentru stabilirea cu precizie a 

diagnosticului, sunt necesare tehnici speciale de anatomie patologică, va consemna acest lucru 

în buletinul anatomopatologic. 

Buletinul histopatologic va avea obligatoriu următoarele puncte: numărul de ordine din 

registrul de biopsii/data înregistrării, datele din biletul de trimitere, descrierea macroscopică a 

piesei, descrierea microscopică a piesei, concluzia diagnostică, semnătura și parafa medicului 

anatomopatolog; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

222 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

Originalul buletinului histopatologic se păstrează în arhiva laboratorului de anatomie 

patologică. 

Copii ale buletinului histopatologic se eliberează în două exemplare; un exemplar este 

destinat medicului care a solicitat examenul histopatologic, celălalt exemplar va fi înmânat 

obligatoriu pacientului. 

Buletinul histopatologic poate fi eliberat unui aparținător al pacientului pe bază de 

procură, conform dreptului la confidențialitatea informațiilor. Exemplarul medicului care a 

solicitat examenul histopatologic se atașează de către acesta, în mod obligatoriu, la foaia de 

observație a pacientului. 

Metodologia examinării histopatologice în consult se face cu acordarea unui număr de 

înregistrare din laboratorul de anatomie patologică. 

Produsele biologice examinate în compartimentul de citologie pot avea următoarele 

proveniențe: lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliație, amprente. 

Produsele biologice citologice vor fi întotdeauna însoțite de un bilet de trimitere care 

va cuprinde toate datele pacientului. Buletinul citopatologia, care cuprinde diagnosticul 

citopatologia elaborat numai de către medicul anatomopatolog, va fi întocmit în trei exemplare 

(originalul rămâne în arhiva laboratorului, o copie se eliberează medicului care a solicitat 

examinarea, pentru a fi atașată foii de observație, iar altă copie va fi înmânată 

pacientului/aparținătorilor legali ai acestuia cu procură din partea pacientului). 

Necropsia se efectuează de către medicul anatomopatolog după studierea foii de 

observație a decedatului. 

La necropsie asistă obligatoriu medicul șef de secție al secției unde a decedat bolnavul, 

medicul curant sau un alt medic desemnat de medicul șef de secție; la necropsie pot participă, 

în funcție de circumstanțe, alți medici, studenți la medicină, elevi la scoli sanitare, dar numai 

cu acordul medicului sectorului de anatomie patologică . 

Tehnica de necropsie anatomopatologică poate cuprinde necropsii generale sau parțiale. 

Necropsia se efectuează obligatoriu cu instrumentarul special din trusa de necropsii; 

personalul care efectuează necropsii va purta obligatoriu echipament de protecție: halat, șorț 

de cauciuc, mască, ochelari, mănuși lungi; se vor recolta fragmente din toate organele 

examinate pentru diagnosticul histopatologic, care este obligatoriu. 

Rezultatul necropsiei anatomopatologice cuprinde stabilirea tanatogenezei. 

Certificatul medical constatator al decesului se completează de către medicul anatomo- 

patolog în cazul efectuării necropsiei, sau de către medicul curant care a îngrijit pacientul în 

cazul în care nu se efectuează necropsia și decedatul nu este caz medico-legal. 

Diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece în foaia de observație, 

pe biletul de însoțire al decedatului și în registrul de înregistrare al decedaților. 

Diagnosticul anatomopatologic macroscopic postnecroptic se completează în foaia de 

observație și registrul de protocoale de necropsie al laboratorului de anatomie patologică. 

Anatomopatologul le explică aparținătorilor leziunile găsite, mecanismul morții, 

precizând că rezultatul definitiv va putea fi stabilit numai după examenul microscopic. 
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Anatomopatologul redactează protocolul de necropsie în maxim 48 ore de la efectuarea 

necropsiei și îl trece în registrul de protocoale de necropsie. 

Anatomopatologul efectuează examenul histopatologic al fragmentelor recoltate în 

maxim două luni de la efectuarea acesteia și stabilește diagnosticul final postnecroptic care: 

 se anexează protocolului de necropsie în registrul de protocoale de necropsie; 

 se comunică în scris medicului curant al decedatului, care are obligația de a-l anexa la 

foaia de observație a pacientului; 

 se comunică în scris aparținătorilor decedatului, dacă aparținătorii solicită în scris 

direcției spitalului eliberarea acestuia; 

Gradul concordanței anatomoclinice se stabilește după cum urmează: 

 neconcordanța anatomoclinică se comunică medicului curant și medicului șef de secție 

unde a decedat bolnavul; 

Actele compartimentelor de prosectură se păstrează după cum urmează: 

 registrul de înregistrare al decedaților – permanent 

 biletul de însoțire al cadavrului la care se atașează cererea de scutire de necropsie și 

copia după actul de identitate al solicitatorului (dacă este cazul) – minim 30 ani 

 protocolul de necropsie (macroscopic + microscopic ) - minim 30 ani 

Sectorul de anatomie patologică este încadrat cu personal medical conform 

normativelor de personal din unitățile sanitare, cu pregătire corespunzătoare . 

Efectuarea necropsiei anatomopatologice se va face cu respectarea următoarelor 

condiții: 

 necropsia este obligatorie pentru toate situațiile stabilite prin norme. 

 la cerere și contra cost se pot efectua necropsii ale unor persoane decedate la domiciliu, 

dacă acestea nu constituie cazuri medico-legale . 

Dacă în cursul necropsiei anatomopatologul constată leziuni cu implicații medico-

legale, oprește necropsia și anunță organul judiciar competent, potrivit legii. 

Decizia necropsiei anatomopatologice (versus cea medico-legală) o ia medicul de 

anatomie patologică, care răspunde pentru această decizie; cazurile ce necesită o necropsie 

medico-legală se precizează prin lege. 

În situația în care decesul survine în ambulatorii oricare din camerele de gardă ale 

spitalului se va proceda în modul următor: 

 se va face foaia de examinare pentru decedatul respectiv și va fi anunțat serviciul 

evenimente al poliției; 

 echipa serviciului de evenimente se prezintă la spital și apreciază circumstanțele în care 

s-a produs decesul; 

 dacă decesul nu corespunde criteriilor de încadrare drept caz medico-legal, echipa 

serviciului evenimente va consemna în scris acest lucru pe foaia de examinare, 

decedatul urmând a fi obligatoriu autopsiat anatomopatologic. 

În cazul când aparținătorii solicită scutirea de necropsie și există premisele legale 

ale acordării acesteia, se va proceda după cum urmează : 
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 aparținătorii vor cere în scris scutirea de necropsie, menționând faptul că nu au nici o 

rezervă asupra diagnosticului stabilit și a tratamentului aplicat și asumându-și toată 

responsabilitatea pentru aceasta în fața restului familiei decedatului – formulare tipizate 

pentru întreaga țară. 

 scutirea de necropsie (la care se atașează o copie după actul de identitate al 

solicitantului) va fi aprobată de medicul curant, șeful secției unde a decedat bolnavul, 

șeful laboratorului de anatomie patologică și directorul spitalului și va fi păstrată 

împreună cu biletul de însoțire a decedatului. 

 nu se acordă scutire de la necropsie pentru decesele survenite la mai puțin de 24 ore de 

la internare. 

 excepție de la necropsie face decesul survenit în cazul transferului între secții sau 

spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, 

precum și decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecțiuni 

cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului 

de deces. 

În situația în care nu este posibilă contactarea aparținătorilor decedatului (și care 

întrunesc condițiile pentru prelevarea de organe și țesuturi) se va proceda după cum 

urmează: 

 după 3 zile de la deces va fi anunțată în scris Politia de către secția spitalului unde a 

decedat bolnavul; 

 dacă, într-un interval de 10 zile de la survenirea decesului nu se prezintă aparținători, 

decedatul va fi considerat caz social; 

 dacă pacientul nu a suferit boli infecta-contagioase (tuberculoză, SIDA, etc) cadavrul 

poate fi preluat de serviciul pentru exploatarea cadavrelor al catedrei de anatomie din 

instituția de învățământ medical superior, dacă există un contract între cele două 

instituții; 

 pentru cadavrele nerevendicate și nepreluate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor 

ale catedrelor de anatomie din învățământul medical superior, se va efectua necropsia 

și va fi anunțată în scris Primăria de care aparține spitalul, aceasta urmând să înhumeze 

cadavrul în maximum 3 zile de la notificare; 

 Cheltuielile aferente serviciilor medicale efectuate de laboratorul de anatomie 

patologică sunt suportate prin contractul încheiat de spital cu Casa de Asigurări de 

Sănătate, din bugetul altor spitale care solicită examene histopatologice sau direct de la 

pacient în condițiile în care : 

o pacientul dorește să se facă examinarea în alt serviciu decât cel care deservește 

spitalul în care s-a efectuat recoltarea; pentru aceasta, pacientul trebuie să 

solicite în scris efectuarea examenului histopatologic în altă unitate, precizând 

care este această unitate și asumându-și responsabilitatea pentru buletinul 

histopatologic. Medicul operator/recoltator va asigura introducerea piesei într-

un container etanș care să îndeplinească toate cerințele trimiterii unei piese 
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operatorii la mai mult de două ore de la recoltare (într-un volum de formol 

tamponat 10% de 2-10 ori mai mare decât volumul piesei; containerul va fi 

inscripționat cu numele și prenumele pacientului, numele piesei, data operației, 

numele operatorului; 

o pacientul solicită un consult histopatologic. 

Prin “cadavre nerevendicate “se înțeleg acei pacienți decedați nerevendicați legal de 

nici un aparținător de gradul I sau de soț /soție pe toată durata spitalizării până la declararea 

legală a decesului și ale căror servicii funerare intră în grija statului. De asemenea, în aceasta 

categorie intră și persoanele fără aparținători aflate în unitățile de îngrijire socială (cămine de 

bătrâni, cămine spital, etc). 

Prelevarea de organe sau țesuturi de la cadavrele aflate în situația menționată se va face 

cu acordul scris al șefului de secție (sau managerul instituției) al unui reprezentant al Comisiei 

Naționale de Transplant a Ministerului Sănătății și, dacă este cazul, al unui medic legist. 

Șeful laboratorului stabilește necesarul de produse necesare unei funcționări normale a 

laboratorului, asigurând realizarea părții corespunzătoare a Planului anual de achiziții al 

spitalului. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 
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 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 
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5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 
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 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.99 .LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

MEDICUL PRIMAR 

I.Atribuții specifice 

1. Implementează în activitatea laboratorului de radiologie prevederile cu privire la 

radioprotecție din Normele de Securitate Radiologica CNCAN și din documentele 

sistemului de management al calității specific organizației; 

2. Identifică și analizează continuu resursele umane, materiale și financiare necesare 

desfășurării activității laboratorului 

3. Verifică  și evaluează periodic gradul de pregătire a personalului și recomanda 

eliberarea permiselor de exercitare a lucrului în radiații nivel 1 pentru personalul care 

îndeplinește condițiile prevăzute de Normele CNCAN în domeniu; 

4. Asigură menținerea unei evidente controlate (inventar) a instalațiilor radiologice din 

cadrul laboratorului; 

5. Monitorizează controlul de calitate (verificări zilnice și periodice) ale echipamentelor 

și instalațiilor de lucru; 

6. Aplicarea în activitatea de utilizare a generatorilor de radiații, procedurile și tehnicile 

care conduc la reducerea la minim a riscului de supra iradiere; 

7. Organizează echipele de intervenție și asigură dotarea acestora pentru cazurile de 

urgenta radiologica; 

8. Organizează supravegherea dozimetrica individuala a personalului expus profesional 

din laboratorul de roentgen diagnostic și menține evidenta rezultatelor dozimetriei 

individuale; 

9. Organizează supravegherea dozimetrica a mediului de lucru și menține evidenta 

rezultatelor măsurătorilor dozimetrice; 

10. Organizează supravegherea dozimetrica a pacientului și a persoanelor însoțitoare (dacă 

este cazul) și menține evidenta rezultatelor dozimetriei acestora; 

11. Monitorizează continuu funcționarea corectă a mijloacelor de avertizare; 

12. Conduce ancheta în caz de depășire a nivelului de investigare a dozelor de radiații și în 

caz de incident sau accident radiologic; 

13. Înlocuiește, pe perioada absentei acestuia din serviciu, responsabilul cu securitatea 

radiologica pe spital, având ca responsabilitate întocmirea rapoartelor către CNCAN cu 

privire la: 

- -îndeplinirea dispozițiilor din autorizațiile CNCAN și procesele verbale de control; 

- -desfășurarea eventualelor incidente nucleare; 
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14. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

15. Respectă principiile de etica și deontologie profesionala; 

16. Are obligația de se asigura ca în laboratorul de radiologie să se desfășoare numai 

practicile autorizate de CNCAN; 

17. Respectă dispozițiile persoanelor care dețin permis de exercitare a lucrului în mediul 

cu radiații ionizante nivel 3 sub supravegherea cărora își desfășoară activitatea 

18. Are obligația de a-și însuși prevederile legale în domeniul radiologiei de diagnostic;  

19. Are obligația de a-și însuși prevederile documentelor Sistemului de Management al 

Calității specific societății și a instrucțiunilor din Manualele de utilizare ale instalațiilor 

(operare și întreținere curentă)  

20. Răspunde de aplicarea, în activitatea laboratorului de radiologie, a Normelor CNCAN 

în domeniul radiologiei de diagnostic, a prevederilor documentelor SMC și a 

reglementărilor proprii societății; 

21. Are obligația de a analiza și întreprinde măsuri în orice situație care ar putea antrena 

riscul unor supra iradieri cu scopul asigurări măsurilor preventive necesare; 

22. Are obligația de a anunța imediat CNCAN și celelalte autorități competente despre 

orice pierdere sau sustragere a oricărui generator de radiații; 

23. Are obligația de a anunța imediat CNCAN și celelalte autorități competente orice 

situație de urgență radiologică apărută și de a adopta imediat măsurile pentru limitarea 

și lichidarea urmărilor provocate; 

24. Are obligația de monitoriza efectuarea controlului periodic de sănătate a personalului 

expus profesional la intervale de un an calendaristic; 

25. Are obligația de a se prezenta la controalele periodice de sănătate la data planificată. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 
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 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

231 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art.100. RESPONSABILUL CU SECURITATEA RADIOLOGICĂ 

           I.Atribuții specifice 

1. implementează în activitatea Laboratorului de radiologie prevederile cu privire la 

radioprotecție din Normele de Securitate Radiologica CNCAN și din documentele 

sistemului de management al calității specific organizației; 

2. în cadrul procesului de îmbunătățire continua a SMC, identifica activitățile ce trebuie 

documentate prin proceduri, analizează și revizuiește periodic procedurile SMC 

specifice laboratorului; 

3. identifica și analizează continuu resurselor umane, materiale și financiare necesare 

desfășurării activității laboratorului; 

4. asigură participarea personalului la programe de instruire i domeniul desfășurării 

practicii de imagistica și de radioprotecție; 

5. verifică  și evaluează periodic gradul de pregătire al personalului și recomanda 

eliberarea permiselor de exercitare a lucrului în mediul cu radiații nivel 1 pentru 

personalul care îndeplinește condițiile prevăzute de Normele CNCAN în domeniu; 

6. asigură menținerea unei evidente controlate (inventar) a instalațiilor radiologice din 

cadrul laboratorului; 

7. monitorizează controlul de calitate (verificări zilnice și periodice) ale echipamentelor 

și instalațiilor de lucru; 

8. aplică în activitatea de utilizare a generatorilor de radiații, procedurile și tehnicile care 

conduc la reducerea la minim a riscului de supra iradiere; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

233 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

9. organizează echipele de intervenție și asigură dotarea acestora pentru cazurile de 

urgenta radiologica; 

10. verifică  periodic gradul de pregătire al echipelor de intervenție; 

11. organizează supravegherea dozimetrica individuala a personalului expus profesional 

din laboratorul de roentgen diagnostic și menține evidenta rezultatelor dozimetriei 

individuale; 

12. organizează supravegherea dozimetrica a mediului de lucru și menține evidenta 

rezultatelor măsurătorilor dozimetrice; 

13. organizează supravegherea dozimetrica a pacientului și a persoanelor însoțitoare (dacă 

este cazul) și menține evidenta rezultatelor dozimetriei acestora); 

14. monitorizează continuu funcționarea corectă a mijloacelor de avertizare; 

15. conduce ancheta în caz de depășire a nivelului de investigare a dozelor de radiații și în 

caz de incident sau accident radiologic; 

16. are atribuții de consilier al femeilor însărcinate expuse profesional; 

17. întocmește rapoartele către CNCAN cu privire la: 

18. îndeplinirea dispozițiilor din autorizațiile CNCAN și procesele verbale de control 

19. desfășurarea eventualelor incidente nucleare; 

20. asigură protecția informației și a suportului acestuia împotriva pierderii, degradării și 

utilizării de către persoane neautorizate (se va tine cont de prevederile Legii arhivelor 

naționale nr. 16/1996 și ale Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora); 

21. Are responsabilitatea: 

22. ca în laboratorul de radiologie să se desfășoare numai practicile autorizate de CNCAN; 

23. de a respecta dispozițiile persoanelor care dețin permis de exercitare a lucrului în mediul 

cu radiații ionizate nivel 3 sub supravegherea cărora își desfășoară activitatea; 

24. de a-si însuși prevederile legale în domeniul radiologiei de diagnostic; 

25. de a-și însuși prevederile documentelor Sistemului de Management al Calității specific 

societății și a instrucțiunilor din Manualele de utilizare ale instalațiilor (operare și 

întreținere curenta); 

26. răspunde de aplicarea, în activitatea laboratorului de radiologie, a Normelor CNCAN 

în domeniul radiologiei de diagnostic, a prevederilor documentelor SMC și a 

reglementarilor proprii societății; 

27. de a analiza și întreprinde măsuri în orice situație care ar putea antrena riscul unor supra 

iradieri cu scopul asigurării masurilor preventive necesare; 

28. de a anunță imediat CNCAN și celelalte autorități competente despre orice pierdere sau 

sustragere a oricărui generator de radiații; 

29. de a anunță imediat CNCAN și celelalte autorități competente orice situație de urgenta 

radiologica apăruta și de a adopta imediat măsurile pentru limitarea și lichidarea 

urmărilor provocate; 

30. de a monitoriza efectuarea controlului periodic de sănătate a personalului expus 

profesional la intervale de un an calendaristic; 
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31. de a se prezenta la controalele periodice de sănătate la data planificată;  

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 
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2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 
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10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art.101   LABORATOR DE EXPLORĂRI FUNCȚIONALE 

MEDICUL PRIMAR DE SPECIALITATE 

I.Atribuții specifice 

1. Efectuează investigații de specialitate și supraveghează investigațiile executate de 

cadrele medii; 

2. Colaborează cu ceilalți medici din secții cu privire la situația bolnavilor pe care îi 

explorează; 

3. Întocmește și semnează documentele privind investigațiile efectuate; 
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4. Răspunde prompt la solicitările în caz de urgente medico-chirurgicale sau de consulturi 

cu alți medici; 

5. Este obligat să acorde servicii medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților; 

6. Este obligat să respecte dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în 

situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare; 

7. Face educație sanitara pacienților privind regimul echilibrat de viată pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor (fumat, consum de alcool, prevenirea expunerii la frig și umezeala, 

evitarea eforturilor prelungite, etc.); 

8. Controlează activitatea personalului subordonat; 

9. Respectă planul de pregătire profesionala continua a personalului medical, preocupând-

se de ridicarea nivelului de pregătire al acestuia; 

10. Se preocupa în permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu, actualizarea 

cunoștințelor profesionale prin studiu individual, programe de educație continua, 

reviste de specialitate, simpozioane, consfătuiri, congrese, etc. 

11. Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului din subordine și al 

bolnavilor pe care îi are în îngrijire; 

12. Urmărește introducerea în practica a metodelor și tehnicilor noi;  

13. Folosește corect bunurile din dotare și aduce la cunoștință conducerii unității 

defecțiunile ce apar; la aparatele din dotarea laboratorului și păstrează legătura cu 

serviciul de specialitate care se ocupa de service; 

14. Îndeplinește obligațiile privitoare la respectarea clauzelor contractuale cu Casa de 

Asigurări de Sănătate; 

15. Raportează cazurile de boli infecțioase și boli profesionale potrivit dispozițiilor în 

vigoare; 

16. Face parte din Consiliul medical al spitalului și are următoarele atribuții : 

 îmbunătățește standardele clinice și a modelelor de practica în scopul acordării de 

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

 monitorizează și evaluează activitatea medicală desfășurata în spital în scopul 

creșterii performantelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;  

17. Controlează respectarea normelor de igiena și antiepidemice; 

18. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologica a dezvoltării sistemului de control managerial al spitalului, cu 

următoarele atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al spitalului, 

program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte 

măsuri necesare dezvoltării acestuia; la elaborarea programului se vor avea în 

vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern 

aprobate prin OSGG 600/2018, cu modificările și completările ulterioare cu luarea 

în considerare a specificului spitalului; 

 supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și urmărește realizarea acestuia; 
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 urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul 

spitalului, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților care se 

desfășoară în compartimentele respective; 

 inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea spitalului 

referitoare la acestea; 

 evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul spitalului; 

 întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de control 

managerial în raport cu programele adoptate, precum și la situațiile deosebite și la 

acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora-

aceste informări vor fi transmise managerului și/sau altor instituții abilitate, la 

solicitarea acestora; 

 stabilește procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de 

serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților specifice; 

 identifică riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să 

mențină riscurile în limite acceptabile; 

 monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, 

măsoară și înregistrează rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, 

aplică măsuri corective, etc.); 

 informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni 

derulate în cadrul compartimentului; 

19. Este numit, prin decizie, să facă parte din personalul medical de specialitate numit 

pentru stabilirea necesarului de medicamente și materiale sanitare în vedere întocmirii 

documentației pentru aprobarea angajamentelor bugetare și legale. Este persoana care 

angajează cheltuielile pentru medicamente și materiale sanitare pe laboratorul unde își 

desfășoară activitatea; 

20. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

21. Respectă principiile de etica și deontologie profesională.  

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 
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2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 
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 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 
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13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

 

  ALT PERSONAL: 

Art. 102 KINETOTERAPEUTUL 

 I.Are în principal următoarele sarcini: 

1. Pe baza diagnosticului clinic corect și complet, însoțit de parametrii morfofunctionali 

ai afecțiunii, cât și a bolilor asociate, stabilește planul de tratament specific recuperator, 

programul de lucru, locul și modul de desfășurare a acestuia (individual, la pat, la sala 

de kinetoterapie, la bazin, la aparate); 

2. Aplică terapia prin mișcare folosind metodologia reclamata de starea și evoluția 

patologica a bolnavului în sala de kinetoterapie, special amenajata; 

3. Repartizează bolnavii personalului din subordine; 

4. Controlează și răspunde de întreaga activitate a personalului mediu sanitar cu care 

lucrează; 

5. Menține o legătura permanenta pe baza de informare reciproca cu mediul de resort 

asupra stării de sănătate și a evoluției bolnavului; 
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6. Tine evidenta statistica a tratamentului medical recuperator și urmărește din punct de 

vedere al optimizării, eficienta tratamentului; 

7. Asigură și răspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena, protecția muncii și 

educație sanitara corespunzătoare tratamentului medical recuperator; 

8. Completează fisa kinetoterapeutului; 

9. Efectuează bilanțurile funcționale, testingul muscular și pune diagnosticul funcțional la 

începerea și la sfârșitul tratamentului medical recuperator; 

10. Poate efectua gimnastica electrica în funcție de starea bolnavului; 

11. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de RI, care va fi schimbat ori de cate ori este 

nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal; 

12. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu; 

13. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea și 

secretul profesional; 

14. Respectă și apară drepturile pacientului; 

15. Se preocupa de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educație medicală continua și conform cerințelor postului; 

16. Contribuie la perfecționarea personalului mediu sanitar din subordine; 

17. Are obligația de anunță în cel mai scurt timp medicul curant în legătura cu orice caz de 

îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporara de muncă; 

18. Supraveghează dezinfecția ciclica; 

19. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

20. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

Respectă prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare, 

prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului 

MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum 

prevederile Ordinului MS 914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un 

spital în vederea autorizării.  

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 
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 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art. 103.LOGOPEDUL  

I.Are în principal următoarele atribuții 

1. Realizează psihodiagnosticul și evaluarea clinica prin: 

a) Evaluarea și recuperarea vorbirii, stabilirea tipului de tulburare și a performantelor 

păstrate; 

b) Evaluarea, monitorizarea și reabilitarea pacienților cu o afectare cerebrala care a 

determinat probleme neurocognitive (sdr. demențial, boala Parkinson, post TCC, 

SM); 

c) Evaluarea afectivității, comportamentului și stării de personalitate la bolnavii 

neurologici și la bolnavii din alte secții ale spitalului, în caz de necesitate; 

2. Realizează intervenție psihologica prin: 

a) Terapia logopedica cu metode specifice și adecvate recuperării vorbirii, funcție de 

tipul tulburării (dizartrie, cfazie, tulburări funcționale de vorbire, tulburări de scris 

/de citit); 

b) Terapii de scurta durata focalizate pe problema, prevenție terțiara, recuperare și 

reeducare (individuala, de grup, cuplu și familie); 

c) Reabilitare neurocognitiva și afectiva; 

d) Terapie sportivă, psihoeducatie-orientarea bolnavului în mod realist, în noul sau 

statut în cadrul familiei și societății; 

e) Consiliere specifică obiectivelor medicale: 

 creșterea aderentei la tratament; 

 creșterea implicării și complianței la terapie logopedica 
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 modificarea stilului de viată; 

 prevenție terțiara în cadrul bolilor cronice; 

3. Este preocupat continuu pentru amenajarea și dotarea cabinetului cu materiale adecvate 

pe grupe de diagnostic; 

4. Elaborează și completează următoarelor documente specifice: 

 registrul de evidență, cu consultațiile zilnice; 

 fișa logopedică, instrument de consemnare a datelor anamnezice, a demersului 

terapiei, a dinamicii recuperării; 

 foi de răspuns ale diferitelor teste/chestionare specifice psihodiagnosticului; 

5. Consemnează în foaia de observație a diagnosticului logopedic, rezultatele examinării, 

a numărului de ședințe efectuate; 

6. Participă zilnic la raportul de garda împreună cu medicii și asistenta șefa; 

7. Colaborează cu alți specialiști: neurologi, psihiatri, ORL-iști, precum și cu familia 

pacientului pentru a-i sensibiliza cu privire la rolul lor suport în demersul terapeutic, 

sprijinul pe care sa-l acorde afazicului pentru obținerea rezultatelor recuperării; 

8. Se preocupa permanent de ridicarea nivelului profesional prin participări la cursuri de 

formare, module de perfecționare, etc.;  

9. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

10. Respectă principiile de etica și deontologie profesionala;  

11. Participă la instructajele impuse de CPCIN, PSI și protecția muncii; 

12. Are obligația de a cunoaște legislația nou apărută în domeniu. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 
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 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

PERSONALUL AUXILIAR SANITAR DIN SECȚIILE SPITALULUI 

Art. 104. INFIRMIERA DIN COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE 

MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE  

I.Atribuții specifice: 

1. Își desfășoară activitatea numai sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical 

2. Curata și dezinfectează căzile de baie și paturile, inclusiv paturile de împachetări nămol, 

în vederea aplicării balneoterapiei 

3. Pregătește apa minerala, apa pentru băile cu plante și nămolul terapeutic pentru 

procedurile de balneoterapie 

4. Întreține curățenia în cabinetele de baie, tratament balneoterapeutic și namoloterapie;  

5. Respectă comportamentul etic față de bolnavi și față de personalul medico-sanitar; 

6. este obligata să respecte dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în 

situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare; 

7. respectă planul de pregătire profesionala continua a personalului medical; 

8. îndeplinește obligațiile privitoare l respectarea clauzelor contractuale cu Casa de 

Asigurări de Sănătate Iași  

9. răspunde de neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare 

nu este sigura 

10. poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara, care va 

fi schimbat ori de citi ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și aspectului estetic 

personal. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 
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1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 
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 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 
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12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art. 105. INFIRMIERA 

I.Atribuții specifice 

1. Își desfășoară activitatea sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical. 

2. Pregătește patul și schimba lenjeria bolnavilor, (pat + corp). 

3. Efectuează sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea 

regulilor de igiena 

4. Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; 

5. Efectuează curățenia și dezinfecția zilnica în sectorul repartizat (a patului, noptierei, mesei 

pentru servit pacientul imobilizat la pat, scaunului, televizorului, paravanelor) și pregătește 

salonul pentru DEZINFECTIE TERMINALA, conform PO și PL; 

6. Asigură toaleta bolnavilor imobilizați ori de cate ori este nevoie și se ocupa de curățarea 

și dezinfecția echipamentelor de lucru folosite (căruț pentru efectuarea toaletei, lighean, 

bazinet);  
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7. Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării, efectuează curățenia și dezinfecția 

cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor și a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la 

deplasare și transporta sau însoțește pacienții la diferite investigații în alte compartimente 

ale spitalului, la indicația asistentului medical de sector, fiind direct răspunzătoare de 

documentele de însoțire ale pacientului.; 

8. Transportă lenjeria murdară (de pat și a bolnavilor )în containere speciale la spălătorie și 

o aduce curata în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementarilor 

în vigoare; 

9. Pregătește și ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării și îi ajuta pe cei care necesita ajutor 

pentru a se deplasa; 

10. Efectuează aerisirea zilnica și periodica a încăperilor; 

11. Răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie pe care le are în grija 

personal precum și a celor care se folosesc în comun; 

12. Respectă permanent regulile de igiena personala și declara asistentei coordonatoare   

îmbolnăvirile pe care le prezinta personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de 

familie; 

13. Administrează alimentația pacientului  si informează asistenta despre apetitul acestuia; 

14. Asigură poziționarea bolnavului imobilizat la indicația asistentului medical, inclusiv saltea 

anti escara; 

15. Golește periodic sau la indicația asistentului medical pungile care colectează urina sau alte 

produse biologice la pacienții imobilizați după ce s-a făcut bilanțul de către asistentul 

medical și au fost înregistrate în documentația pacientului, schimba pampers-ul, ajuta 

bolnavii cu risc de cădere pentru efectuarea nevoilor fiziologice și curata și dezinfectează 

echipamentul de lucru folosit (urinar, plosca, bazinet, scaun WC),  conform PO;  

16. După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregătește cadavrul și 

ajuta la transportul acestuia la morga  

17. Nu este abilitata să dea  relații despre starea de sănătate a bolnavului; 

18. Respectă un comportament etic față de bolnavi și aparținători și față de personalul medico-

sanitar; 

19. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de RI care va fi schimbat ori de cate ori este 

nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal; 

20. Efectuează curățarea și dezinfecția aparatelor de frig (frigidere, congelatoare), conform 

GRAFICULUI DE CURATARE/DEZINFECTIE programat de către asistenta șefa lunar 

și completează și semnează personal efectuarea acestora conform PO;  

21. Se preocupa de rezolvarea în termen a sarcinilor stabilite în fisa postului și planul de 

muncă, fără a-si depăși atribuțiile de serviciu; 

22. Respectă îndeplinirea condițiilor de igiena individuala efectuând controlul periodic al 

stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile și înlăturarea pericolului 

declanșării unor epidemii (viroze respiratorii, infecții cutanate, diaree, tuberculoza, etc.) 

23. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, precum și a 

întregii activități desfășurate în secție; 
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24. Răspunde solidar, alături de personalul secției la gestiunea valorica a acesteia; 

25. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea, 

secretul profesional și codul de etica; 

26. Va anunță orice eveniment deosebit ivit asistentului medical de serviciu și asistentului 

medical șef;  

27. Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosind integral și cu maxima eficienta 

timpul de muncă, completează raportul de tură conform PO;  

28.  Are obligația de a anunță în cel mai scurt timp asistenta coordonatoare în legătura cu orice 

caz de   îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie, cu situațiile de 

incapacitate  temporara de muncă;  

29. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile 

sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, 

prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în 

unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul 

MS nr. 1096/2016  privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în 

vederea autorizării;     

            Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a 

normativelor profesionale privind asigurarea calității asistentei medicale acordate pacienților 

în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala 

sau, după caz, instituționala, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

30. Este desemnată INFIRMIERA LA OFICIU ALIMENTAR, de unde îi revin 

următoarele atribuții specifice : 

31. Asigură în permanență curățenia și dezinfecția  la oficiul alimentar și la sala de mese 

conform PO și PL;  

32. Spală, dezinfectează, clătește vesela și tacâmurile de la oficiu conform protocolului 

stabilit și gestionează aceste bunuri și aparatura aferenta (mașina de spălat vase, 

frigider, aragaz) conform PO și PL;  

33.  Este obligata să poarte echipamentul de protecție specific și sa-si întrețină igiena 

personala conform legislației în vigoare; 

34. Efectuează controlul medical periodic (o data la 6 luni) impus de legislația în vigoare 

la recomandarea medicului de Medicina Muncii;  

35. Asigură transportul și distribuția alimentelor de la bucătărie către secție, respectând 

programul de masa, regulile circuitelor și cele de igiena; 

36. Efectuează lucrările de pregătire în sala de mese în vederea bunei serviri a bolnavilor; 

37. Va avea afișat zilnic meniul de la bucătărie și lista nominala de regimuri indicate de 

cadrele medicale de pe sectoare; 

38. Servește masa bolnavilor respectând gramajul și lista de regimuri indicata de medici; 
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39. Nu va permite intrarea persoanelor străine (salariați de pe sectoare, însoțitori, 

vizitatori) în oficiu; 

40. Nu-i este permis a desfășura activități în îngrijirea și deservirea pacientului la pat (cu 

bazinet, plosca, toaleta parțiala a bolnavului, etc.) sau să efectueze curățenie în 

saloane, ecouri, bai, atât timp cât activează la oficiul de alimente. 

În afara turelor în care infirmiera deservește oficiul alimentar și respectă atribuțiile 

specifice, va respectă atribuțiile generale ale infirmierei pe secție. 

II. Atribuții generale: 

10. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

11. Respectă graficul de lucru pe tură stabilită; 

12. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentului șef; 

13. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul șef 

și cu avizul managerului unității; 

14. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

începutul anului; 

15. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

16. Respectă prevederile ROI și ale ROF; 

17. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotarea secției; 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 
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 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 
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3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 
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19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art. 106. ÎNGRIJITOR SECȚII MEDICALE 

I.Atribuții specifice 

1. Își desfășoară activitatea sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical. 

2. Asigură curățenia, dezinfecția și păstrarea recipientelor utilizate, în locurile și în condițiile 

stabilite( în secție), conform procedurilor operaționale;  

3. Răspunde de utilizarea și păstrarea în bune condiții a produselor și ustensilelor de curățenie 

(cărucior, perii, lavete, etc.) ce le are personal în grija, precum și a celor ce se folosesc în 

comun și le depozitează în condiții de siguranța; 

4. Executa, la indicația asistentului medical, dezinfecția terminala; cunoaște  si respectă 

criteriile de utilizare și păstrare corectă a produselor dezinfectante; 

5. Pregătește la indicația asistentului medical împreună cu infirmiera, salonul pentru 

curățenie și dezinfecție terminala ori de cate ori este    necesar; 

6. Efectuează dezinfecția curenta a pardoselilor, pereților, geamurilor, ușilor, 

caloriferelor, mobilierului – altul decât cel destinat pacienților (pat, noptiera, scaun, 

televizor, frigider) – din grup sanitar, hol, saloane, cabinet, scări, vestiar, săli inețe, 

magazii, prin aplicarea procedurii de lucru și respectarea protocoalelor de curățenie; 

7. Asigură transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală conf. Ord. nr.1226/2012 

la spatiile amenajate de depozitare în vederea neutralizării; 

8. Curata și dezinfectează băile și WC – urile cu materiale și ustensile folosite numai 

în aceste locuri, conform PO zilnica; 

9. Efectuează aerisirea zilnica și periodica a încăperilor; 

10. Transporta deșeurile menajere și infecțioase la spatiile special amenajate pentru 

depozitarea temporara a acestora, în condiții corespunzătoare, răspunde de 

depunerea lor corectă în recipiente, curata și dezinfectează vasele în care se păstrează 

sau transporta deșeul; 

11. Îndeplinește  toate  indicațiile asistentei șefe, privind întreținerea curățeniei, 

salubrizării, dezinfecției și dezinsecției; 

12. Asigură grupurile sanitare cu toate materialele consumabile (hârtie igienica, săpun, 

șervetele);  

13. Nu este abilitata să dea  relații despre starea de sănătate a bolnavului, respectă 

Ord.46/203 privind drepturile pacientului; 
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14. Respectă un comportament etic față de bolnavi și aparținători și față de personalul 

medico-sanitar; 

15. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de ROI care va fi schimbat ori de cate ori 

este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal; 

16.   Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp asistenta coordonatoare în legătura 

cu orice caz de   îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie, cu 

situațiile de incapacitate  temporara de muncă; 

17. Respectă îndeplinirea condițiilor de igiena individuala efectuând controlul periodic al 

stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile și înlăturarea pericolului 

declanșării unor epidemii (viroze respiratorii, infecții cutanate, diaree, tuberculoza, 

etc.) 

18. Participă la instructajele impuse de CPCIN, PSI și protecția muncii; 

19. Respecta  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 

rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind 

aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale 

în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția 

și sterilizarea în unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 914/2006 

completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea autorizării;     

            Orice dauna adusa pacienților prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a 

normativelor profesionale privind asigurarea calității asistentei medicale acordate pacienților 

în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuala 

sau, după caz, instituționala, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

II. Atribuții generale: 

 Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

 Respectă graficul de lucru pe tură stabilită; 

 Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea asistentului șef; 

 Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de medicul șef și cu 

avizul managerului unității; 

 Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

 Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

 Respectă circuitele funcționale în cadrul spitalului (personal sanitar/ bolnavi/ 

aparținători/ lenjerie/ materiale sanitare/ deșeuri) 

 Respectă prevederile RI și ale ROF; 

 Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

secției; 
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III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 
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3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art. 107. ÎNGRIJITOR FARMACIE 

     I.Atribuții specifice 

1. Efectuează zilnic curățenia încăperilor, a mobilierului, a ferestrelor, a coridoarelor; 

2. Curata și dezinfectează zilnic grupurile sanitare, cu materiale folosite numai în acest 

scop; 

3. Execută operațiile de dezinfectare curente, după caz, la indicațiile și sub supravegherea 

farmacistului șef al farmaciei; 

4. Execută curățirea și spălarea sticlăriei farmaciei; 

5. Transporta materialele de lucru, în cadrul farmaciei asude la magazia spitalului; 

6. Transporta deșeurile sortate din farmacie către locurile special amenajate; 

7. Asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a inventarului pe care li are în primire, a 

materialelor de curățenie; 

8. Folosește în întregime și cu maxima eficienta timpul de lucru pentru executarea 

atribuțiilor de serviciu; 

9. Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu față de colectivul de muncă și față de 

farmacistul șef al farmaciei; 

10. Se preocupa permanent de perfecționarea nivelului de pregătire, participă la formele de 

pregătire organizate sau recomandate de spital conform cerințelor postului;; 

11. Va avea un comportament etic față de personalul medici- sanitar; 

12. Respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

13. Nu are acces în sistemul informatic al farmaciei; 

14. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern care va fi schimbat 

ori de cate ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal; 

15. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp șeful ierarhic în legătura cu orice caz de 

îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie, cu situațiile de 

incapacitate temporară de muncă; 

16. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

17. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 
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18. Respectă Legea farmaciștilor nr.266/2008 cu modificările și completările ulterioare din 

Ordonanța 130/30.12.2010, prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea 

deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate 

asistentei medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind 

colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind 

curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului 

MS 914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

19. Anunță imediat farmacistul șef asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare, încălzire, etc.). 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 
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 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art. 108. BRANCARDIERUL  

I. Are următoarele sarcini  

1. Își desfășoară activitatea sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical șef sau 

asistentului medical de serviciu; 

2. Se ocupa de transportul bolnavilor; 

3. Se ocupa de funcționarea, curățenia și dezinfectarea cărucioarelor de transport, a 

tărgilor și cunoaște soluțiile dezinfectante și modul de folosire; 

4. Efectuează transportul cadavrelor, respectând regulile de etica, însoțit de încă doua 

persoane, cu documentele de identificare; 

5. La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protecție (un halat 

de protecție, mănuși de cauciuc, masca, boneta și botoșii de protecție pentru serviciile 

de chirurgie); 

6. Va anunță orice eveniment deosebit ivit asistentului medical de serviciu, asistentului 

medical șef și medicului (în serviciul de garda); 

7. Nu are dreptul să dea informații privind starea bolnavului; 

8. Va avea un comportament etic față de bolnav, aparținătorii acestuia și față de personalul 

medico-sanitar; 
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9. Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosind integral și cu maxima 

eficienta timpul de muncă; 

10. Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementarilor profesionale și 

cerințelor postului; 

11. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de RI care va fi schimbat ori de cate ori este 

nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal; 

12. Îndeplinește toate indicațiile asistentei șefe privind întreținerea spațiului exterior 

arondat; 

13. Va efectua orice sarcini profesionale stabilite de un cadru superior; 

14. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp asistenta coordonatoare în legătura cu 

orice caz de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie, cu situațiile 

de incapacitate temporară de muncă;  

15. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

16. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 
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 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 
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3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 
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19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

PESONALUL FARMACEUTIC 

Art. 109. FARMACISTUL ŞEF 

I.Atribuții farmacist șef: 

1. Organizează și răspunde de activitatea farmaciei în ansamblul ei; 

2. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de transfuzie și hemovigilență din 

spital, cu următoarele responsabilități specifice : 

 monitorizează nivelul de asigurare a securității transfuzionale la nivelul spitalului; 

 elaborează și implementează documentația necesară aplicării în practica din spital a 

ghidurilor de utilizare clinica a sângelui total și a componentelor sanguine; 

 evaluează nivelul de pregătire profesionala în domeniul transfuziei sanguine a 

tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din 

spital; 

 monitorizează utilizarea corecte a terapiei transfuzionale în secțiile spitalului; 

 organizează și monitorizează funcționarea sistemului de hemovigilenta la nivelul 

spitalului și colaborează cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacțiilor și 

incidentelor adverse severe; 

 elaborează și implementează, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calității 

în spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital și la 

nivelul secțiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină; 

 verifică  dacă dosarul medical/foaia de observație a bolnavului cuprinde 

documentele necesare; 

 este sesizata în legătura cu orice problema privitoare la circuitul de transmitere a 

informațiilor pentru ameliorarea eficacității hemovigilenței; 

 verifică  condițiile de preluare, de stocare și distribuție a depozitelor de sânge din 

unitatea de transfuzie sanguină a spitalului; 

 întocmește rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenței, pe care le transmite 

coordonatorului județean de hemovigilență; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

268 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 participă la efectuarea anchetelor epidemiologice și a studiilor privind factorii 

implicați în producerea reacțiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate 

de sânge sau produs sanguin primitor); 

 transmite coordonatorului județean de hemovigilență, autorității de sănătate publica 

și inspecției sanitare de stat județeana rapoartele prevăzute în legislația în vigoare; 

3. Face parte din Consiliul medical al unității sanitare în care funcționează farmacia cu 

circuit închis și are următoarele atribuții : 

 îmbunătățește standardele clinice și  modelele de practica în scopul acordării de servicii 

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

 monitorizează și evaluează activitatea medicală desfășurata în spital în scopul creșterii 

performantelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;  

 înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al 

spitalului; 

 propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirii activității 

spitalului în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform 

ghidurilor și protocoalelor de practica medicală; 

4. Face parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziționarea de medicamente 

și materiale sanitare procurate pentru unitatea sanitara; 

5. Este membru al Comisiei medicamentului existente la nivelul unității sanitare, de 

unde decurg următoarele atribuții : 

 stabilește o lista de medicamente de baza, obligatorii, care să fie permanent accesibile 

în farmacia spitalului; 

 stabilește o lista de medicamente care se achiziționează doar facultativ, la cazuri bine 

selecționate și documentate medical, pe baza de referate; 

 analizează referatele de necesitate trimise la manager spre aprobare și avizate de către 

medici specialiști; 

 verificarea contabila a stocului de medicamente de baza; 

 verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente și analiza lor; 

6. Este numit, prin decizie, membru al Nucleului de farmacovigilența, cu următoarele 

atribuții: 

 organizează supravegherea tratamentelor cu medicamente pentru detectarea 

reacțiilor adverse în spital, pe care le consemnează în fisele de reacții adverse primite 

de la Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) și 

pe care le înaintează colectivului de referința; 

 efectuează, sub îndrumarea colectivului de referința, studiile de farmacovigilența 

dirijata; 

 semnalizează telefonic colectivului de referința reacțiile adverse severe cauzate de 

medicamente; 

 înaintează la ANMDM probe din medicamentele care au provocat reacții adverse 

severe; 
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7. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de monitorizare, coordonare și 

îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control managerial al 

spitalului, cu următoarele atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al spitalului, 

program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte 

măsuri necesare dezvoltării acestuia; la elaborarea programului se vor avea în vedere 

regulile minimale de management conținute în standardele de control intern aprobate 

prin OSGG 600/2018, cu modificările și completările ulterioare cu luarea în 

considerare a specificului spitalului; 

 supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și urmărește realizarea acestuia; 

 urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul 

spitalului, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților care se 

desfășoară în compartimentele respective; 

 inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea spitalului 

referitoare la acestea; 

 evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul spitalului; 

 întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de control 

managerial în raport cu programele adoptate, precum și la situațiile deosebite și la 

acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora-

aceste informări vor fi transmise managerului și/sau altor instituții abilitate, la 

solicitarea acestora; 

 stabilește procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de 

serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților specifice; 

 identifica riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină 

riscurile în limite acceptabile; 

 monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, 

măsoară și înregistrează rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, 

aplică măsuri corective, etc.); 

 informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni 

derulate în cadrul compartimentului;     

8. Este numit, prin decizie, persoana pentru întocmirea proiectului de angajare a 

cheltuielilor și pentru lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor pe categoria de cheltuieli 

de medicamente și materiale sanitare; 

9. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de etica în cadrul spitalului- asigură 

drepturile, siguranța și confortul tuturor subiecților incluși în studiile clinice; 

10. Este numit, prin decizie, membru în Celula pentru situații de criza la nivelul 

unității; 
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11. Se asigură ca exista personal suficient pentru a permite funcționarea farmaciei conform 

orarului declarat, astfel încât să lucreze permanent cel puțin un farmacist în farmacie; 

12. Respecta, aplică și controlează aplicarea Regulilor de buna practica farmaceutica, prin 

procedurile elaborate; 

13. Respectă și controlează normele de etica și deontologie ale personalului de 

specialitate; 

14. Îndrumă activitatea studenților în practica în conformitate cu planul de învățământ al 

UMF; 

15. Se informează asupra legislației în vigoare și trebuie să fie la curent cu noutățile în 

domeniul de specialitate;  

16. Participă la cursuri de Educație farmaceutica continua, acreditate de Colegiul 

Farmaciștilor din Romania; 

17. Asigură un program periodic de instruire a personalului din subordine; 

18. Stabilește și menține o relație de colaborare cu ceilalți profesioniști din domeniul 

sănătății; 

19. Tine legătura permanent cu organizația profesionala, căreia îi aduce la cunoștință orice 

modificare de personal sau a condițiilor inițiale de organizare și funcționale; 

20. În exercitarea profesiei, întreaga activitate va fi îndreptata spre binele bolnavului; 

21. Elaborează planul de achiziții de medicamente, pe baza necesarului stabilit de secțiile 

spitalului; 

22. Asigură aprovizionarea ritmica și constanta a farmaciei cu medicamente și materiale 

sanitare numai de la distribuitorii autorizați, respectând prevederile legislației în 

vigoare; 

23. Controlează și execută operațiunile de gestiune ale farmaciei; 

24. Efectuează recepția calitativa și cantitativa pe baza facturii emise de furnizori, 

verificând seria și termenul de valabilitate; 

25. Execută și controlează prepararea, conservarea și eliberarea preparatelor magistrale și 

oficinale și răspunde pentru aceste activități; 

26. Controlează eliberarea medicamentelor conform metodei primul intrat- primul ieșit, în 

funcție de serie și termen de valabilitate; 

27. Răspunde de eliberarea, depozitarea și evidenta în conformitate cu legislația în 

vigoare, a produselor psihotrope și stupefiante 

28. Parafează și validează  eliberarea condicilor de medicamente pentru substanțe 

psihotrope și stupefiante; 

29. Asigură și execută eliberarea medicamentelor pe baza de condica de medicamente, cu 

respectarea prevederilor legii, validând și parafând aceste documente; 

30. Validează prescripțiile medicale care se eliberează prin farmacia spitalului pe 

programe naționale de sănătate prin aplicarea semnăturii electronice. 

31. Acorda gestionarilor asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa și 

cantitativa a bunurilor; 
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32. Verifică  gestionarii dacă au luat măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor în 

condiții corespunzătoare; 

33. Are obligația să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor decurse din 

serviciile farmaceutice acordate pacienților spitalului; 

34. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, întregii 

activități desfășurate în farmacie; 

35. Supraveghează menținerea curățeniei și aplicarea masurilor de dezinsecție în farmacie; 

36. Asigură aplicarea procedurilor pentru asigurarea calității activității profesionale în 

farmacie; 

37. Răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, atât de gestiunea valorica a acesteia 

cât și de integritatea patrimoniului; 

38. Răspunde de măsurile luate privind protecția informației și a suportului acesteia 

împotriva pierderii, degradării sau a folosirii acestora de către persoane neautorizate; 

39. Răspunde de instruirea personalului din subordine, în privința respectării normelor de 

protecția muncii și a normelor privind situațiile de urgenta; 

40. Cooperează cu medicul în legătura cu schema terapeutica în cazul asocierilor de 

medicamente; 

41. Nu îndeplinește aceasta funcție în alta unitate farmaceutica; 

42. Întocmește lunar graficul de lucru al personalului de specialitate, astfel încât pe toata 

perioada programului de lucru să existe un farmacist în farmacie; 

43. Acordă gestionarilor asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa și 

cantitativa a bunurilor; 

44. Verifică  gestionarii dacă au luat măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor în 

condiții corespunzătoare; 

45. Are încheiată asigurare de răspundere civila pentru greșeli în activitatea profesionala; 

46. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

47. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

48. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de examinare a aptitudinilor profesionale 

și personale ale candidaților care participă la concursurile pentru ocuparea posturilor 

vacante din cadrul farmaciei. 

49. Respectă Legea farmaciștilor nr.266/2008 cu modificările și completările ulterioare 

din Ordonanța 130/30.12.2010, prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind 

gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 

1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al 

infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii 

nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MS 

nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum 

și  prevederile Ordinului MS 914/2006, completat de Ordinul MS nr. 1096/2016 

privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;   

50. Conform Ord. MS nr.1101/2016 are următoarele atribuții: 
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a) obținerea, depozitarea și distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care 

limitează posibilitatea transmisiei agentului infecțios către pacienți; 

b) distribuirea medicamentelor antiinfecțioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea 

acestei prescrieri existente în spital și ținerea unei evidente adecvate; 

c) obținerea și depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor hemerologi 

și distribuirea lor în mod adecvat; 

d) păstrarea evidenței antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

e) raportează către serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, medicului 

responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase și pe secțiile 

unității sanitare și participă la evaluarea tendințelor utilizării antibioticelor; 

f) colaborează cu medicul infecționist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare 

judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice; 

g) organizează și realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase 

de antibiotice și pe secții/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare și a duratei 

medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 

51.  Anunță imediat managerul asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalații 

sanitare, încălzire, etc. 

 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 
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inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 
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4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și  
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 deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Arta 110. FARMACISTUL 

I.Atribuţii specifice 

1. Respectă Regulile de bună practică farmaceutică și Codul de etică și deontologie 

profesională; 

2. Supraveghează activitatea asistentului; 

3. Îndrumă activitatea studenților; 

4. Se informează asupra legislației în vigoare, trebuie să fie la curent cu noutățile în 

domeniul de specialitate; 

5. Întreaga să activitate profesionala este îndreptata spre binele bolnavului; 

6. Asigură aprovizionarea ritmica și constanta a farmaciei cu medicamente și materiale 

sanitare numai de la distribuitorii autorizați; 

7. Efectuează recepția calitativa și cantitativa, pe baza facturii emise de furnizori, 

verificând seria și termenul de valabilitate; 

8. Controlează și execută operațiuni de gestiune ale farmaciei, după caz; 

9. Controlează eliberarea medicamentelor, conform metodei primul intrat- primul ieșit în 

funcție de serie și termen de valabilitate și este responsabil pentru aceasta activitate; 

10. Execută prepararea, conservarea și eliberarea preparatelor magistrale și oficinale, fiind 

responsabil pentru aceste operațiuni; 

11. Îndruma și supraveghează activitatea asistenților de farmacie angajați sau a celor aflați 

în practica; 

12. Răspunde de eliberarea, depozitarea și evidenta, în conformitate cu legislația în 

vigoare, a produselor psihotrope și stupefiante; 

13. Asigură și execută eliberarea medicamentelor pe baza de prescripție medicală, cu 

respectarea prevederilor legii ,parafând și validând condicile de medicamente; 

14. Urmărește valabilitatea medicamentelor aflate pe secții în dulapurile de urgenta; 

15. Are obligația de a păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor decurse din 

serviciile farmaceutice acordate pacienților spitalului; 

16. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor programului informatic, a întregii 

activități; 

17. Aplică procedurile de asigurare a calității în activitatea profesionala, pentru care este 

responsabil și răspunde; 

18. Urmează programele de instruire profesionala acreditate de Colegiul Farmaciștilor din 

Romania; 
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19. Răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, atât de gestiunea valorica a acesteia 

cât și de integritatea patrimoniului; 

20. Răspunde de măsurile luate privind protecția informației și a suportului acesteia 

împotriva pierderii, degradării sau folosirii lor de către persoane neautorizate; 

21. Ca înlocuitor al șefului de farmacie, în lipsa acestuia li reprezintă în fața  organelor de 

control de specialitate; 

22. Tine permanent legătura cu comisiile de specialitate ale Colegiului Farmaciștilor; 

23. Cooperează cu medicul în legătura cu schema terapeutica în cazul asocierilor de 

medicamente; 

24. Înlocuiește  prin decizie farmacistul șef pe o anumita perioada, în conformitate cu 

prevederile legii; 

25. Are încheiată asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională; 

26. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

27. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

28. Respectă Legea farmaciștilor nr.266/2008 cu modificările și completările ulterioare 

din Ordonanța 130/30.12.2010, prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind 

gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 

1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al 

infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii 

nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MS 

nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum 

și  prevederile Ordinului MS 914/2006, completat de Ordinul MS nr. 1096/2016 

privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;   

29. Conform Ord. MS nr.1101/2016 are următoarele atribuții: 

a) obținerea, depozitarea și distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care 

limitează posibilitatea transmisiei agentului infecțios către pacienți; 

b) distribuirea medicamentelor antiinfecțioase cu respectarea reglementărilor privind avizarea 

acestei prescrieri existente în spital și ținerea unei evidente adecvate; 

c) obținerea și depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor hemerologi 

și distribuirea lor în mod adecvat; 

d) păstrarea evidenței antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 

e) raportează către serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, medicului 

responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase și pe secțiile 

unității sanitare și participă la evaluarea tendințelor utilizării antibioticelor; 

f) colaborează cu medicul infecționist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare 

judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice; 

g) organizează și realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase 

de antibiotice și pe secții/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare și a duratei 

medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 

30. Anunță imediat farmacistul șef asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare, încălzire, etc.) 
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II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 
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3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 
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11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Arta 111. ASISTENT FARMACIE 

I.Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

e plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea farmacistului șef; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 
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7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

farmaciei; 

8. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de 

OAMGMAMR, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuala. 

 

II. Atribuții asistent farmacie: 

1. Respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în 

instituțiile publice. 

2. Organizează spațial de muncă și activitățile necesare distribuirii medicamentelor și 

materialelor sanitare; 

3. Își desfășoară activitatea sub îndrumarea directa a unui farmacist; 

4. Asigură alături de farmacist aprovizionarea, recepția calitativa și cantitativa precum și 

depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor farmaceutice; 

5. Eliberează medicamente și produse galenice, conform prescripției medicului; 

6. Oferă informații privind efectele și reacțiile adverse ale medicamentului eliberat; 

7. Participă, alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice; 

8. Verifică  termenele de valabilitate ale medicamentelor și produselor farmaceutice și 

previne degradarea lor; 

9. Divizează și ambalează sub îndrumarea farmacistului produsele oficinale elaborate în 

farmacie; 

10. Aranjează medicamentele în rafturi, conform regulilor stabilite; 

11. Respectă Regulile de buna practica farmaceutica și Codul de etica și deontologie al 

asistentului; 

12. Se informează și cunoaște legislația sanitara și farmaceutica în vigoare; 

13. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, precum 

și a întregii activități desfășurate în farmacie; 

14. Participă la activități de cercetare; 

15. Participă la realizarea programelor de educație pentru sănătate; 

16. Respectă normele de securitate, manipulare și descărcare a stupefiantelor, precum și a 

medicamentelor cu regim special; 

17. Utilizează și păstrează  în bune condiții  echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează  colectarea  materialelor și instrumentarul de unica folosință utilizat și 

se  asigură de depozitarea  acestora  in  vederea distrugerii conform prevederilor legale; 

18. Răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, atât la gestiunea valorica a acesteia 

cât și de integritatea produselor pe durata conservării lor în farmacie; 

19. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara care va 

fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 

20. Respectă secretul profesional și codul de etica al farmacistului; 

21. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu; 
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22. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea și 

secretul profesional; 

23. Se  preocupă  de  actualizarea  cunoștințelor  profesionale, prin  studiu individual sau 

alte forme  de  educație  continua  si  conform  cerințelor  postului; 

24. Este obligat să-si însușească permanent elementele de noutate în domeniul farmaceutic; 

25. Participă la menținerea curățeniei, ordinii și a condițiilor de igienă din farmacie; 

26. Descarcă medicamentele și materiale sanitare în programul informatic pe  perioada 

absenţei din serviciu a operatorului de  date; 

27. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp farmacistul șef în legătură cu orice caz 

de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporară de muncă; 

28. Supraveghează dezinfecția ciclică; 

29. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

30. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

31. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum și  prevederile Ordinului MS 

914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind condițiile pe care trebuie 

să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;     

32. Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a 

normativelor profesionale privind asigurarea calității asistentei medicale acordate 

pacienților în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale atrage 

responsabilitatea individuală sau, după caz, instituțională, în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare. 

33. Anunță imediat farmacistul șef asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, 

instalații sanitare, încălzire, etc.) 

 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 
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 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Arta 112. Operator contra. date  

I.Atribuţii specifice 

1. Efectuează înregistrarea, prelucrarea, validarea și raportarea datelor din actele 

specifice; 

2. Înregistrează electronic în programul implementat facturile fiscale care însoțesc 

medicamentele și materialele sanitare intrate în farmacie, obținând NIR-lu aferent-

acesta este verificat și semnat de către Comisia de recepție a medicamentelor și 

materialelor sanitare; 

3. Descarcă medicamentele și materialele sanitare în programul informatic; 

4. După eliberarea medicamentelor către secții, foile de condica sunt prelucrate electronic 

în programul informatic; fiecare medicament prescris este scăzut din gestiunile 

farmaciei (farmacie, donații, programe naționale) pe fiecare secție, respectiv pe fiecare 

pacient; Înregistrările obținute sunt verificate pentru a corespunde cu datele din foile de 

condica; 

5. Comasează toate datele obținute pe parcursul unei luni în centralizatoare care sunt 

predate serviciului de contabilitate al spitalului; aceste centralizatoare sunt semnate și 

parafate de către farmacistul șef; 

6. Elaborează toate lucrările legate de circuitul medicamentelor și a materialelor sanitare 

solicitate de către contabilitatea spitalului, CAS, DSP, Ministerul Sănătății; 

7. Se preocupă de respectarea circuitelor actelor specifice și a procedurilor de lucru: toate 

centralizatoarele se scot la imprimanta în dublu exemplar, sunt verificate și semnate; 

un exemplar este predat in contabilitate, iar al doilea este păstrat în farmacie; 

înregistrările foilor de condică care au fost verificate și corectate (dacă e cazul), 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

285 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

împreună cu al doilea exemplar din foi sunt păstrate în farmacie timp de trei ani, apoi 

sunt predate la arhiva spitalului; 

8. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, precum 

și a întregii activități desfășurate în farmacie; 

9. Răspunde solidar, alături de personalul farmaciei la gestiunea valorica a acesteia; 

10. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesională, confidențialitatea și 

secretul profesional; 

11. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educație continuă și conform cerințelor postului; 

12. Participă la menținerea curățeniei, ordinii și a condițiilor de igiena din farmacie; 

13. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp farmacistul șef în legătura cu orice caz 

de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporară de muncă; 

14. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

15. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

16. Respectă Legea farmaciștilor nr.266/2008 cu modificările și completările ulterioare din 

Ordonanța 130/30.12.2010, prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea 

deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate 

asistentei medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind 

colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind 

curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului 

MS 914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 
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 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 
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2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 
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18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

LABORATORUL TEHNIC PENTRU EXPLOATAREA RAŢIONALĂ A APELOR 

MINERALE UTILIZATE ÎN CURA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 

Art. 113. BIOCHIMISTUL 

I. Atribuții ca biochimist și responsabil cu protecția mediului : 

1. Efectuează analizele și determinările în conformitate cu pregătirea de bază; 

2. Întocmește și semnează buletinele analizelor pe care le-a efectuat; 

3. Controlează, îndrumă și răspunde de activitatea personalului subordonat; 

4. Răspunde de păstrarea, întreținerea și utilizarea judicioasă a aparaturii, precum și 

gestionarea și manipularea substanțelor toxice în conformitate cu prevederile legale; 

5. Sesizează conducerii unității imediat, orice deficiente care ar împiedica bunul mers al 

serviciului (lipsa de reactivi, materiale, acte de indisciplina); 

6. Răspunde de utilizarea judicioasa a forței de muncă la strictul necesar în sectorul 

repartizat; 

7. Folosește în întregime și cu maximum de eficienta timpul de muncă pentru executarea 

în timp și în bune condiții a sarcinilor și atribuțiilor de serviciu; 

8. Utilizează calculatorul pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

9. Respectă și contribuie la respectarea stricta a ordinii și disciplinei în muncă, la 

promovarea relațiilor de întrajutorare și a normelor de conduita; 

10. Se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional atât personal cât și al 

personalului din subordine, precum și de însușirea noutăților în domeniul legislativ; 

11. Răspunde de utilizarea cu randamente superioare a aparaturii din laborator, de creșterea 

continua a nivelului de utilizare a acestuia; 

12. Răspunde de respectarea consumurilor normate, de utilizarea eficienta a substanțelor și 

materialelor, a consumabilelor, de recuperarea tuturor resurselor materiale și energetice 

refolosibile din sectorul repartizat; 

13. Acționează și răspunde de apărarea patrimoniului cu care lucrează; 
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14. Se pronunță asupra tuturor problemelor ce interesează buna desfășurare a activității din 

laborator, perfecționarea continua a acesteia, participă la elaborarea, adoptarea și 

înfăptuirea hotărârilor; 

15. Are obligația de a prezenta lunar la Agenția de Protecție a Mediului Iași evidenţa 

gestiunii deșeurilor din unitate conform HG 856/2004 și la Disipași conform OMS 

219/06.06.2002; 

16. Elaborează și supune spre aprobare conducerii planul de gestionare a deșeurilor 

rezultate din activitățile medicale, pe baza regulamentelor interne și a codurilor de 

procedura pentru colectarea, depozitarea transportul și eliminarea deșeurilor 

periculoase; 

17. Coordonează și răspunde de sistemul de gestionare a deșeurilor în unitatea sanitara; 

18. Stabilește codul de procedura a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase; 

19. Evaluează cantitățile de deșeuri periculoase și nepericuloase produse în unitatea 

sanitara; 

20. Coordonează investigația- sondaj pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de 

deșeuri, în vederea completării bazei naționale de date și a evidentei gestiunii 

deșeurilor; în acest sens are toate atribuțiile coordonatorului echipei de investigare; 

21. Supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deșeurilor periculoase; 

22. Propune și alege metodele de tratare și soluția de eliminare finala într-un mod cât mai 

eficient a deșeurilor periculoase în cadrul unității sanitare; 

23. Propune managerului unității agentul economic prestator de servicii de transport și 

eliminarea finala a deșeurilor; 

24. Colaborează cu medicul CPIAAM în scopul derulării unui sistem de gestionare corect 

și eficient a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

25. Are obligația de a informa conducerea unității în legătura cu temele de lucru și termenii 

impuși de Agenția de Protecție a Mediului în conformitate cu Autorizația de Mediu 

nr.38/10.02.2010; 

26. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

27. Respectă principiile de etica și deontologie profesionala; 

28. Are obligația de a prezenta lunar la Inspectoratul pentru Situații de Urgenta al Județului 

Iași, „Raportul de notificare a transportului deșeurilor periculoase” în baza HG 

nr.1061/10.09.2008; 

29. Are obligația de a raporta la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului, conform 

Legii 132/30.06.2010, cantitățile de deșeuri colectate selectiv; 
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30. Raportează la Administrația Naționala „Apele Romane” Direcția Apelor Prut, măsurile 

stabilite în Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.305/decembrie 2009; 

31. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologica a dezvoltării sistemului de control managerial al spitalului, cu 

următoarele atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al spitalului, 

program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte 

măsuri necesare dezvoltării acestuia; la elaborarea programului se vor avea în 

vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern 

aprobate prin OSGG 600/2018, cu modificările și completările ulterioare cu luarea 

în considerare a specificului spitalului; 

 supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și urmărește realizarea acestuia; 

 urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul 

spitalului, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților care se 

desfășoară în compartimentele respective; 

 inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea spitalului 

referitoare la acestea; 

 evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul spitalului; 

 întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de control 

managerial în raport cu programele adoptate, precum și la situațiile deosebite și la 

acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora-

aceste informări vor fi transmise managerului și/sau altor instituții abilitate, la 

solicitarea acestora; 

 stabilește procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de 

serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților specifice; 

 identifica riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să 

mențină riscurile în limite acceptabile; 

 monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, 

măsoară și înregistrează rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, 

aplică măsuri corective, etc.); 

 informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni 

derulate în cadrul compartimentului. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 
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încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 
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 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 
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13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

         

  SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI 

Art.114     Asistentul medical  

I.Atribuţii specifice: 

1. Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maxima 

eficienta timpul de muncă, conform RI al spitalului; 

2. Realizează triajul bolnavilor; 

3. Prezintă medicului de gardă pacientul pentru examinare și li informează asupra stării 

acestuia; 

4. Pregătește bolnavul și materialele necesare pentru examen clinic și ajuta medicul la 

efectuarea tehnicilor speciale de tratament; 

5. Completează documentele medicale (registru de consultații) cu utilizarea tehnologiilor 

informaționale moderne; 

6. Utilizează tehnici de evaluare a parametrilor vitali cu aprecierea rezultatelor; 

7. Acordă primul ajutor în situații de urgenta și anunță medicul de garda; 
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8. Pregătește bolnavul prin tehnici specifice pentru investigații speciale, organizează 

transportul bolnavului pentru investigații în alte compartimente/laboratoare și 

supraveghează starea acestuia pe timpul transportului; 

9. Recoltează produse biologice de laborator, conform prescripției medicului și asigură 

transportul acestora în condiții optime la laborator; 

10. Administrează personal medicația, efectuează tratamentele, imunizările, testările 

biologice, etc. conform prescripției medicale; 

11. Cunoaște medicamentele de la aparatul de urgenţă, le utilizează la indicația medicului, 

verifică, descarcă în condica de medicamente și registrul de consultație, le înlocuiește 

în timp util; 

12. La indicația medicului de gardă anunță salvarea și organizează transportul pacientului 

la domiciliu sau alt spital; 

13. Organizează transportul și predarea pacientului în secție și predă foaia de observație 

asistentei șefe de pe secția respectiva; 

14. Operează în baza de date a spitalului evidenta și mișcarea bolnavilor; 

15. Desfășoară activitatea în echipa respectând raporturile ierarhice și funcționale; 

16. Supraveghează și coordonează activitățile desfășurate de personalul auxiliar;  

17. Participă la organizarea și realizarea activităților psihoterapeutice de reducere a 

stresului și de depășire a momentelor/situațiilor de criza; 

18. Răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor; 

19. Aduce la cunoștință șefului de compartiment a oricăror situații speciale, încălcări ale 

normelor legale, despre care a luat cunoștință direct sau indirect, făcând, după caz, 

propuneri în vederea prevenirii acestora; 

20. Asigură și gestionează eficient resursele materiale cu documentarea de evidenta și cu 

respectarea principiilor economice și ecologice; 

21. Raportează lunar consultațiile serviciului de statistică; 

22. Verifică  buteliile cu oxigen împreună cu responsabilul de încărcare cu oxigen a 

buteliilor, iar pe cele goale le va trimite la stația de oxigen, menționând în registrul 

destinat acestui scop; 

23. Asigură și răspunde de ordinea și curățenia din cabinete, de întreținerea igienica a 

patului, de aplicarea tuturor masurilor de igiena și antiepidemice potrivit indicațiilor în 

vigoare; 

24. Utilizează și păstrează în bune condiții echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor și instrumentarul de unică folosință utilizat și se 

asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii conform prevederilor legale; 

25. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va 

fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 

26. Respectă secretul profesional și codul de etică al asistentului medical; 

27. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu; 
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28. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesională, confidențialitatea și 

secretul profesional; 

29. Respectă și apară drepturile pacientului; 

30. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educație medicală continuă şi conform cerințelor postului; 

31. Descarcă medicamentele și materiale sanitare individuale prescrise; 

32. Înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale efectuate în secție și  

cuprinse în sistemul D.R.G. 

33. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp asistenta șefă  în legătura cu orice caz 

de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporară de muncă; 

34. Supraveghează dezinfecția ciclică; 

35. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

36. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

37. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

38. Încasează taxele stabilite prin hotărârile Consiliului de Administrație și preda banii la 

casieria unității în termen de 24 de ore;  

39. Respectă procedura de încasare a serviciilor medicale la cerere; 

40. Utilizează calculatorul în scopul raportării datelor în stricta concordanta cu programele 

impuse de conducerea unității; 

41. Utilizează numai programele informatice licențiate ale spitalului; 

42. Anunță imediat medicul coordonator asupra deficienţelor de igiena (alimentare cu apă, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 
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 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art. 115. Registrator medical 

I.Atribuţii specifice 

1. Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform cerințelor postului; 

2. Întocmește foile de observație în format electronic pe baza documentelor justificative 

(biletul de internare avizat de medical de garda sau șef clinica); 

3. Înscrie zilnic și operează, ținând la zi registrul de evident a bolnavilor internați și 

externați pe spital; 

4. Participă, la solicitarea asistentei șefe sau în lipsa ei, la întocmirea foii de mișcare 

zilnica a bolnavilor internați pe spital; 

5. Oferă informații utile persoanelor care se adresează la ghișeul de internare; 

6. Este obligat să raporteze factorilor în drept situațiile statistice solicitate de conducerea 

unității (mișcarea bolnavilor-zilnic, foaia de masa a bolnavilor-zilnic, consultațiile 

lunare); 

7. Răspunde și se preocupă pentru o bună și corectă păstrare a arhivei la nivelul serviciului 

(foi de observație, acte medico-legale etc.); 

8. Înlesnește legăturile telefonice ale secției cu alte servicii sanitare (ambulanţa, spitale 

etc.) 

9. Nu este abilitat să dea relații despre starea sănătății bolnavilor; 

10. Respectă comportamentul etic față de bolnavi și față de personal; 

11. Poarta echipament de protecție care va fi schimbat la timp, pentru păstrarea igienei și a 

aspectului estetic personal; 
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12. Se preocupă de rezolvarea în termen a sarcinilor stabilite în fişa postului și planul de 

muncă, fără a-si depăși atribuțiile de serviciu; 

13. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, precum 

și a întregii activități desfășurate în secție; 

14. Răspunde solidar, alături de personalul serviciului la gestiunea valorica a acestuia; 

15. Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea, 

secretul profesional și codul de etică; 

16. Se preocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educație continuă şi conform cerințelor postului; 

17. Încasează taxele stabilite prin hotărârile Consiliului de Administrație și predă banii la 

casieria unității în termen de 24 de ore;  

18. Respectă procedura de încasare a serviciilor medicale la cerere; 

19. Utilizează calculatorul în scopul raportării datelor în stricta concordanta cu programele 

impuse de conducerea unității; 

20. Utilizează numai programele informatice licențiate ale spitalului; 

21. Participă la menținerea curățeniei, ordinii și a condițiilor de igiena din secție; 

22. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

23. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru;  

24. Respectă prevederile H.G. nr.1103/2014 privind realizarea obligațiilor ce revin 

autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicit în 

prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situația de risc de părăsire sau 

părăsiți în unitatile sanitare; în acest sens, are următoarele atribuții : 

 la internarea copilului solicita părintelui/ocrotitorului legal/însoțitorului atât actul de 

identitate al acestuia cât și CN al copilului, realizează copii ale acestora pe care le 

atașează la FOCG; 

 completează în FOCG sintagma « în atenția asistentului social » atunci când părintele 

nu prezinta CI, după caz CN copil; 

 Informează asistentul social/persoana desemnată despre internarea unui copil cu semne 

de abuz, neglijare sau exploatare și consemnează în FOCG sintagma »în atenția 

asistentului social- copil victima a abuzului, neglijării sau exploatării; 

Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare, 

prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului 

MSF nr.961/2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum 

prevederile Ordinului MS 914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un 

spital în vederea autorizării.  

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 
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2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 
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 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 
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13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art. 116 Îngrijitor  

I.Atribuţii îngrijitor 

1. Efectuează zilnic curățenia încăperilor, a mobilierului, a ferestrelor, a coridoarelor; 

2. Curaţă și dezinfectează zilnic grupurile sanitare, cu materiale folosite numai în acest 

scop; 

3. Execută operațiile de dezinfectare curente, după caz, la indicațiile și sub supravegherea 

farmacistului șef al farmaciei; 

4. Transportă materialele de lucru, în cadrul serviciului sau de la magazia spitalului; 

5. Transportă deșeurile sortate din serviciu către locurile special amenajate; 

6. Asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a inventarului pe care îl are în primire, a 

materialelor de curățenie; 

7. Folosește în întregime și cu maxima eficienta timpul de lucru pentru executarea 

atribuțiilor de serviciu; 

8. Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu față de colectivul de muncă și față de 

asistentul coordonator al serviciului; 
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9. Se preocupă permanent de perfecționarea nivelului de pregătire, participă la formele de 

pregătire organizate sau recomandate de spital conform cerințelor postului; 

10. Va avea un comportament etic față de personalul medici- sanitar; 

11. Respectă confidențialitatea aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora; 

12. Nu are acces în sistemul informatic al serviciului; 

13. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern care va fi schimbat 

ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal; 

14. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp șeful ierarhic în legătura cu orice caz de 

îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie, cu situațiile de 

incapacitate temporară de muncă; 

15. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

16. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru;  

17. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

18. Anunță imediat asistentul coordonator asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apa, 

instalații sanitare, încălzire, etc.). 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 
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 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art. 117.Garderobier 

I.Atribuţii specifice 

1. Preia hainele, bagajele și alte lucruri de la pacienți în baza etichetelor cu numere și le 

depozitează cu grijă; 

2. Ţine evidenţa hainelor și bagajelor, completează registrul specific de intrări- ieșiri; 

3. Returnează hainele în baza tichetului cu numărul aferent hainei și bagajului; 
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4. Asigură curățenia spațiului interior, în vederea eliminării eventualilor factori ce pot 

deteriora hainele; 

5. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt al unității în limitele respectării temeiului legal; 

6. Răspunde cu operabilitate la solicitările venite din partea pacienților; 

7. Informează la timp referitorul lucrările ce trebuie realizate, răspunde prompt la 

solicitările colegilor și superiorilor ierarhici; 

8. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care realizează lucrările în domeniul 

său de activitate; 

9. Respectă regulile privind exploatarea și întreținerea spațiului și a echipamentelor din 

dotare; Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare; 

10. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotarea 

magaziei de haine unde lucrează; 

11. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

12. Răspunde cu promptitudine la orice sesizare în cazul asigurării păstrării hainelor; 

13. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

14. Răspunde de integritatea bunurilor date în păstrare fără a-si însuși bunuri ce nu-i 

aparțin; 

15. Are obligația de a anunța în cel mai scurt timp superiorul ierarhic în legătura cu orice 

caz de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporara de muncă; 

16. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

17. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

18. Respectă prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate 

din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind aprobarea 

Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistentei 

medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind curățarea, 

dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum prevederile Ordinului MS 

914/2006 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 

autorizării; 

19. Anunță imediat medicul coordonator asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 
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încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 
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 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

PERSONALUL MEDICAL DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU 

SPORTIVI 

Art. 118. MEDICUL COORDONATOR al Ambulatoriului de specialitate pentru 

sportivi  

I.Are în principal următoarele sarcini: 

1. Organizează şi răspunde de întreaga activitate a Ambulatoriului de Specialitate; 

2. Urmărește solicitările populației și în funcție de necesități, stabilește programul de lucru 

al Ambulatoriului și cabinetelor; 

3. Controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu pentru întregul personal din subordine; 

4. Analizează eficienţa activității personalului de specialitate din Ambulatoriul de 

Specialitate luând măsuri de îmbunătățire a asistenței medicale ce se acordă bolnavilor, 

de ameliorare continuă a adresabilității și accesibilității populației și utilizarea 

corespunzătoare a bazei materiale; 

5. Urmărește și ia măsuri de respectare a programului orar de lucru al personalului și 

stabilește condițiile necesare desfășurării activității corespunzătoare în Ambulatoriul de 

Specialitate. 

6. Analizează concordanța diagnosticului și alți indici cantitativi și calitativi ai asistenței 

medicale din teritoriu și ia măsuri corespunzătoare; 

7. Asigură și controlează folosirea rațională a fondurilor de medicamente; 

8. Desfășoară activitate de asistenta medicală, potrivit cu specialitatea sa; 

9. Controlează permanent ținuta și comportamentul personalului în subordine; 

10. Organizează și îndrumă ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului în 

subordine; 

11. Controlează și răspunde de aplicarea normelor de igienă și de protecția muncii; 

12. Informează conducerea spitalului asupra activității Ambulatoriului de Specialitate; 

13. Întocmește fișele anuale de apreciere pentru personalul din subordine; 

14. Îndeplinește orice sarcini prevăzute în dispoziții legale, pentru funcția ce o are, precum 

și sarcinile stabilite de conducerea spitalului. 

 II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 
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încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 
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 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 
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13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

Art. 119. MEDICUL SPECIALIST  

I.Are în principal următoarele sarcini: 

1. Luarea în evidenta și asigurarea controlului preventiv al sportivilor legitimați în cluburi 

și asociații sportive, al elevilor din școlile sportive și liceele cu program sportiv și al 

studenților care practica educația fizica și sportul; 

2. Selectarea medicală a celor ce doresc să practice educația fizica și sportul; 

3. Asigurarea controlului medical al celor ce participă organizat la competiții de masa și 

a sportivilor veterani; 

4. Asigurarea controlului medical al arbitrilor divizionari, la solicitarea federațiilor de 

specialitate; 

5. Asigurarea asistentei medicale a sportivilor bolnavi și dispensarizarea cazurilor 

problemă; 

6. Asigurarea asistenţei medicale și de urgenţă la bazele sportive și la competițiile sportive 

ce se desfășoară potrivit calendarului sportiv; 
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7. Efectuarea sondajelor de efort specific în timpul antrenamentului la sportivii în evidenta 

și la sportivii din loturile olimpice și naționale aflați în cantonamente; 

8. Depistarea deficienților fizici și a sportivilor traumatizați și asigurarea recuperării 

funcționale a acestora; 

9. Asigurarea recuperării funcționale și a altor categorii de solicitanți supuși efortului fizic 

intens: balerini, muncitori etc. 

10. Efectuarea educației sanitare a sportivilor; 

11. Utilizarea și păstrarea în bune condiții a echipamentelor și instrumentarului din dotare; 

12. Poartă echipamentul corespunzător în vederea păstrării igienei și a aspectului estetic 

personal; 

13. Respectă programul de lucru și Regulamentul  Intern. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 
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 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 
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6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 
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Art. 120. ASISTENTA  

I.Are în principal următoarele sarcini:  

1. Ajută medicul specialist la consultații și tratamente; 

2. Păstrează și răspunde de documentele sportivilor; 

3. Administrează tratamentul sub directa observație, cu consemnarea fiecărei doze;  

4. Participă la acțiunile de educație sanitară; 

5. Răspunde de starea de curățenie a cabinetului și a sălii de așteptare, temperatura și 

aerisirea încăperilor, existenta rechizitelor și a imprimatelor necesare activității; 

6. Ridică de la fișier fișele medicale ale sportivilor prezentați pentru consultații de 

specialitate și le restituie acestuia după consultații; 

7. Recoltează la indicația medicului unele probe biologice pentru analize de laborator 

curente, care nu necesită tehnici speciale și ajută la efectuarea diferitelor proceduri 

medicale; 

8. Acordă primul ajutor în caz de urgență; 

9. Efectuează tratamente medicale la sportivi, la indicația medicului; 

10. Asigură monitorizarea specifica a sportivilor conform prescripției medicului de 

specialitate; 

11. Efectuează teste specifice pentru sportivi, împreună cu medicul de specialitate; 

12. Asigură asistenta medicală la competițiile sportive; 

13. Răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecție și dezinsecție, potrivit normelor în 

vigoare; 

14. Primește, asigură și răspunde de buna păstrare și utilizare a instrumentarului aparaturii 

și utilajelor cu care lucrează și se îngrijește de buna întreținere și folosire a mobilierului 

și inventarului moale existent în dotare; 

15. Desfășoară activitate permanentă de educație sanitară; 

16. Se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului său profesional; 

17. Tine la zi centralizatorul statistic, fișele de dispensarizare și întocmește dările de seamă 

și situațiile statistice privind activitatea cabinetului. 

18. Respectă programul de lucru și Regulamentul intern. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 
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 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Art.121.  AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI 

Ambulatoriul de specialitate al spitalului se organizează conform Ordinului nr. 39/2008 

în Ambulatoriu integrat organizat în cadrul unităților sanitare cu paturi, asigură asistenţă 

medicală ambulatorie și are în structură obligatoriu Cabinete medicale de specialitate care au 

corespondent în specialitățile secțiilor și compartimentelor cu paturi precum și cabinete 

medicale în alte specialități, după caz, pentru a asigura o asistenta medicală complexă. 

Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea 

medicilor se desfășoară în sistem integrat și utilizează în comun platoul tehnic cu respectarea 

legislației în vigoare de prevenire a infecțiilor nosocomiale, în vederea creșterii accesibilității 

pacienților la servicii medicale diverse și complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi 

înregistrate și raportate distinct. 

Medicii de specialitate încadrați în spital vor desfășura activitate în sistem integrat, 

spital –ambulatoriu integrat în cadrul programului normal de lucru asigurând asistenta medicală 

spitalicească continuă după un program stabilit de comun acord cu șefii de secții ce va fi 

comunicat casei de Asigurările Sănătate cu care spitalul are contract. 

Programarea nominală a medicilor din secțiile din specialitate în funcție de organizarea 

activității este propusă de șeful secției avizată de Directorul Medical și aprobată de Managerul 

unității. 

Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către Directorul Medical care 

răspunde pentru activitatea medicală desfășurată în cadrul acestuia. 

Ambulatoriul integrat cuprinde 3 activități distincte: 

 Ambulatoriul clinic cu următoarele cabinete de consultație: reumatologie, medicina 

interna, neurologie, ORL, ortopedie-traumatologie; 
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 Ambulatoriul de recuperare și reabilitare; 

 Ambulatoriul paraclinic cu doua specialități: radiologie și analize medicale. 

Asistenţa medicală ambulatorie se asigură de către medicii de specialitate acreditați, 

împreună cu toți cei care fac parte din categoria altui personal sanitar acreditat. Medicii de 

specialitate din ambulatoriul acordă următoarele tipuri de servicii medicale: 

 examen clinic; 

 diagnostic; 

 investigații paraclinice; 

 tratamente; 

În relațiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, furnizorii de servicii medicale 

insistența medicală ambulatorie de specialitate au următoarele obligații: 

 să acorde servicii de asistență medicală ambulatorie de specialitate asiguraților numai 

pe baza biletului de trimitere, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate care 

permit prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru 

cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cardului european de 

asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenta ambulatorie de 

specialitate se solicita bilet de trimitere și se acordă servicii medicale în ambulatoriu, 

în același fel cu cetățenii români. 

 să solicite documentele care atesta calitatea de asigurat în condițiile prevăzute de lege; 

 să acorde servicii de asistenta medicală ambulatorie de specialitate asiguraților numai 

pe baza biletului de trimitere cu excepția urgentelor și afecțiunilor confirmate care 

permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu; 

 să furnizeze tratament adecvat și să respecte condițiile de prescriere a medicamentelor 

prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare; 

 să nu refuze acordarea asistenței medicale în caz de urgență medicală, ori decatez ori 

se solicită servicii medicale în aceste situații; 

 să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate și întreaga 

activitate desfășurată în cabinetele medicale; 

 să ofere relații asiguraților despre drepturile pe care le au și care decurg din calitatea de 

asigurat, despre serviciile oferite și să-l consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și 

al păstrării sănătății; 

 cabinetele de specialitate vor defini manevrele care implică soluții de continuitate a 

materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare; 

 obligativitatea păstrării confidențialității fată de terți asupra datelor de identificare și 

serviciile medicale acordate asiguraților 

 obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților; 

 obligativitatea respectării dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale 

în situațiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare; 

 neutralizarea materialului și a instrumentelor a căror condiții de sterilizare nu este 

sigură; 
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 obligativitatea completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când 

este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale); 

 obligativitatea actualizării listei asiguraților cronici; 

 existența unui plan de pregătire continuă a personalului medical; 

 să respecte confidențialitatea prestației medicale; 

 să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare; 

 să informeze medicul de familie asupra diagnosticului și tratamentului recomandat prin 

scrisoare medicală; 

 să își stabilească programul de activitate conform legii, să îl afișeze într-un loc vizibil 

la cabinetul medical și să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o 

altă activitate medicală efectuată de titular, sub incidența sancțiunilor administrative; 

 să înscrie în registrul de consultații, pe lângă data efectuării consultației, examinării, 

serviciului prestat și ora exactă a prezentării pacientului la cabinet și ora de început a 

consultației; 

 să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraților, fără nici o discriminare, 

folosind formele cele mai eficiente și economice de tratament; 

 să nu încaseze de la asigurați contribuție personală pentru serviciile medicale prestate 

care se suportă integral de la C.A.S. conform listelor și condițiilor prevăzute de 

Contractul-cadru; 

 să raporteze corect și complet activitatea depusă, conform cu cerințele contractuale în 

vigoare; 

 să desfășoare și activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie; 

 să se preocupe permanent de acoperirea financiară în grad maxim prin servicii a 

cheltuielilor cabinetului; 

 să nu promoveze și să nu practice concurența neloială prin îndrumarea pacienților sau 

trimiterea de documente generatoare de finanțare în alte cabinete similare din afara 

structurii spitalului; 

 să participe la acțiunile de instruire organizate de D.S.P. și C.J.A.S. privind aplicarea 

unitară a actelor normative privind asistență medicală; 

 

Art. 122. PSIHOLOGUL 

I.Atribuţii specifice 

1. Diagnostichează și evaluează tulburările emoționale, comportamentale și de 

personalitate ale beneficiarilor; 

2. Analizează și corectează fenomenele de inadaptare la mediul social ale beneficiarilor; 

3. Realizează educația pentru sănătate și consiliere sportivă pentru pacienți sau 

aparținători; 

4. Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, 

interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le considera necesare;  
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5. Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru 

recuperarea beneficiarilor; 

6. Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările 

psihologice ale beneficiarilor; 

7. Colaborează și cu ceilalți specialiști din spital pentru a stabili și aplică planul terapeutic 

de recuperare individual pentru fiecare beneficiar; 

8. Stabilește programul săptămânal de intervenție terapeutica (de socializare și de 

integrare sociala și de activități educaționale); 

9. Stabilește, în funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru și 

programele de instruire ale beneficiarilor; 

10. Investighează și consiliază beneficiarii în demersul de soluționare a problemelor 

psihologice; 

11. Asigură consiliere de specialitate persoanelor din spital; 

12. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații 

acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării 

temeiului legal; 

13. Asigure o buna comunicare cu toți colegii din spital, precum și cu colaboratorii/ 

partenerii externi; 

14. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi cât și față de persoanele cu care vine în 

contact în cadrul unității; 

15. Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate către beneficiari și colegi; 

16. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

17. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

18. Asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor/ bunuri existente în 

instituție; 

19. Realizează un plan individual de recuperare psihologica pentru fiecare beneficiar și 

înregistrează evoluai acestuia; 

20. Prezinta informațiile și documentele legate de beneficiari/ intervenții/rezultate, ori de 

cate ori sunt solicitate de superiorul ierarhic; 

21. Răspunde de calitatea și precizia examinărilor psihologice; 

22. Păstrează confidențialitatea datelor referitoare la beneficiari în fața  persoanelor fizice, 

juridice sau mass-media; 

23. Răspunde de dezvoltarea și amenajarea cabinetului psihologic. 

II. Atribuții generale:  

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de 

odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului;; 
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4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

serviciului. 

 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  
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6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 
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datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

 

 

 

Art.123. COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE 
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A. SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERV. MEDICALE CONTROL 

INTERN  

            S.M.C.S.M. are ca principal obiect de activitate implementarea la nivelul Spitalului a 

sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului. 

            Rolul S.M.C.S.M. în cadrul Spitalului constă în organizarea, planificarea, coordonarea 

și monitorizarea activităților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor 

de sănătate și siguranței pacientului. 

            Controlul activităților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor 

de sănătate și siguranței pacientului reprezintă responsabilitatea managerului Spitalului, în a 

cărui subordine directă se află personalul S.M.C.S.M. 

I. Pentru realizarea obiectului său de activitate, S.M.C.S.M. desfășoară următoarele 

activități principale: 

1. Elaborarea împreună cu Consiliul medical, a planului de management al calității 

serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării acestuia. 

În acest sens, se asigură că recomandările cele mai pertinente de îmbunătățire a calității 

serviciilor de sănătate rezultate din analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților se 

regăsesc în acesta, funcție de fondurile financiare la dispoziție; 

2. Evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calității 

serviciilor de sănătate și a nivelului de conformitate cu standardele adoptate de către 

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate1; 

3. Informarea periodică a conducerii Spitalului și a personalului din cadrul acestuia cu 

privire la nivelul de implementare a planului de management al calității serviciilor de 

sănătate și, după caz, actualizarea acestuia;  

4. Coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul Spitalului, a 

documentelor calității în vederea implementării și dezvoltării continue la nivelul 

acestora a conceptului de ”Calitate“. În accepțiunea prezentului Regulament, prin 

documentele calității se înțelege totalitatea documentelor și a înregistrărilor pe baza 

cărora se organizează și funcționează sistemul de management al calității serviciilor de 

sănătate și siguranței pacientului la nivelul Spitalului; 

5. Asigurarea instruirii și informării permanente a personalului din cadrul Spitalului cu 

privire la organizarea și implementarea sistemului de management al calității serviciilor 

de sănătate și siguranței pacientului; 

6. Coordonarea și evaluarea periodică a procesului de implementare a standardelor 

adoptate de către A.N.M.C.S., precum și monitorizarea activităților desfășurate în 

vederea îmbunătățirii nivelului de conformitate cu acestea; 

7. Măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către Spital, inclusiv 

investigarea nivelului de satisfacție a pacienților; 

8. Coordonarea activității de colectare și de raportare, conform legislației în vigoare, a 

datelor și documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de 
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management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

9.  Coordonarea activității de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de monitorizare 

a conformității la cerințele standardelor adoptate de către A.N.M.C.S.; 

10. Monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către A.N.M.C.S. a situațiilor legate 

de producerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor 

informații necesare pregătirii evaluării Spitalului sau monitorizării nivelului de 

conformitate cu standardele adoptate de către A.N.M.C.S.; 

11. Coordonarea și participarea, alături de alte structuri din Spitalului, la organizarea și 

desfășurarea activității de audit clinic;  

12. Coordonarea și participarea, alături de alte structuri din Spitalului, la organizarea și 

desfășurarea procesului de management al riscurilor; 

13.  Asigurarea consilierii conducerii Spitalului în domeniul managementului calității 

serviciilor de sănătate și siguranței pacientului și participarea la elaborarea și 

implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul acestuia; 

14. Elaborarea și înaintarea către conducerea Spitalului a rapoartelor periodice conținând 

propuneri și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute. 

15. Asigurarea mecanismelor de relaționare a tuturor structurilor unității în vederea 

îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității, fiind în acest sens obligat 

să facă propuneri fundamentate legal; 

16. Înaintarea de propuneri fundamentate care susțin implementarea strategiilor și 

obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de managerul spitalului 

(prin planul strategic și/sau planul de management); 

17. Analizarea permanentă a neconformităților constatate în derularea 

proceselor/activităților și înaintarea de propuneri privind luarea de măsuri de 

îmbunătățire sau corective ce se impun;  

18. Înaintarea de propuneri privind luarea măsurilor necesare în vederea respectării 

principiilor și valorilor calității, conform misiunii asumate de către spital și  luarea 

măsurilor necesare de implementare, dezvoltare și armonizare a mediului ambiental 

(cultura organizațională) și culturii calității în Spitalului; 

19. Monitorizarea condițiilor de obținere/menținere a tuturor certificatelor de calitate 

specifice activităților desfășurate în toate sectoarele de activitate ale spitalului, astfel 

cum sunt acestea menționate în Lista de verificare nr. 01 - Autorizări și certificări ale 

calității și, face propuneri concrete în acest sens către Consiliul medical/Comitetul 

director, după caz; 

20. Analizarea conținutului standardelor, criteriilor, cerințelor și indicatorilor prevăzuți de 

Ordinul președintelui A.N.M.C.S. nr. 8/2018 și stabilirea drumului de parcurs pentru a 

atinge cel mai înalt grad de conformitate cu acestea/aceștia, raportat la resursele aflate 

la dispoziția spitalului, condițiile concrete și prioritățile de etapă existente, stabilind în 

acest sens obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu responsabilități 

de implementare a propunerilor formulate; 
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21. În situația analizei unor indicatori, îndeosebi a celor comuni mai multor liste de 

verificare, propune: 

 un mod de acțiune comun pentru toate microstructurile care implementează 

respectivii indicatori: 

 modul de monitorizare și evaluare a derulării proceselor avute în vedere a fi 

îmbunătățite; 

 documentația necesară asigurării trasabilității proceselor avute în vedere a fi 

îmbunătățite, eliminând documentele și înscrisurile redundante și inutile; 

 activitățile pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau 

operaționale, pentru a asigura omogenitatea modului de acțiune;  

 actele medicale pentru care se consideră că este necesară elaborarea de 

protocoale de diagnostic și tratament; 

 proceduri de monitorizare a eficacității și eficienței procedurilor și 

protocoalelor; 

 echipele care vor elabora aceste documente. Acestea vor fi formate din 

personalul implicat în aplicarea acestor proceduri/protocoale; 

 circuitul documentelor, având în vedere siguranța și securitatea informațiilor; 

 implementarea, conștientizarea și asumarea procedurilor, protocoalelor 

promovate. 

 Pentru îndeplinirea activităților S.M.C.S.M. menționate la alineatul precedent, 

fiecăruia dintre membrii acestuia i se întocmește o fișă de post în care se detaliază atribuțiile 

specifice, corelate cu competențele specifice deținute în raport cu domeniul de licență absolvit, 

care se postează pe serverul spitalului în directorul ”Fișe de post/Biroul managementul calității 

serviciilor medicale”. 

 Personalul încadrat în cadrul S.M.C.S.M. se constituie ca membrii ai echipei 

responsabile cu evaluările periodice ale planificării activităților din Planul strategic de 

dezvoltare al Spitalului, întocmind în acest sens analize anuale a stadiului de îndeplinire a 

obiectivelor strategice și a activităților emergente ale acestora înscrise în Graficul Gantt al 

respectivului Plan. 

        În vederea îndeplinirii activităților și responsabilităților proprii, S.M.C.S.M. va avea în 

vedere în permanență: 

a) creșterea calității serviciilor și siguranței pacienților; 

b) implementarea și dezvoltarea culturii calității în spital; 

c) implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu 

cerințele specifice; 

d) dezvoltarea continuă a sistemelor de management al calității. 

S.M.C.S.M. de la nivelul Spitalului  are o persoană care are calitatea de responsabil cu 

managementul calității2. 

 RMC este responsabil cu managementul calității la nivelul Spitalului. 
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II. RMC are următoarele atribuții principale: 

1. Analizează și avizează procedurile interne ale S.M.C.S.M.; 

2. Elaborează și supune aprobării managerului Spitalului, planul anual de formare și 

perfecționare profesională a personalului din subordine; 

3. Analizează și avizează documentele calității elaborate la nivelul unității sanitare; 

4. Analizează și avizează împreună cu Consiliul medical planul de management al 

calității serviciilor de sănătate de la nivelul Spitalului; 

5. Coordonează și monitorizează activitățile legate de asigurarea și îmbunătățirea calității 

serviciilor de sănătate desfășurate de către responsabilii desemnați la nivelul fiecăreia 

dintre structurile Spitalului; 

6. Coordonează și monitorizează activitățile legate de asigurarea și îmbunătățirea calității 

serviciilor de sănătate desfășurate de către comisiile, consiliile și comitetele constituite 

la nivelul Spitalului; 

7. Elaborează și înaintează spre aprobare comandantului Spitalului rapoarte/informări 

periodice privind activitatea S.M.C.S.M., pe care le aduce la cunoștință personalului 

spitalului, prin prezentarea acestora la raportul de gardă și postarea lor pe serverul 

spitalului, după caz; 

8. Coordonează și monitorizează activitățile privind raportarea și monitorizarea efectelor 

adverse asociate asistenței medicale, fără caracter acuzator; 

9. Colaborează cu șefii celorlalte structuri din cadrul Spitalului în vederea implementării 

sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului; 

10. Asigură comunicarea permanentă cu responsabilul zonal cu monitorizarea, desemnat 

de către A.N.M.C.S.;  

11. Planifică, organizează, coordonează și monitorizează întreaga activitate privind 

implementarea sistemului de management al calității și siguranței pacientului la nivelul 

Spitalului; 

12. În calitate de coordonator al echipei de audit clinic, desfășoară auditul clinic în baza 

unei planificări anuale, utilizând în acest sens  rezultatele rapoartelor de evaluare 

periodică a protocoalelor diagnostice și terapeutice puse la dispoziție de către 

structurile din cadrul spitalului abilitate. La solicitarea managerului spitalului 

desfășoară misiuni de audit clinic suplimentare, atunci când apar evenimente 

indezirabile; 

13. Întocmește analize, informări privind stadiul implementării sistemului de management 

al calității, în cadrul cărora identifică problemele și propune măsuri de remediere a 

acestora, urmărind ulterior  punerea în practică a propunerilor adoptate; 

14. În vederea conformării la referințele, standardele, criteriile, cerințele și indicatorii 

utilizați de către A.N.M.C.S. în procesul de evaluare sau/și în procesul de monitorizare, 

întocmește propuneri scrise privind: 

 elaborarea și revizuirea planului strategic de dezvoltare al spitalului, 

regulamentului de organizare și funcționare, regulamentului intern, 

procedurilor operaționale, etc. 
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 modificări ale organigramei spitalului; 

 modificări ale circuitelor funcționale din cadrul spitalului; 

 implementarea unor prevederi normative nou apărute, care privesc sau au 

legătură cu managementul calității serviciilor medicale;  

 îmbunătățirea oricăruia dintre procesele derulate în cadrul spitalului în 

contextul în care constată că acestea determină probleme de calitate sau/și 

siguranță ale pârților implicate în acestea; 

 implementarea de procese/activități noi. 

 Consiliază managerul spitalului privind implementarea și îmbunătățirea permanentă a 

sistemului de management al calității, întocmind la cererea acestuia puncte de vedere bine 

documentate - bazate pe realizarea dezideratului de asigurare a legalității hotărârilor, prin 

studierea și aplicarea permanentă a legilor, regulamentelor, ordinelor și dispozițiilor în vigoare; 

 Pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul președintelui A.N.M.C.S. nr. 

639/2016 pentru aprobarea ”Metodologiei de monitorizare a unităților sanitare acreditate”, în 

cadrul procesului de monitorizare de către A.N.M.C.S. a spitalului, asigură permanent, cu 

sprijinul Comisiei de coordonare a implementării managementului calității serviciilor și 

siguranței pacienților,  fluența comunicării inter-instituționale, în scopul urmăririi de către 

A.N.M.C.S. a conformității spitalului cu cerințele standardelor de acreditare și cu celelalte 

prevederi legale aplicabile pe toata durata de valabilitate a acreditării, asigurând în acest sens 

desfășurarea în bune condiții a activităților impuse prin respectiva normă juridică; 

          R.M.C. participă ca membru sau are statut de invitat permanent, precum și de secretar, 

după caz, la următoarele activități/comisii/comitete/consilii: 

a) Consiliul de administrație – cu statut de invitat; 

b) Comitetul director – are statut de invitat; 

c) Consiliul medical – are statut de invitat permanent  

d) Comisia de coordonare, monitorizare și implementare a managementului calității 

serviciilor medicale și siguranței pacienților – asigură secretariatul ședințelor; 

          Pe parcursul activităților menționate la alineatul precedent R.M.C. are obligația de a 

consilia conducerea Spitalului în toate problemele care pot avea legătură cu îmbunătățirea 

proceselor / activităților din cadrul spitalului, oferind în acest sens soluții viabile, în 

concordanță cu prevederile actelor normative în vigoare incidente 

 Indicatorii de eficiență (după caz) și eficacitate a activităților desfășurate de către S.M.C.S.M.  

sunt următorii:  

a) Gradul de îndeplinire în termenele legale al activităților necesar a fi desfășurate de către 

S.M.C.S.M. pe parcursul unui an calendaristic; 

b) Gradul de îndeplinire în termenele legale al atribuțiilor necesar a fi executate de către 

personalul S.M.C.S.M. pe parcursul unui an calendaristic; 

c) Activitățile desfășurate de către S.M.C.S.M. sunt bazate permanent pe realizarea 

dezideratului de asigurare a legalității hotărârilor, prin studierea și aplicarea permanentă 

a legilor, regulamentelor, ordinelor și dispozițiilor în vigoare; 
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d) Număr de propuneri formulate în raport cu numărul de neconformități constatate pe 

parcursul unui an calendaristic; 

e) Impactul previzionat al implementării propunerilor formulate în raport cu numărul de 

neconformități constatate pe parcursul unui an calendaristic; 

        Indicatori de evaluare / monitorizare a îndeplinirii obiectivelor planului strategic privind 

îmbunătățirea calității serviciilor și a siguranței pacienților sunt înscriși anual în planul de 

management al calității serviciilor de sănătate elaborat de către S.M.C.S.M. împreună cu 

Consiliul medical. 

            În domeniul controlului intern managerial se aplică OSGG 600/2018 privind codul de 

control intern managerial, în acest sens existând următoarele atribuții:  

1. Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului 

Clinic de Recuperare Iași, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și 

termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului 

se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele de 

control intern, aprobate prin OSGG 600/2018 cu modificările și completările ulterioare 

cu luarea în considerare a specificului Spitalului Clinic de Recuperare Iași; 

2. Supune spre aprobare Managerului, programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial al Spitalului Clinic de Recuperare Iași, și urmărește realizarea 

acestuia; 

3. Urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul 

Spitalului Clinic de Recuperare Iași care trebuie să respecte și inventarul 

operațiunilor/activităților care se desfășoară în compartimentele respective; 

4. Inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea Spitalului 

Clinic de Recuperare Iași referitor la acestea; 

5. Evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare 

Iași; 

6. Întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control intern 

managerial în raport cu programele adoptate, precum și referitoare la situațiile deosebite 

și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare în cadrul acestora. Aceste 

informări vor fi transmise Managerului și/sau altor instituții abilitate, la solicitarea 

acestora. 

7. Analizează sistemul de control managerial existent în cadrul entității publice. 

8. În cadrul acestei prime etape, se va evalua gradul de implementare a sistemului de 

control intern/managerial în cadrul fiecărui compartiment din structura organizatorică 

a entității publice. 

9. Constituirea unei structuri (comisie) cu atribuții privind organizarea, implementarea și 

menținerea sistemului de control intern/managerial. 

10. În această etapă, se va stabili componenta comisiei (grupului de lucru), formată din 

angajații entității publice, care vor fi responsabili de desfășurarea activităților necesare 
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implementării sistemului de control intern/managerial, prezenta șefilor de 

compartimente/departamente din cadrul entității publice, fiind obligatorie; 

11. Stabilirea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al comisiei. 

12. Se întocmește un regulament de organizare și funcționare al comisiei de lucru, care va 

conține următoarele capitole: dispoziții generale, structura organizatorică a comisiei, 

organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor, atribuțiile comisiei, 

atribuțiile președintelui comisiei, atribuțiile secretariatului comisiei, atribuțiile 

conducătorilor de compartimente, dispoziții finale. 

13. Elaborarea se face împreună cu grupul de lucru, a unui program de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial, în cadrul căruia se vor preciza direcțiile de 

acțiune, activitățile, responsabilii precum și termenele până la care trebuise realizate 

activitățile stabilite în program. 

14. Implementarea sistemului de control intern/managerial. Etapa presupune derularea de 

către comisia de lucru a activităților prevăzute în cadrul programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial, sub atenta coordonare și îndrumare a 

managerului. 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 
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 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 
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10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

 

 

 

B. STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ MEDICALĂ  

I.Atribuțiile bioinginerului  medical sunt: 

1. Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform cerințelor postului; 

 2. Asigură consiliere în conformitate cu legislația în vigoare privind modul de raportare a 

pacienților în programul național SIUI și aplicația informatică a spitalului; 
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3. Verifică exactitatea raportărilor efectuate de către secțiile spitalului în programul 

național SIUI și aplicația informatică a spitalului cu cele din documentele primare (foile de 

observație); 

4. Sesizează neconformitățile din foile de observație și îi informează pe registratorii 

medicali pentru a efectua corecturile corespunzătoare; 

5. Întocmește rapoarte statistice, lunar, în ceea ce privește spitalizarea (de zi și continua) 

punând aceste date la dispoziția CAS Iași cât și către secțiile furnizoare de informații; 

6. Urmărește evoluția indicatorilor de activitate și informează directorul medical și șefii de 

secții privind evoluția acestora; 

7. Oferă informații statistice directorului financiar contabil în vederea calculării 

indicatorilor de performanta ai managementului și valoarea indicatorilor realizați în luna 

precedenta în vederea elaborării facturilor spre decontare; 

8. Introduce în aplicația informatică a spitalului serviciile paraclinice realizate în 

laboratorul de explorări funcționale; 

9. Urmărește mișcarea zilnica a bolnavilor; 

10.Raporteaza trimestrial și anual către DSP și CAS indicatorii realizați; 

11.Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații 

acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului 

legal; 

12.Utilizeaza calculatorul în scopul raportării datelor în stricta concordanta cu programele 

impuse de conducerea unității; 

13.Utilizeaza numai programele informatice licențiate ale spitalului; 

14.Se preocupa de rezolvarea în termen a sarcinilor stabilite în fisa postului și planul de 

muncă, fără a-si depăși atribuțiile de serviciu; 

15. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, precum 

și a întregii activități desfășurate; 

16.Raspunde solidar, alături de personalul compartimentului la gestiunea valorica al 

acestuia; 

17.Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea, 

secretul profesional și codul de etica; 

18. Se  preocupa  de  actualizarea  cunoștințelor  profesionale, prin  studiu individual sau 

alte forme  de  educație  continua  si  conform  cerințelor  postului; 

19. Asigură o buna comunicare cu secțiile din spital și transmite corect informațiile privind 

situațiile ce trebuie introduse în sistemul informatic; 

20. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi cât și față de persoanele cu care vine în 

contact în cadrul unității; 

21. Îi informează pe toți colaboratorii despre orice modificări și îmbunătățiri în sistemul 

informatic; 

22. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează, transmite informații; 

23. Sesizează unuia din șefii ierarhici ori de cate ori apar probleme ce depășesc competenta 

personala de rezolvare; 
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24. Respectă procedurile interne de utilizarea aparaturii din dotare; 

25. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

26. Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate și a rapoartelor întocmite; 

27. Răspunde de transmiterea lunara către contabilitate a documentelor ce conțin indicatori 

specifici spitalului; 

28. Participă la menținerea curățeniei, ordinii și a condițiilor de igiena; 

29. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

 Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 
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5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 
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14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

Atribuții principale ca responsabil cu managementul calității: 

 Atribuțiile principale ale responsabilului managementului calității pentru implementarea și 

gestionarea Sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015 sunt următoarele: 

a) asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității 

declarate de conducerea instituției; 

b) coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea, îmbunătățirea și 

raportarea Sistemului de management al calității, în concordanță cu cerințele standardului ISO 

9001:2015 și cu obiectivele stabilite de conducerea instituției; 

c) promovează în instituție Sistemul de management al calității conform cerințelor standardului 

ISO 9001:2015 în vederea realizării serviciilor conforme de către personalul implicat; 

d) colaborează cu toate structurile instituției în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de 

management al calității; 

e) acordă consiliere specifică personalului din instituție în probleme privind managementul 

calității; 

f) asistă și răspunde tuturor solicitărilor conducerii instituției în domeniul managementului 

calității; 

g) raportează în permanență conducerii instituției despre funcționarea Sistemului de 

management al calității și face propuneri de îmbunătățire a acestuia; 
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h) reprezintă instituția în relațiile externe în domeniul managementului calității; 

i) coordonează și urmărește întocmirea, revizuirea, distribuirea controlată, menținerea 

reviziilor Manualului calității, procedurilor de sistem, procedurilor operaționale, instrucțiunilor 

generale, instrucțiunilor de lucru specifice fiecărei activități, structuri, precum și a altor 

documente specifice pentru asigurarea calității; 

j) actualizează toate documentele de asigurare a calității, în funcție de dinamica structurii 

organizatorice și funcționale și a cerințelor specifice; 

k) inițiază și monitorizează acțiunile corective și de prevenire pentru dezvoltarea și 

îmbunătățirea sistemului de management al calității; 

l) inițiază și participă la analiza anuală a Sistemului de management al calității, efectuată de 

conducerea instituției; 

m) își îmbunătățește în permanență cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării 

profesionale continue; 

n) elaborează Programul anual de instruire privind calitatea și organizează instruiri interne; 

o) ține evidenta instruirii personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni pentru 

îmbunătățirea sistemului de management al calității; 

p) pregătește și analizează Planul anual al managementului calității; 

q) face propuneri de îmbunătățire a documentelor Sistemului de management al calității; 

r) asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu 

cerințele specifice standardului ISO 9001:2015; 

s) implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite; 

t) participă la analiza primară a posibilelor neconformități, a serviciilor neconforme și 

reclamații pentru validarea sau invalidarea lor și stabilește modurile de tratare a 

neconformităților; 

u) colaborează cu personalul din toate structurile instituției în vederea îmbunătățirii continue a 

sistemului de management al calității; 

v) participă la auditurile de calitate efectuate de reprezentanții organismelor de certificare; 

w) transmite, pentru implementare, în documentele specifice managementului calității 

modificările propuse în urma auditării; 

x) coordonează analize efectuate de conducere cu privire la eficacitatea sistemului de 

management al calității și modul de finalizare a acțiunilor corective rezultate ca urmare a 

auditurilor interne și externe; 

y) urmărește implementarea acțiunilor corective și a soluțiilor rezultate din rapoartele de 

neconformitate și acțiuni corective, precum și din rapoartele de audit; 

z) desfășoară activități necesare în vederea certificării conformității Sistemului de management 

al calității cu cerințele stabilite prin ISO 9001:2015; 

aa) pregătește documentele specifice și participă la analiza de management privind 

funcționarea, eficacitatea și eficiența Sistemului de management al calității; 

bb) centralizează sistematic informațiile primite prin intermediul chestionarelor, referitoare la 

evaluarea satisfacției cetățeanului/pacientului, și identifică modalități eficiente de monitorizare 

a satisfacției acestuia; 
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cc) întocmește anual analiza și evaluarea gradului de satisfacție a cetățenilor/pacienților și le 

înaintează conducerii instituției pentru propunerea și luarea măsurilor de îmbunătățire a 

gradului de satisfacție; 

dd) asigură și respectă confidențialitatea datelor, a informațiilor și a documentelor utilizate în 

conformitate cu normele legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor; 

ei) întocmește, actualizează și difuzează intern lista cu duratele de păstrare și arhivare a 

documentelor și înregistrărilor; 

ff) asigură arhivarea atât fizică, cât și electronică a documentelor din domeniul de activitate, 

conform actelor normative în vigoare; 

gg) îndeplinește alte atribuții încredințate de conducerea instituției, în domeniul de competență, 

în condițiile și cu respectarea cadrului legal în vigoare. 

 În funcție de specificul activităților, ministrul sănătății sau conducerea unităților aflate în 

subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății poate stabili pentru 

personalul desemnat și atribuții suplimentare față de cele prevăzute anterior. 

Fișa de post a persoanei desemnate se va completa cu atribuțiile specifice responsabilului 

managementului calității pentru implementarea și gestionarea Sistemului de management al 

calității SR EN ISO 9001:2015.  

 

II.Atribuțiile statisticianului medical sunt: 

1. Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform cerințelor postului; 

 2. Asigură consiliere în conformitate cu legislația în vigoare privind modul de raportare a 

pacienților în programul național SIUI și aplicația informatică a spitalului; 

3. Verifică  exactitatea raportărilor efectuate de către secțiile spitalului în programul 

național SIUI și aplicația informatică a spitalului cu cele din documentele primare (foile de 

observație); 

4. Sesizează neconformitățile din foile de observație și îi informează pe registratorii 

medicali pentru a efectua corecturile corespunzătoare; 

5. Întocmește rapoarte statistice, lunar, în ceea ce privește spitalizarea (de zi și continua) 

punând aceste date la dispoziția CAS Iași cât și către secțiile furnizoare de informații; 

6. Urmărește evoluția indicatorilor de activitate și informează directorul medical și șefii de 

secții privind evoluția acestora; 

7. Oferă informații statistice directorului financiar contabil în vederea calculării 

indicatorilor de performanta ai managementului și valoarea indicatorilor realizați în luna 

precedenta în vederea elaborării facturilor spre decontare; 

8. Introduce în aplicația informatică a spitalului serviciile paraclinice realizate în 

laboratorul de explorări funcționale; 

9. Urmărește mișcarea zilnica a bolnavilor; 

10.Raporteaza trimestrial și anual către DSP și CAS indicatorii realizați; 

11.Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații 

acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului 

legal; 
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12.Utilizeaza calculatorul în scopul raportării datelor în stricta concordanta cu programele 

impuse de conducerea unității; 

13.Utilizeaza numai programele informatice licențiate ale spitalului; 

14.Se preocupa de rezolvarea în termen a sarcinilor stabilite în fisa postului și planul de 

muncă, fără a-si depăși atribuțiile de serviciu; 

15. Are obligația de a respecta confidențialitatea datelor, programului informatic, precum 

și a întregii activități desfășurate; 

16.Raspunde solidar, alături de personalul compartimentului la gestiunea valorica al 

acestuia; 

17.Să fie loial echipei și instituției respectând ierarhia profesionala, confidențialitatea, 

secretul profesional și codul de etica; 

18. Se  preocupa  de  actualizarea  cunoștințelor  profesionale, prin  studiu individual sau 

alte forme  de  educație  continua  si  conform  cerințelor  postului; 

19. Asigură o buna comunicare cu secțiile din spital și transmite corect informațiile privind 

situațiile ce trebuie introduse în sistemul informatic; 

20. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi cât și față de persoanele cu care vine în 

contact în cadrul unității; 

21. Ii informează pe toți colaboratorii despre orice modificări și îmbunătățiri în sistemul 

informatic; 

22. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează, transmite informații; 

23. Sesizează unuia din șefii ierarhici ori de cate ori apar probleme ce depășesc competenta 

personala de rezolvare; 

24. Respectă procedurile interne de utilizarea aparaturii din dotare; 

25. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

26. Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate și a rapoartelor întocmite; 

27. Răspunde de transmiterea lunara către contabilitate a documentelor ce conțin indicatori 

specifici spitalului; 

28. Participă la menținerea curățeniei, ordinii și a condițiilor de igiena; 

29. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

 Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 
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 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

C  .  COMPARTIMENT CONTENCIOS  

I.  Atribuțiile consilierului juridic sunt următoarele: 

1. Participă la elaborarea și avizează ROF, RI, Codul de conduita etica  si contractul colectiv 

de muncă la nivelul spitalului; 

2. Avizează și semnează actele cu caracter juridic ale unității, avizul pozitiv sau negativ, 

precum și semnătura să fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale 

documentului; nu se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura 

cuprinse în documentul avizat sau semnat de acesta; 

3. Reprezintă interesele și apărarea drepturilor legitime ale unității în fața  instanțelor 

judecătorești, autorităților publice, instituțiile de orice natura, precum și în fața  oricărei 

persoane juridice sau fizice; 

4. Planifică și organizează activitatea juridica a unității; 

5. Se asigură ca relațiile unității cu alte persoane fizice sau juridice se execută pe baza de 

contracte în funcție de solicitările compartimentelor și secțiilor; 

6. Ia măsurile necesare pentru recuperarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii și 

coordonează executarea acestora; 

7. Participă la efectuarea de verificări și anchete asupra unor aspecte rezultate din diferite 

sesizări și reclamații adresate Spitalului Clinic de Recuperare Iași; 

8. Vizează pentru legalitate deciziile managerului Spitalului Clinic de Recuperare Iași; 

avizează actele întocmite de Serviciul RUNOS referitoare la raporturile de muncă cu 

salariații; 

9. Redactează cererile de chemare în judecata, de exercitare a căilor de atac; 
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10. Acorda consultanta, în conformitate cu legislația ce reglementează organizarea și 

exercitarea profesiei de consilier juridic, opinia să fiind consultativa; 

11. Soluționează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, adresele și sesizările primite 

de salariați, persoane fizice (pacienți, aparținători, etc), alte instituții și autorități ale 

statului, adrese și sesizări care intra în competenta Compartimentului juridic; 

12. Promovează acțiuni de executare silita împotriva debitorilor care nu si-au îndeplinit 

obligațiile de plata către Spitalul Clinic de Recuperare Iași, în vederea recuperării lor; 

13. Verifică  legalitatea actelor  cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare; 

14. Se îngrijește de păstrarea în bune condiții, de siguranța și confidențialitate, a documentelor 

rezultate în urma activității Compartimentului juridic; 

15. Urmărește cauzele aflate pe rolul instanțelor, aflate în sarcina sa, în care Spitalul Clini de 

Recuperare Iași are calitatea de parte procesuala; 

16. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen 

scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

17. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul 

sau de activitate; 

18. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de alte persoane cu care vine în 

contact; 

19. Răspunde de menținerea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru; 

20. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare și procedurile de lucru 

din cadrul unității; 

21. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în 

funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

22. Răspunde de păstrarea confidențialității în legătura cu toate actele, datele și faptele despre 

care ia cunoștință, aparținând sau fiind în legătura cu unitatea și cu interesele ei, în conf.cu 

art.60, alin.2 din Statutul profesiei de consilier juridic și art.26 din Legea nr.53/2003 

23. Răspunde de corectitudinea și legalitatea răspunsurilor pe care trebuie să le dea furnizorilor 

și clienților în scris sau oral, referitor la problemele juridice; 

24. Răspunde de aplicarea semnăturii și parafei profesionale pe toate avizele pentru legalitate 

și conformitate; 

25. Semnalează conducerii unității abaterile de la prevederile legale și fraudele săvârșite de 

angajații unității; 

26. În instanța nu poate asista sau reprezenta parți cu interese contrare în aceeași cauza sau în 

cauze conexe și nu poate pleda împotriva parții care l-a consultat înainte în legătura cu 

aspectele litigioase ale pricinii; 

27. Nu poate fi ascultat ca martor și nu poate furniza relații nici unei autorități sau persoane cu 

privire la cauza care i-a fost încredințata decât dacă are dezlegarea prealabila expresa și 

scrisa din partea parții în cauza, în condițiile legii; 

28. Calitatea de martor are întâietate față de calitatea de consilier juridic, cu privire la faptele 

și împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit al vreunei parți în cauza; 
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29. Daca a fost ascultat ca martor, consilierul juridic nu mai poate desfășura nici o activitate în 

acea cauza; 

30. Nu poate îndeplini funcția de expert, interpret sau traducător în cauza în care este angajat;  

31. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de analiză a reclamațiilor pacienților; 

32. Este numit, prin decizie, responsabil cu atribuții de asistentă socială, conf.dispozitiilor 

HG nr.1103/2014: 

 întocmește și semnează Procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului, alături de 

reprezentanții Politiei și a DGASPC Iași, document prin care se atesta părăsirea 

copilului de către mama o perioada mai mare de 24 de ore; 

 întocmește și semnează Procesul-verbal de constatare a revenirii părintelui sau, după 

caz, a ocrotitorului legal sau însoțitorului, alături de reprezentanții Politiei și a 

DGASPC Iași, prin care se atesta revenirea mamei în unitate, după întocmirea 

Procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului; 

 anunță imediat DGASPC Iași în situația în care mama/ocrotitorul/însoțitorul revine în 

unitatea sanitara, după momentul întocmirii Procesului-verbal de constatare a părăsirii 

copilului, și își exprima intenția de a externa copilul; 

 întocmește referatul de constatare a revenirii mamei sale sau, după caz, a ocrotitorului 

legal sau însoțitorului, în unitatea medicală, în situația în care mama a revenit după 

momentul sesizării Direcției, dar înainte de întocmirea Procesului-verbal de constatare 

a părăsirii copilului și anunță DGASPC Iași; 

 definește corect toate categoriile de persoane care se pot regăsi în situație de risc social, 

le identifica și se asigură de aplicarea în unitate a prevederilor prezentului act normativ 

HG 1103/2014; 

 sesizează imediat DGASPC despre internarea unui copil cu semne de 

abuz/neglijare/exploatare; 

 transmite DGASPC în primele 5 zile ale fiecărei luni situația centralizatoare a copiilor 

internați fără acte de identitate și a celor pentru care a fost întocmit procesul-verbal de 

constatare a părăsirii copilului; 

 transmite fotocopia dosarului social al copilului internat fără acte de identitate, 

asistentului social din unitatea sanitara în care a fost transferat copilul; 

33. Este numit, prin decizie, înlocuitorul funcționarului de securitate cu atribuții pe linia 

protecției informațiilor clasificate conf.art.31 din HG nr.585/2002: 

 elaborează și supune aprobării conducerii unității normele interne privind protecția 

informațiilor clasificate, potrivit legii; 

 întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și li supune 

avizării instituțiilor abilitate, iar după aprobare, acționează pentru aplicarea 

acestuia; 

 coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate 

componentele acesteia; 
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 asigură relaționarea cu instituția abilitata să coordoneze activitatea și să controleze 

măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii; 

 monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor 

clasificate și modul de respectare a acestora; 

 consiliază conducerea unității în legătura cu toate aspectele privind securitatea 

informațiilor clasificate; 

 informează conducerea unității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în 

sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea 

acestora; 

 acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit 

competentelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicita accesul 

la informații clasificate; 

 organizează activități de pregătire specifica a persoanelor care au acces la informații 

clasificate; 

 asigură păstrarea și organizează evidenţa certificatelor de securitate și a 

autorizațiilor de acces la informațiile clasificate; 

 actualizează permanent evidenta certificatelor de securitate și a autorizațiilor de 

acces; 

 întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de 

unitate, pe clase și niveluri de secretizare; 

 prezintă conducătorului unității propuneri privind stabilirea obiectivelor, 

sectoarelor și locurilor de importanța deosebită pentru protecția informațiilor 

clasificate din sfera de responsabilitate si, după caz, solicita sprijinul instituțiilor 

abilitate; 

 efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a 

masurilor legale de protecție a informațiilor clasificate; 

 exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii; 

34. Este numit, prin decizie, membru în Comisia pentru probleme de apărare la nivelul 

spitalului, cu următoarele atribuții: 

 organizează, coordonează și îndrumă activitățile referitoare la pregătirea economiei 

naționale și a teritoriului pentru apărare ce se desfășoară în cadrul instituției, potrivit 

legii; 

 stabilește măsurile tehnico- organizatorice pentru instituție în caz de mobilizare și 

responsabilitățile ce revin compartimentelor funcționale ale acesteia; 

 elaborează și actualizează documentelor de mobilizare; 

 controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; activitățile 

privind capacitățile de apărare și rezervele de mobilizare; modul de desfășurare a 

lucrărilor, masurilor și acțiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; derularea 

contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; modul de cheltuire a fondurilor 

alocate de la buget în acest scop; 
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 elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare și planului de pregătire; 

 analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare și stabilește 

măsurile și acțiunile necesare pentru îmbunătățirea acestuia; 

 întocmește propuneri privind alocarea anuala de la bugetul de stat a fondurilor necesare 

realizării masurilor și acțiunilor de pregătire pentru apărare; 

35. Asigură suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului. 

36. Este numit,  prin decizie, membru în Comisia de etica cu atributii legate de studiile clinice 

care se desfasoara în spital; 

37. Este desemnat prin decizie ca membru în Comisia de cercetare disciplinara, cu 

următoarele atribuții : 

 stabilește împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 

 analizează gradul de vinovăție a salariatului precum și consecințele abaterii 

disciplinare; 

 efectuează cercetarea disciplinară prealabilă; 

 propune sancțiunea disciplinară aplicabilă: 

38. În vederea recuperării prejudiciilor create da către salariați, în conformitate cu PO 112-13 

„Recuperare prejudicii salariați”, consilierul juridic are următoarele atribuții:  

 Întocmește nota de constatare și evaluare a pagubei; 

 Depune demersuri în instanță pentru recuperarea prejudiciilor de la salariați în cazul 

în care aceștia refuza sa-si dea acordul în recuperarea debitului; 

39. Atribuții privind Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

cu modificările și completările ulterioare: 

 este responsabil de punerea la dispoziție în mod nemijlocit a informațiilor de interes 

public, prin afișarea pe site-ul spitalului a acestora. 

40.  Este numit, prin decizie, membru în Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologica a dezvoltării sistemului de control managerial al spitalului, cu 

următoarele atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al spitalului, 

program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte 

măsuri necesare dezvoltării acestuia; la elaborarea programului se vor avea în vedere 

regulile minimale de management conținute în standardele de control intern aprobate 

prin OSGG 600/2018, cu modificările și completările ulterioare cu luarea în considerare 

a specificului spitalului; 

 supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și urmărește realizarea acestuia; 

 urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul 

spitalului, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților care se 

desfășoară în compartimentele respective; 

 inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea spitalului 

referitoare la acestea; 
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 evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul spitalului; 

 întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de control managerial în 

raport cu programele adoptate, precum și la situațiile deosebite și la acțiunile de 

monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora-aceste informări 

vor fi transmise managerului și/sau altor instituții abilitate, la solicitarea acestora; 

 stabilește procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de 

serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților specifice; 

 identifică riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină 

riscurile în limite acceptabile; 

 monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, 

măsoară și înregistrează rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, 

aplică măsuri corective, etc.); 

 informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni 

derulate în cadrul compartimentului;   

41.  Este numit, prin decizie, membru în Comisia de negociere a Contractului Colectiv de 

Muncă. 

42.  Este  numit  în comisia în vederea raportării modificărilor ce intervin  în  natura bunurilor 

patrimoniale, și comunică către DAPP-SASC din cadrul Primăriei Municipiului Iași 

,contractele de închiriere încheiate la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iași, în termen 

de 10 zile de la semnarea acestora.             

 

Atribuții generale:  

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de 

odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului;; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

serviciului. 

                                                                                                          

 

II.Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 
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cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 
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 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV.Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

350 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

D. UNITATEA DE TRANSFUZII SÂNGE 

I. Atribuţiile asistentului medical 

1. Întocmeşte zilnic NOTA DE COMANDĂ pentru aprovizionarea cu produse și 

derivate de sânge și plasma, în funcție de cererile completate de medicii prescriptori 

sau în scopul întocmirii stocului de către coordonatorul UTS; 

2. Întocmește NOTA DE COMANDĂ și în situația aprovizionării cu sânge din alte 

județe; 

3. Întocmește bilunar bonuri de consum avizate și semnate de șeful de secție și biroul 

de aprovizionare; 

4. Întocmește planificarea de seruri test, materiale și aparatura necesară unei bune 

activități la punctul de transfuzii; 

5. Gestionează produsele primite de la Centrul de transfuzii; 

6. Ţine evidenţa permanentă la punctul de transfuzie și completează zilnic bonurile de 

sânge și plasma în registrul de primire- livrare, precum și a reactivilor utilizați 

(certificat calitate producător); 

7. Întocmește lunar și anual statistica unității de transfuzie, numărul bolnavilor 

transfuzați, numărul de grupe efectuate și al accidentelor posttransfuzionale; 
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8. Ajută, la nevoie, asistentele de pe sector pentru recoltarea probelor de sânge de la 

pacient, folosind eprubetele roșii și mov, determina grupa sanguină și factorul Rh, 

efectuează probele de compatibilitate pentru sălile de operație, reanimare, pentru 

toate celelalte secții, la centrul UTS și completează repertoarul cu pacienții testați 

ABO/Rh și cu depista specificitate anticorpi; 

9. Ţine gestiunea serurilor hemotest și anti Rh, a produselor sanguine și a derivatelor 

lor (produse scăzute în foile de observație ale pacienților de către asistenții care au 

primit aceste produse sub semnătură); 

10. Înscrie grupele sanguine foarte clar pe eticheta de compatibilitate și în registrele de 

evidenţă; 

11. Comunică Serviciului financiar- contabilitate cantitatea de produse și derivate din 

sânge; 

12. Răspunde de funcționarea corectă a frigiderelor, termostatului, citește temperatura 

frigiderului care se completează în termogramă; 

13. Ţine evidenţa bolnavilor la care sunt donatori de sânge; 

14. Asigură spălarea și sterilizarea recipientelor și lamelor folosite pentru determinarea 

grupelor și probelor de compatibilitate;  

15. Acordă primul ajutor în situații de urgenţă și cheamă medicul; 

16. Pregătește  respectând regulile de asepsie și antisepsie  instrumentarul  si materialele 

în vederea sterilizării, respectând protocolul din Ordinul MSF961/2016; 

17. Utilizează și păstrează  în bune condiții  echipamentele și instrumentarul din dotare, 

supraveghează  colectarea  materialelor și instrumentarul de unica folosință utilizat 

și se  asigură de depozitarea  acestora  în  vederea distrugerii conform prevederilor 

legale; 

18. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul interioar care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic 

personal; 

19. Respectă secretul profesional și codul de etica al asistentului medical; 

20. Să nu-si depășească atribuțiile de serviciu;Să fie loială echipei și instituției 

respectând ierarhia profesională, confidențialitatea și secretul profesional; 

21. Respectă și apară drepturile pacientului; 

22. Se  preocupă  de  actualizarea  cunoștințelor  profesionale, prin  studiu individual 

sau alte forme  de  educație  medicală  continuă  şi  conform  cerințelor  postului; 

23. Înregistrează în programul informatic toate procedurile medicale efectuate în  

cadrul unității de transfuzie: registrul de intrări- ieșiri sânge sau produse sanguine, 

evidente probelor de compatibilitate, a rezultatelor, procedurilor transfuzionale și 

reacțiile secundare, testările grupului sanguin ABO/Rh; 

24. Are obligația de anunță în cel mai scurt timp șeful ierarhic în legătura cu orice caz 

de îmbolnăvire sau de apariție a unei boli transmisibile în familie cu situațiile de 

incapacitate temporara de muncă; 
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25. Supraveghează dezinfecția ciclica; Anunță imediat șeful ierarhic asupra 

deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalații sanitare încălzire, etc.)  

26. Ia cunoștință de indicația sanguină făcută de medicul prescriptor și preda, sub 

semnătura, către asistenții de salon produsele de sânge total sau componentele 

sanguine și returnează UTS din spital recipientele de sânge total sau componentele 

de sânge transfuzate precum și unitatile netransfuzate  ; 

27. Participă la instructajele inpuse de CPIAAM, PSI și protectia munciisi; 

28. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

29. Are atribuții privind administrarea sângelui total sau componentelor sanguine 

(conf. Ord.MSP nr.1224/2006) : 

 ia cunoștință de indicația sanguină făcută de medicul prescriptor; 

 recoltează eșantioanele pretransfuzionale, completează și semnează formularul 

« cerere de sânge » pentru UTS din spital, în vederea efectuării probelor 

pretransfuzionale; 

 efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului; 

 efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă și supraveghează pacientul pe toata 

durata administrării și în următoarele ore; 

 înregistrează în foaia de observație rezultatele controlului ultim 

pretransfuzional și toate informațiile relevante privind procedura efectuata; 

 în caz de reacții transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de 

urgenta și solicita medicul prescriptor sau de garda; 

 returnează UTS din spital recipientele de sânge total sau componentele 

sanguine transfuzate, precum și unitatile ne transfuzate. 

30. Respectă  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 

rezultate din activitățile medicale, prevederile Ordinului nr. 1101/2016 privind 

aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate 

asistentei medicale în unitățile sanitare, prevederile Legii nr.132/2010 privind 

colectarea selectivă a deșeurilor, prevederile Ordinului MSF nr.961/2016 privind 

curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitatile sanitare precum și  prevederile 

Ordinului MS 914/2006 completat de Ordinul MS nr. 1096/2016  privind 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizării;   

            Orice daună adusă pacienților prin nerespectarea prevederilor Ord.1101/2016 sau a 

normativelor profesionale privind asigurarea calității asistentei medicale acordate pacienților 

în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale atrage responsabilitatea individuală 

sau, după caz, instituțională, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

 

II. Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea medicului coordonator; 
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3. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

secției; 

7. Are obligația să prezinte la serviciul RUNOS certificat de membru eliberat de . 

OAMGMAMR, în termen de valabilitate, precum și asigurarea malpraxis anuală. 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 
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5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 
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8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

E  .COMP SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 

I.Atribuțiile referentului de specialitate: 

1. Asigură repartizarea informațiilor dinspre manager către toate compartimentele și 

secțiile unității, precum și în sens invers; 
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2. Asigură transmiterea informațiilor primite din afara unității, precum și a celor către 

exteriorul unității persoanelor cărora li se adresează; 

3. Tehnoredactează diferite materiale și redactează corespondenta zilnica; 

4. Promovează imaginea unității prin activitatea pe care o desfășoară; 

5. Sortează și înregistrează corespondenta primita în registrul de intrări- ieșiri (număr, 

data, denumirea firmei, conținutul mesajului, destinatar, alte informații); 

6. Primește persoanele din afara și informează managerul de prezenta acestora și 

scopul vizitei acestora; 

7. Menține evidenta primirii faxurilor, email-urilor, se ocupa de înregistrarea lor, 

îndosarierea lor în bibliorafturi; 

8. Programează interviurile și audientele; 

9. Copiază, redactează, tehnoredactează diferite materiale solicitate de către 

managerul unității; 

10. Editează comunicate de presa, prezentări ale unității; 

11. Primește și transmite email-uri; 

12. Solicita înregistrarea în Registrul unic de control organizat la nivelul Spitalului 

Clinic de Recuperare a tuturor verificărilor efectuate de organele abilitate, inclusiv 

cele în urma cărora sunt aplicate sancțiuni contravenționale; 

13. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

14. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din 

domeniul sau de activitate; 

15. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de alte persoane cu care 

vine în contact; 

16. Răspunde de menținerea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru; 

17. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

18. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

19. Asigură o buna comunicare cu toate compartimentele și secțiile unității și transmite 

corect și în timp util informațiile și corespondenta; 

20. Manifestă atenție față de toate persoanele străine care vin în unitate, indiferent în ce 

calitate se prezintă acestea; 

21. Răspunde de promovarea imaginii unității prin comportamentul adoptat și prin 

activitatea desfășurata; 

22. Urmărește în permaneţă dacă mesajele/corespondenta au fost recepționate și au 

ajuns la destinație; 

23. Se preocupă în permanenşă de dezvoltarea și îmbogățirea competenţelor proprii; 

24. Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces; 

25. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de coordonare a procesului de 

evaluare în vederea obținerii reacreditării/ciclul II de acreditare cu următoarele 

obligații și atribuții : 
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 Stabilesc misiunea și viziunea unității sanitare, în concordanta cu nevoia normative de 

servicii de sănătate a comunității și resursele existente sau potențiale; 

 Susțin structura de Management al Calității în atingerea obiectivelor reacreditarea 

spitalului, monitorizare post acreditare, implementarea și dezvoltarea continua a 

“conceptului de calitate”; 

 Identifică procesele din organizație și problemele cu care se confrunta în desfășurarea 

acestora; 

 Analizează conținutul standardelor de acreditare și se stabilește care sunt diferențele intre 

indicatorii de structura, de proces  si de rezultat  din unitate și din standard, care este drumul 

de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu standardele; 

 Stabilesc obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu responsabilități; 

 Stabilesc modul de monitorizare și evaluare a derulării procesului; 

 Stabilește documentația necesară asigurării trasabilității proceselor eliminând documentele 

și înscrisurile redundante și inutile; 

 Identifică activități pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau 

operaționale, pentru a asigura omogenitatea modului de acțiune; 

 Identifică actele medicale pentru care se considera ca este necesară elaborarea de 

protocoale de diagnostic și tratament; 

 Stabilesc proceduri de monitorizare a eficacității și eficientei procedurilor și protocoalelor; 

 Stabilesc echipele care vor elabora aceste documente, echipele vor fi formate din personalul 

care trebuie să aplice aceste proceduri și protocoale; 

 Stabilește circuitul documentelor, având în vedere siguranța și securitatea informațiilor; 

 Se asigură de instruire, corectitudinea implementării, conștientizarea și asumarea 

procedurilor, protocoalelor promovate; 

 Să păstreze confidențialitatea celor dezbătute; 

 Pregătesc documentele necesare validării conformității cu cerințele din standard; 

 Cooperează cu membrii comisiilor de evaluare; 

 Participă la programul de evaluare; 

 Transmiterea documentelor solicitate pe hârtie sau electronic comisiei de evaluare; 

 Se pun de acord în ceea ce privește programul de evaluare împreună cu membrii comisiei 

de evaluare pentru a nu perturba buna desfășurare a activității spitalului; 

 Participă la ședințele de deschidere, informare zilnica, de informare finala; 

 Gestionează și aplanează situațiile tensionate; 

 Analizează neconformitățile, situațiile necorespunzătoare sesizate; 

 Soluționează neconformitățile, situațiile necorespunzătoare sesizate; 

 Trasează plan de măsuri pentru neconformitățile, situațiile necorespunzătoare sesizate; 

 Menține continuitatea calității serviciilor medicale; 

 Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de acreditare împreună cu 

SMC; 
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 Elaborează documentele conform procedurilor și metodologiei de acreditare; 

 Efectuează audituri interne în toate zonele organizației pentru evaluarea eficacității și 

stadiului; implementării standardelor, respective ședințe ale comisiei, pentru evaluarea 

neconformităților specific fiecărei structuri; 

 Verifică  eficacitatea acțiunilor corective dispuse; 

 Raportează periodic sau la cererea conducerii aspectele referitoare la standard; 

 Participă la analiza managementului; 

 Asigură interfața în fața  organismelor de acreditare, precum și prezentarea sistemului 

adoptat în fața  terțelor persoane, cu acordul conducerii; 

 Stabilește obiectivele specific proceselor pentru a atinge standardele din referința de care 

răspund; 

 Monitorizează și măsoară indicatorii specifici; 

 Raportează stadiul realizării obiectivelor specific proceselor (inclusive prelucrarea 

statistica a datelor cu privire la performanta proceselor)către conducerea instituției; 

 Coordonează activitățile de identificare și analiza riscurilor asociate actului medical; 

 Revizuiește protocoalele  existente; 

 Elaborează protocoale /algoritmi de stabilire pe afecțiunile mai frecvente; 

 Elaborează protocoale de prescriere medicamente/investigații costisitoare; 

 Elaborează proceduri de îngrijire specifice; 

 Elaborează protocoale/înțelegeri scrise intre secții privind asistenta medicală, consulturi 

interdisciplinare; 

 Elaborează documentele necesare monitorizării spitalelor acreditate a unităților sanitare 

acreditate; 

II. Atribuții generale:  

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului 

de odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului;; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în tipul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotarea serviciului. 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 
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cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 
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 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 
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14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

F. COMP AUDIT PUBLIC INTERN 

I.Atribuții și responsabilități ale auditorului intern : 

1. Efectuează misiuni de audit public intern de asigurare – regularitate/ conformitate, 

performanta și de sistem cu respectarea întocmai a Cartei, normelor metodologice 

specifice și ghidurilor procedurale  / manualul procedurilor operaționale cu privire la 

derularea acestora; 

2. Efectuează misiuni de audit public intern de consiliere informala și formalizate cu 

respectarea normelor specifice, Cartei auditului și a celorlalte prevederi / ghiduri 

procedurale / manualul procedurilor operaționale, care guvernează efectuarea 

misiunilor de consiliere; 

3. Stabilește metodele și procedurile de lucru, etapele de realizare a auditului intern 

precum și criteriile de evaluare ale managementului astfel încât să permită aprecierea 

nivelului de realizare a obiectivelor manageriale; 

4. Asigură realizarea misiunilor de audit prin abordări sistematice și metodice, conform 

procedurilor prestabilite și a normelor specifice. În realizarea misiunilor procedează în 

vederea: stabilirii sferei activităților necesare atingerii obiectivelor misiunilor de 

asigurare și consiliere; prezentării în scris a cerințelor generale, a problemelor 

identificate și a rezultatelor misiunilor, precum și a elementelor referitoare la modul de 
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organizare și de desfășurare a acestora; comunicării și raportării rezultatelor misiunilor 

de asigurare și consiliere; elaborării proiectului de raport/raportului misiunii, pe care le 

prezintă conducerii serviciului spre analiză, supervizare și semnare; procedează la 

urmărirea recomandărilor formulate prin rapoartele de audit, până la implementarea lor 

în totalitate; 

5. Identifică și elaborează documentele necesare efectuării auditului financiar- contabil în 

conformitate cu legislația în vigoare și în funcție de scopul și obiectivele auditului intern 

și conform planului de audit; 

6. Stabilește concluziile/ constatările fundamentate pe baza analizei obiective a datelor 

selectate, iar în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează 

imediat managerului; 

7. Elaborează planul de audit intern anual și multianual corespunzător scopului și 

obiectivelor auditului intern; 

8. Elaborează raportul de audit intern pe baza datelor relevante, corecte, conforme cu 

activitatea de audit intern efectuata și li transmite managerului pentru analiza și avizare 

și îl arhivează conform legislației în vigoare; 

9. Desfășoară activitate de consiliere, activitate menita să aducă plusvaloare și să 

îmbunătățească administrarea unității, gestiunea riscului, a controlului intern fără sa-si 

asume responsabilități manageriale; 

10. Evaluează performanta managementului pe baza aprecierii modului de îndeplinire a 

criteriilor de conformitate și de performanta, a gradului de prevenire, reducere sau de 

compensare a riscurilor atât la nivelul decizional, cât și la nivelul implementării 

acesteia; 

11. Asigură o comunicare eficienta cu persoanele auditate; 

12. Răspunde de comunicarea în timp util a rapoartelor de audit și a masurilor corective 

către toți cei implicați; 

13. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din 

domeniul sau de activitate; 

14. Răspunde de comunicarea corectă și în timp util a zonei auditate și a datei programate 

pentru realizarea auditului informând managerul asupra modului de desfășurare a 

misiunii de audit; 

15. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

16. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

17. Răspunde de întocmirea corectă și la timp a documentelor specifice auditului; 

18. Răspunde de stabilirea metodelor de culegere a datelor: interviu, examinarea 

documentelor și a înregistrărilor; 

19. Răspunde de identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase și a fraudelor; 

20. Are responsabilități în stabilirea necesarului de instruire în domeniul auditului intern; 

21. Are responsabilități în propunerea de măsuri pentru corectarea deficientelor constatate, 

recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz; 
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22. Răspunde de protejarea și păstrarea documentelor întocmite și utilizate pe parcursul 

auditului, evitând deteriorarea lor; 

23. Răspunde de realizarea Raportului anual al activității de audit  care prezinta modul de 

realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern și li transmite la organul 

ierarhic superior serviciul de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului Iași 

pana la data de 15 ianuarie a anului următor și Camera de Conturi Iași pana la 31 martie 

a anului următor încheiat.  

24. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces; 

25. Exercita o funcție distincta și independenta de activitățile unității, cu profesionalism și 

integritate, conform prevederilor Legii 672/2002 republicata, HG 1086/2013  cu 

respectarea Standardelor Internaționale de audit intern; 

26. Nu trebuie să fie desemnat într-o misiune de audit la o structura, dacă sunt soți, rude 

sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul acesteia.   

27. Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către managerul spitalului-  

Compartimentul de audit intern transmite la serviciul de audit public intern de la nivelul 

Primăriei Municipiului Iași sinteze ale recomandărilor neînsușite de către managerul 

Spitalului Clinic de Recuperare Iași și consecințele neimplementării acestora, însoțite 

de documentația relevanta, în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea 

trimestrului; 

28. Transmiterea, la solicitarea Serviciului de audit public intern de la nivelul Primăriei 

Municipiului Iași, rapoarte periodice privind constatările, concluziile și recomandările 

rezultate din activitatea de audit intern; 

29. Arhivează documentele din cadrul compartimentului de audit public intern conform 

normelor legale și procedurale; 

30. Contribuie la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la 

nivelul compartimentului de audit public intern conform normelor legale și 

procedurale. 

31. Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul 

identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, cu acordul managerului care a 

aprobat misiune, dacă din analiza preliminara a verificărilor efectuate se estimează ca 

prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern ( limitarea accesului, 

informații insuficiente etc). 

 

II. Atribuții generale:  

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului 

de odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 
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5. respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Respectă prevederile legale privind confidențialitatea datelor pacientului; 

7. Respectă procedurile operaționale existente; 

8. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotarea serviciului. 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 
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IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 
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9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

G . SERVICIUL RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE ŞI 

SALARIZARE  

I.Compartimentul RUNOS are următoarele atribuții:  

1. Întocmirea statului de funcții și Organigrama conform legislației în vigoare; 

2. Urmărirea folosirii integrale a timpului de lucru de către toți salariații unității, efectuarea 

controlului prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât și în afara acestui timp 

(gărzi); 

3. Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat; 
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4. Obligația de a tine evidenta contractelor individuale de muncă prin registrul general de 

evidentă salariaților - REVISAL. Modalitatea de întocmire, completare și transmitere a 

registrului general de evidentă a salariaților (Revista) sunt reglementate atât de H.G. nr. 

500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaților, precum și de Procedura 

aprobată prin OMMFPS 1918/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

5. Ținerea evidenței salariaților, păstrarea pe timpul angajării a dosarelor personale; 

6. Întocmirea documentelor cerute de legislația în vigoare în vederea pensionării; 

7. Întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă 

ale salariaților (promovare, schimbare funcție, desfacerea contractului); 

8. Eliberarea legitimațiilor persoanelor nou încadrate în muncă și vizarea anuală a 

legitimațiilor persoanelor angajate; 

9. Întocmirea după criterii obiective a fișelor de evaluare a posturilor; 

10. Încadrarea medicilor rezidenți pe bază de repartiție; 

11. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din 

unitate, conform legislației în vigoare; 

12. Promovează imaginea unității prin transparenta, publicând pe site-ul unității și în Monitorul 

Oficial, anunțurile pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante; 

13. Evaluarea permanentă a performanțelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

14. Întocmirea și aducerea la cunoștință a fișei postului pentru personalul din subordine și 

verificarea existenței fișelor postului pentru fiecare angajat în parte; 

15. Eliberarea adeverințelor salariaților în funcție de necesități; 

16. Furnizarea datelor privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului 

de venituri și cheltuieli; 

17. Participă la fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului furnizând date de 

specialitate; 

18. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind 

personalul încadrat conform cerințelor; 

19. Aplicarea Legii 154/2015, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.96/2003, privind protecția maternității 

la locurile de muncă; 

20. Are obligația de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părții corespunzătoare 

a Planului anual de achiziții al spitalului; 

21. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenta serviciului; 

22. Transmiterea la C.J.A.S. a documentelor de asigurare de răspundere civilă a certificatelor 

de membru al Colegiului Medicilor pentru medici iar pentru cadrele medii autorizațiile de 

liberă practică în vederea încheierii contractului de furnizării de servicii medicale. 

23. Asigurarea acordării drepturilor salariale ca: salarii de bază, indemnizații de conducere, 

spor vechime, spor pentru condiții deosebite, gărzi, indemnizații, de asigurări sociale în 

conformitate cu legislația în vigoare; 
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24. Monitorizează recuperarea sumelor privind prejudicii provenite de la salariați prin hotărâri 

judecătorești sau prin note de constatare sau angajamente de plata cu plata în rate lunare; 

25. Întocmirea Declarației 500 și depunerea lor la Administrația financiară în termenul 

prevăzut de lege conform Hotărârii 877/2016- Registrul de evidenta al salariaților; 

26. Întocmirea Declarației 112 privind evidentă nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată 

către bugetul asigurărilor sociale, întocmirea declarației privind evidentă nominală a 

asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul Fondului pentru ajutorul de șomaj, 

întocmirea declarației privind evidentă nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către 

FNUASS conform legislației în vigoare; 

27. Întocmirea declarației privind evidentă nominală a asiguraților care au beneficiat de 

concedii și indemnizații și a obligațiilor de plată către bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații conform O.U.G.nr.158/2005; 

28. Completarea certificatelor de concediu medical potrivit Ordinului CNAS 

nr.233/14.03.2006; 

29. Totalizarea numărului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă 

avut în ultimele 12 luni în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru 

angajații unității; 

30. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind 

fondul de salarii; 

31. Verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat; 

32. Întocmește lunar rapoarte în baza cărora se distribuie tichetele de masă; 

33. Întocmește anual planul de pregătire profesională a personalului. 

 II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 
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 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 
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3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 
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19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

H . CPIAAM  

I. Atribuțiile serviciului/compartimentului pentru supravegherea, prevenirea și limitarea 

infecțiilor asociate asistenței medicale: 

1. organizează și participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate 

asistenței medicale; 

2. propune managerului sancțiuni pentru personalul care nu respectă procedurile și 

protocoalele de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

3. șeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la ședințele Comitetului 

director al unității sanitare și, după caz, propune acestuia recomandări pentru 

implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecțiilor, echipamente 

și personal de specialitate; 

4. elaborează și supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire și limitare 

a infecțiilor asociate asistenței medicale din unitatea sanitară; 

5.  organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul National de 

Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalență de moment a infecțiilor nosocomiale și 

a consumului de antibiotice din spital; 

6. organizează și derulează activități de formare a personalului unității în domeniul 

prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale; 

7.  organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate 

asistenței medicale pentru implementarea și derularea activităților cuprinse în planul 

anual de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității; 

8. propune și inițiază activități complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de 

urgență, în cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociată asistenței 

medicale; 

9. elaborează ghidul de izolare al unității sanitare și coordonează aplicarea precauțiilor 

specifice în cazul depistării colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplu rezistenți la 

pacienții internați; 

10.  întocmește harta punctelor și zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate 

asistenței medicale și elaborează procedurile și protocoalele de prevenire și limitare în 

conformitate cu aceasta; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

372 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

11.  implementează metodologiile naționale privind supravegherea bolilor transmisibile și 

studiile de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

12.  verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate 

asistenței medicale de pe secții și centralizează datele în registrul de monitorizare a 

infecțiilor al unității; 

13. raportează la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București infecțiile 

asociate asistenței medicale ale unității și calculează rata de incidență a acestora pe 

unitate și pe secții; 

14. organizează și participă la evaluarea eficienței procedurilor de curățenie și dezinfecție 

prin recoltarea testelor de autocontrol; 

15. colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor 

patogene de la nivelul secțiilor și compartimentelor, cu precădere a celor mult rezistente 

și/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de 

autocontrol; 

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

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

scopul obținerii unor caracteristici suplimentare; 

17.  supraveghează și controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare și 

menținere a sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse 

sterilizării; 

18. supraveghează și controlează activitatea de triere, depozitare temporară și eliminare a 

deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 

19.  organizează, supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale 

unității, circulația pacienților și vizitatorilor, a personalului și, după caz, a studenților și 

elevilor din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 

20.  avizează orice propunere a unității sanitare de modificare în structura unității; 

21.  supraveghează și controlează respectarea în secțiile medicale și paraclinice a 

procedurilor de triaj, depistare și izolare a infecțiilor asociate asistenței medicale; 

22. răspunde prompt la informația primită din secții și demarează ancheta epidemiologică 

pentru toate cazurile suspecte de infecție asociată asistenței medicale; 

23. dispune, după anunțarea prealabilă a managerului unității, măsurile necesare pentru 

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

investigații paraclinice necesare; 

24. întocmește și definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informațiile 

necesare privind focarul, în conformitate cu legislația, întreprinde măsuri și activități 

pentru evitarea riscurilor identificate în focar; 

25.  solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la 

direcția de sănătate publică sau Institutul National de Sănătate Publică - centru regional 

la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare; 

26. raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea și limitarea 

infecțiilor asociate asistenței medicale; 
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27. întocmește rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, în cazurile de 

investigare a responsabilităților pentru infecții asociate asistenței medicale. 

 

II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri 

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 
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1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 
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10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

 

I. COMP. INTERN DE PREVENȚIE ȘI PROTECȚIE:  

      Are în principal sarcini prevăzute de Legea 319/2006 privind securitatea și 

sănătatea în muncă: 

1. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă: elaborarea instructiunilor proprii SSM pentru  locurile de 

muncă la care nu au fost intocmite. 

2. Întocmirea și completarea  planului de prevenire și protectie ori de cate ori este necesar. 

3. Întocmirea  şi completarea  tematicilor de instruire și distribuirea  catre sectiile spitalului. 
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4. Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi salariatii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire și protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce 

le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin anexa la fişa postului. 

5. Instruirea  la angajare a  noilor angajati sau la reintoarcerea la serviciu dupa concediu 

maternal sau fara salariu. 

6. Testarea noilor  angajati pe linie de securitate și sanatate în muncă (dupa instruirea 

introductive generala). 

7. Elaborarea testelor specifice pentru instruirea periodica și verificarea insusirii cunostintelor 

prelucrate. 

8. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

salariatilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - pentru sectiile din cadrul spitalului 

care nu dispun de acestea. 

9.  Evidenţa meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară 

autorizarea exercitarii lor și reautorizarea acestora (electricieni,liftieri,etc). 

10. Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, 

încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente. 

11. Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de 

protecţie și a înlocuirii lor la termenele stabilite. 

12. Participarea la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor cerute de legislaţie 

privind accidentele de muncă, a incidentelor periculoase, a bolilor profesionale. 

13. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din  unitate. 

14. Cercetarea evenimentelor sau a accidentelor  de muncă produse în unitate  si raportarea 

acestora la ITM. 

15. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor 

de control şi al cercetării evenimentelor precum și transmiterea rapoartelor trimestriale și ale 

proceselor verbale ale sedintelor comitetelui de securitate și sanatate în muncă catre 

Inspectoratul teritorial de muncă. 

16. Transmiterea catre Inspectoratul teritorial de muncă a declaratiei prealabile, conform HG 

300/2006, privind inceperea unei lucrari de reparatii capitale sau curente în interiorul unitatii. 

17. Colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire 

și protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și 

protecţie. 

18. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor 

angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de 

muncă. 

19. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor 

şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

20. Propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor 

de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini. 

21. Alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de 

muncă conform prevederilor legale. 
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22. Convocarea sedintelor trimestriale ale CSSM-ului și intocmirea documentelor 

necesare,transmiterea catre ITM (Inspectoratul territorial de muncă) a convocatoarelor, 

invitatiilor și a procesului verbal de sedinta CSSM. 

23. Efectuarea controalelor  periodice (lunar) referitoare la instruirea periodica a angajatilor 

Spitalului Clinic de Recuperare Iasi. 

24. Identificarea riscurilor deja existente sau a riscurilor profesionale nou aparute, impreuna cu 

medicul de medicina muncii al unitatii, conform planului de control al compartimentului 

AUDIT din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi. 

25. Raportarea, impreuna cu medicul de medicina muncii, a salariatelor gravide care anunta 

Compartimentul intern de prevenire și protective asupra starii de sanatate. Identificarea 

riscurilor suplimentare la care este expusa salariata gravida. 

26. Instruirea trimestriala, impreuna cu compartimentul de prevenire a infectiilor nosocomiale 

a personalului medical din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi și testarea acestora. 

 

 II.Consultanţă în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor conform Legii 307/2006- 

legea privind apărarea impotriva incendiilor: 

1. Consilierea angajatorului(beneficiar) privind: necesarul pentru dotarea locurilor de muncă 

cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind 

domeniul apararii impotriva incendiilor conform normelor în vigoare. 

2. Întocmirea tematicii  si a graficului  pentru efectuarea instructajului pe linie de aparare 

impotriva incendiilor pentru toate categoriile de salariaţi. 

3. Verificarea  fiseleor de instruire pe linie de PSI - intocmirea fiselor de instruire PSI acolo 

unde  nu exista și instruirea corespunzatoare a fiecarui angajat pe linie de PSI. 

4. Efectuarea instructajului introductiv general(pentru noii angajati): instructaj specific locului 

de muncă; instructaj periodic; instructaj la recalificarea profesională și reintoarcerea la serviciu 

din concediu de maternitate și testarea cunostintelor salariatilor. 

5. Verificarea specifică a locului de muncă şi a instructajului periodic pe linie de apărare 

împotriva incendiilor pentru toţi angajaţii existenţi şi pentru fiecare nou angajat și asigurarea 

testării acestora împreună cu conducătorul locului de muncă stabilit prin dispoziţie internă. 

6. Elaborarea instructiunile de aparare împotriva incendiilor și stabilirea atributiile ce revin 

salariatilor la locurile de muncă. 

7. Efectuarea controalelor tehnice de specialitate periodice în scopul depistării încălcărilor 

normelor de aparare impotriva incendiilor și informarea beneficiarului despre neregulile 

constatate. 

8. Informarea în scris a conducerii beneficiarului asupra modificărilor survenite în legislaţia în 

domeniu și a modului concret de implementare a acestora  la nivelul unităţii. 

9. Stabilirea prin dispoziţii scrise a responsabilităţilor şi modul de organizare pentru apărarea 

împotriva incendiilor.       

10. Verificarea cunostintelor salariaţilor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor, prin 

testarea anuala și testarea dupa instruirea introductiv generala. 

11. Asigurarea și verificarea respectării a indicatoarelor de avertizare de către angajati și 
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persoane din exterior care au acces în institutie: identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu 

din unitatea și asigurarea corelarii masurilor de aparare împotriva incendiilor cu natura și 

nivelul riscurilor. 

12. Asigurarea afisarii planul de evacuare la loc vizibil  si mentinerea indicatoarelor de 

semnalizare sau avertizare. 

13. Indeplinirea formalitatilor necesare obtinerii avizele și autorizatiile de securitate la 

incendiu, prevazute de lege și supravegherea respectarii conditiilor care au stat la baza eliberarii 

acestora. 

14. Reprezentarea beneficiarul, în fața  organelor de control și a inspectorilor de prevenire 

împotriva incendiilor și prezentarea documentele și informatiile solicitate. 

15. Participarea la exercitiile și aplicatiile tactice de interventie organizate de organele 

competente. 

16. Informarea de îndată, prin orice mijloace, a inspectoratului despre izbucnirea și stingerea 

cu forte și mijloace proprii a oricarui incendiu. 

17. Efectuarea controalelor interne și intocmirea proceselor verbale de control pe linie de PSI, 

conform programului intern de control. 

18. Păstrarea confidenţialităţii oricăror date şi informaţii puse la dispoziţie de către beneficiar 

cu scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 
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inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 
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4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

381 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

J . SERVICIUL INVESTIŢII CONTRACTARE  

Are 3 compartimente: 

 Comp. Aprovizionare transport; 

 Comp. achiziții publice; 

 Comp. informatică. 

I. Atribuții și responsabilități ale șefului Serviciului Investiții și contractare 

1. Elaborează și implementează Strategia anuală de achiziții publice (dacă este cazul, conf. 

Legii 98/2016), și Programul anual de achiziții publice al spitalului, centralizează 

propunerile de la șefii tuturor sectoarelor de activitate și încadrează în bugetul aprobat; 

2. Elaborează și actualizează  obiectivele specifice serviciului investiții contractare; 

3. Elaborează proceduri operaționale și de sistem în cadrul serviciului investiții 

contractare; 

4. Controlează modul de îndeplinire a termenilor stabiliți și masurilor dispuse din actele 

de control și transmiterea de informări către instituțiile de control abilitate cu privire la 

acțiunile întreprinse pentru remedierea deficientelor constatate; 

5. Face propuneri de modificare : Fise de post, lista de activități și procedurilor acestora, 

organizează evidenta documentelor specifice serviciului investiții contractare 

6. Monitorizează indicatorii de performanta ai serviciului investiții contractare în 

realizarea obiectivelor 

7. Asigură întocmirea și arhivarea documentelor justificative aferente procedurilor de 

achiziții în conformitate cu legislația în vigoare; 

8. Cooperează cu consilierul juridic al spitalului cu privire la aplicarea legislației 

economice în vigoare; 

9. Urmărește și organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publica; 

10. Răspunde de întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice în conformitate cu 

prevederile legislative;  

11. Urmărește respectarea legislației achizițiilor publice de către personalul din subordine 

prin dosarul achiziției publice; 

12. Întocmește și verifică  pontajul lunar al personalului din subordine si-l transmite 

Serviciului RUNOS; 

13. Organizează acordarea concediului de odihna și a zilelor libere pentru personalul din 

subordine; 
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14. Stabilește, conform structurii organizatorice și ROF, sarcinile și responsabilitățile 

personalului din subordine, în baza fiselor de post; 

15. Primește corespondenta pentru Serviciul investiții și contractare și o distribuie în funcție 

de solicitări responsabilului de achiziție. 

16. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt al unității în limitele respectării temeiului legal; 

17. Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise către superiorul 

ierarhic și către personalul unității; 

18. Asigură dezvoltarea și îmbogățirea permanenta a competentelor proprii precum și a 

celor din subordine; 

19. Promovează imaginea unității prin transparenta, confidențialitate și transmiterea de 

informații reale; 

20. Răspunde de executarea la termen a atribuțiilor personalului din subordine și a 

sarcinilor încredințate de conducerea spitalului, dacă respectă prevederile legale, 

normele și procedurile interne; 

21. Verifică  angajamentele bugetare care trebuie să se încadreze în limita creditelor 

bugetare deschise; 

22. Răspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru și disciplina în cadrul serviciului; 

23. Răspunde de fundamentarea masurilor de motivare și sancționare a personalului din 

subordine, participând (alături de persoane abilitate) la luarea acestor masuri, conform 

procedurilor interne și prevederilor legislative în vigoare; 

24. Răspunde pentru respectarea prevederilor legale de către subordonații săi; 

25. Identifică nevoile de instruire a personalului din subordine și asigură formarea continua 

a acestuia; 

26. Face propuneri pentru realizarea lucrărilor de investiții și reparații capitale  la spatiile 

ce aparțin unității; 

27. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în interiorul sectorului, în 

raportul cu alte sectoare de activitate, precum și relațiile cu personale din afara 

spitalului; 

28. Răspunde de menținerea, în cadrul sectorului, a unui climat favorabil îndeplinirii 

sarcinilor de lucru; 

29. Asigură reprezentarea și apărarea intereselor și imaginii spitalului în raport cu toate 

persoanele cu care vine în contact; 

30. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare precum și de 

însușirea și respectarea acestora de către întreg personalul din subordine; 

31. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

32. Este numit, prin decizie, persoana pentru întocmirea Proiectului de angajare a 

cheltuielilor și pentru lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor pe categoria de 

cheltuieli de medicamente și materiale sanitare și categoria de cheltuieli de materiale, 

produse, servicii, reparații, investiții și alta natura; 
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33. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces; 

34. Nu poate face parte, alături de subordonați din comisiile de evaluare; 

35. Urmărește realizarea la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control; 

36. Transmite informări către instituțiile de control abilitate cu privire la acțiunile 

întreprinse pentru remedierea deficientelor constatate; 

37. Verifică  și răspunde de corectitudinea tuturor actelor întocmite de personalul din 

subordine, avizând toate documentele emise de către aceștia; 

38. Prezinta spre avizare, după verificarea prealabila  compartimentului de  contabilitate, 

controlului financiar preventiv, oficiului juridic și managerului actele întocmite de către 

personalul din subordine; 

39. Reprezintă unitatea în relația cu organismele de control pe probleme de achiziții și 

probleme administrative; 

40. Întocmește și transmite către serviciul RUNOS necesarul privind planul de pregătire 

profesionala anuala a personalului din subordine; 

41. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de monitorizare, coordonare și 

îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control managerial al 

spitalului, cu următoarele atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al 

spitalului, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, 

precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia; la elaborarea programului 

se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele 

de control intern aprobate prin OSGG 600/2018, cu modificările și completările 

ulterioare cu luarea în considerare a specificului spitalului; 

 supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și urmărește realizarea acestuia; 

 urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din 

cadrul spitalului, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților 

care se desfășoară în compartimentele respective; 

 inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea 

spitalului referitoare la acestea; 

 evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul spitalului; 

 întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de 

control managerial în raport cu programele adoptate, precum și la situațiile 

deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în 

cadrul acestora-aceste informări vor fi transmise managerului și/sau altor 

instituții abilitate, la solicitarea acestora; 

 stabilește procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor 

de serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților 

specifice; 
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 identifică riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să 

mențină riscurile în limite acceptabile; 

 monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului 

(evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compara cu obiectivele, 

identifica abaterile, aplică măsuri corective, etc.); 

 informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor 

acțiuni derulate în cadrul compartimentului. 

42. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de examinare a aptitudinilor profesionale 

și personale ale candidaților care participă la concursurile pentru ocuparea posturilor 

vacante din cadrul serviciului; 

43. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces; 

44. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de coordonare a procesului de 

evaluare în vederea obținerii reacreditării/ciclul II de acreditare cu următoarele 

obligații și atribuții : 

 Stabilesc misiunea și viziunea unității sanitare, în concordanta cu nevoia normative 

de servicii de sănătate a comunității și resursele existente sau potențiale; 

 Susțin structura de Management al Calității în atingerea obiectivelor reacreditarea 

spitalului, monitorizare post acreditare, implementarea și dezvoltarea continua a 

“conceptului de calitate”; 

 Identifică procesele din organizație și problemele cu care se confrunta în 

desfășurarea acestora; 

 Analizează conținutul standardelor de acreditare și se stabilește care sunt diferențele 

intre indicatorii de structura, de proces  si de rezultat  din unitate și din standard, care 

este drumul de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu 

standardele; 

 Stabilesc obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu 

responsabilități; 

 Stabilesc modul de monitorizare și evaluare a derulării procesului; 

 Stabilește documentația necesară asigurării trasabilității proceselor eliminând 

documentele și înscrisurile redundante și inutile; 

 Identifică activități pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau 

operaționale, pentru a asigura omogenitatea modului de acțiune; 

 Identifică actele medicale pentru care se considera ca este necesară elaborarea de 

protocoale de diagnostic și tratament; 

 Stabilesc proceduri de monitorizare a eficacității și eficientei procedurilor și 

protocoalelor; 

 Stabilesc echipele care vor elabora aceste documente, echipele vor fi formate din 

personalul care trebuie să aplice aceste proceduri și protocoale; 

 Stabilește circuitul documentelor, având în vedere siguranța și securitatea 

informațiilor; 
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 Se asigură de instruire, corectitudinea implementării, conștientizarea și asumarea 

procedurilor, protocoalelor promovate; 

 Să păstreze confidențialitatea celor dezbătute; 

 Pregătesc documentele necesare validării conformității cu cerințele din standard; 

 Cooperează cu membrii comisiilor de evaluare; 

 Participă la programul de evaluare; 

 Transmiterea documentelor solicitate pe hârtie sau electronic comisiei de evaluare; 

 Se pun de acord în ceea ce privește programul de evaluare împreună cu membrii 

comisiei de evaluare pentru a nu perturba buna desfășurare a activității spitalului; 

 Participă la ședințele de deschidere, informare zilnica, de informare finala; 

 Gestionează și aplanează situațiile tensionate; 

 Analizează neconformitățile, situațiile necorespunzătoare sesizate; 

 Soluționează neconformitățile, situațiile necorespunzătoare sesizate; 

 Trasează plan de măsuri pentru neconformitățile, situațiile necorespunzătoare 

sesizate; 

 Menține continuitatea calității serviciilor medicale; 

 Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de acreditare împreună 

cu SMC; 

 Elaborează documentele conform procedurilor și metodologiei de acreditare; 

 Efectuează audituri interne în toate zonele organizației pentru evaluarea eficacității 

și stadiului;implementării standardelor, respective ședințe ale comisiei, pentru 

evaluarea neconformităților specific fiecărei structuri; 

 Verifică  eficacitatea acțiunilor corective dispuse; 

 Raportează periodic sau la cererea conducerii aspectele referitoare la standard; 

 Participă la analiza managementului; 

 Asigură interfața în fața  organismelor de acreditare, precum și prezentarea 

sistemului adoptat în fața  terțelor persoane, cu acordul conducerii; 

 Stabilește obiectivele specific proceselor pentru a atinge standardele din referința de 

care răspund; 

 Monitorizează și măsoară indicatorii specifici; 

 Raportează stadiul realizării obiectivelor specific proceselor (inclusive prelucrarea 

statistica a datelor cu privire la performanta proceselor) către conducerea instituției; 

 Coordonează activitățile de identificare și analiza riscurilor asociate actului medical; 

 Revizuiește protocoalele  existente; 

 Elaborează protocoale /algoritmi de stabilire pe afecțiunile mai frecvente; 

 Elaborează protocoale de prescriere medicamente/investigații costisitoare; 

 Elaborează proceduri de îngrijire specific; 

 Elaborează protocoale/înțelegeri scrise intre secții privind asistenta medicală, 

consulturi interdisciplinare; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

386 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 Elaborează documentele necesare monitorizării spitalelor acreditate a unităților 

sanitare acreditate; 

 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 
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1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 
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10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

II. Atribuții și responsabilitati ale postului de inspector în cadrul Compartimentului 

Aprovizionare-Transport: 

1) Urmăreşte, organizează și raspunde de procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică pentru articolele bugetare, conform deciziei în vigoare; 

2) Respectă, aplică și își însuşeste procedurile de lucru ale unităţii care au legatură cu 

activitatea prestată; 

3) Elaborează strategia anuală de achiziții publice (“SAAP”) – dacă este cazul, și planul anual 

al achizițiilor publice (“PAAP”); obține avizele necesare din partea celorlalte compartimente 

de specialitate ale autorității contractante potrivit propriilor proceduri interne/circuit al 
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documentelor, și supune aprobării conducătorului autorității contractante SAAP – dacă este 

cazul și PAAP;  

4) Primeşte referatele de necesitate (“RN”) însotit de caietul de sarcini sau specificatii tehnice 

– dupa caz, de la seful ierarhic superior și le centralizează, analizând și verificând acuratețea 

informațiilor cuprinse în RN cel puțin sub aspectul necesității produselor/serviciilor/lucrărilor, 

precum și al informațiilor cu privire la modul de determinare a valorii estimate a acestora 

(inclusiv, acolo unde este cazul, în ceea ce privește prețul unitar/total); 

5) Actualizează/modifică/completează informațiile conținute de SAAP – dacă este cazul și 

PAAP, în funcție de fondurile aprobate prin bugetul propriu și de prevederile legale aplicabile;  

6) Verifică includerea obiectului contractului/acord-cadru ce urmează să fie atribuit în cadrul 

SAAP – dacă este cazul și PAAP, respectiv existența RN cu privire la respectiva achiziție;  

7) În cazul în care necesitatea nu a fost identificată la nivelul SAAP – dacă este cazul și 

PAAP sau, dacă este necesară actualizarea/modificarea completarea datelor înscrise în cadrul 

acestora (inclusiv în ceea ce privește valoarea estimată), asigură efectuarea diligențelor 

necesare pentru revizuirea respectivelor documente, inclusiv a RN aferente;  

8) Asigură publicarea: 

 extraselor din PAAP după definitivarea acestuia, precum și a oricăror modificări operate 

asupra acestora în SEAP conform legislatiei în vigoare; 

 documentației de atribuire/descriptive/de concurs și a documentelor suport aferente în 

SEAP, ori în conformitate cu mijloacele de publicitate prevăzute în cadrul procedurii 

simplificate proprii, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;  

 anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire ori a eratelor la acestea, precum și a 

anunțurilor privind consultarea pieței și rezultatele acestui proces, în SEAP, și după caz, 

întreprinde diligențele necesare pentru asigurarea publicității acestor informații la nivelul 

Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (“JOUE”), în conformitate cu dispozițiile legale 

aplicabile; 

9) Utilizează catalogul SEAP în vederea realizării achizițiilor directe și verifică existența 

detaliilor cu privire la produsele/serviciile/lucrările oferite de către operatorii economici 

(inclusiv prețul), astfel încât să existe informații suficiente pentru a putea alege în mod corect 

și obiectiv;  

10) Realizeaza achizitiile directe conform procedurii de lucru a unitatii;  

11) Întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract de achiziție publică/ acord-

cadru încheiat, asigură păstrarea dosarului de achiziție publică pe toată durata producerii 

efectelor juridice de către contractul/acordul-cadru respectiv, potrivit dispozițiilor actelor 

normative în vigoare;  

12) Ține evidența contractelor de achiziție publică atribuite la nivelul autorității contractante 

în baza unei exceptări de la legislația în domeniul achizițiilor publice (inclusiv cele din anexa 

nr. 2 la Legea nr. 98/2016) și, după caz, procedează la elaborarea propriilor proceduri 

(simplificate) privind atribuirea respectivelor contracte; 

13) Asigură competența profesională în domeniul achizițiilor publice la nivelul autorității 

contractante și colaborează cu celelalte compartimente ale autorității contractante, în vederea 
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derulării tuturor etapelor aferente procesului de achiziție publică și atribuirii contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv în ceea ce privește realizarea achizițiilor directe, în 

conformitate cu toate dispozițiile legale aplicabile, precum și cu reglementările interne;  

14) Propune modalitatea optimă de achiziție (modalitatea în care se va derula procesul de 

atribuire a contractului de achiziție publică, procedurile de atribuire aplicabile, tehnicile și 

instrumentele asociate acestui proces), respectiv mijloacele la care se va recurge pentru 

satisfacerea necesităților, asigurând totodată punerea în corespondență a obiectului achiziției 

cu codul/codurile CPV aferent/e, care descriu cât mai exact obiectul viitorului contract;  

15) Solicită și propune (dacă este cazul), în funcție de complexitatea fiecărei achiziții în parte, 

nominalizarea persoanei/persoanelor care dețin competențe necesare în 

specialitățile/disciplinele relevante pentru obiectul contractului/acordului-cadru care urmează 

să fie atribuit (membru expert cooptat);  

16) Elaborează documentația de atribuire/descriptiva/ de concurs (fișa de date a achiziției, 

caietul de sarcini/documentul descriptiv, proiectul de contract/acord-cadru/contract 

subsecvent, modele de formulare utilizate în vederea întocmirii și prezentării 

ofertei/candidaturilor, DUAE – Documentul Unic de Achiziții European), precum și 

documentele suport aferente (cum ar fi strategia de contractare, declarația privind persoanele 

ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv cele cu putere de 

reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziției, precum și datele de 

identificare ale acestora), pe baza datelor/documentelor/informațiilor transmise de 

compartimentele de specialitate;  

17) Stabilește calendarul estimativ de derulare a procedurii de atribuire; 

18) Completează și actualizează formularele de integritate elaborate de către Agenția 

Națională de Integritate (“ANI”) în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese 

(“formularele de integritate”) pe parcursul procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea 

contractantă; 

19) Asigură suport pentru parcurgerea procesului de evaluare a conformității de către ANAP 

în ceea ce privește documentația de atribuire/descriptivă/de concurs și a documentelor suport 

aferente, precum și a anunțurilor de intenție/participare/ atribuire, ori a eratelor la acestea 

(“proces de evaluare a conformității”), cu respectarea prevederilor legale aplicabile;  

20) Propune spre aprobare măsuri de remediere a eventualele neconformități 

constatate/motive de respingere a actelor/ documentelor întocmite de către autoritatea 

contractantă care nu sunt în concordanță cu prevederile legale privind achizițiile și/sau care au 

fost semnalate de către ANAP ca urmare a parcurgerii procesului de evaluare a conformității 

potrivit celor arătate mai sus și/sau, după caz, procedează la justificarea în mod corespunzător 

a motivelor/ formularea argumentelor pentru care autoritatea contractantă nu achiesează la 

respectivele motive de respingere; 

21) Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale autorității contractante în 

vederea coordonării activității de elaborare a documentelor referitoare la comunicările cu 

operatorii economici interesați de participare la procedura de atribuire a contractului/acordului-

cadru/ofertanții/candidații sau, după caz, cu instituțiile/instanțele competente în procesul de 
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soluționare a contestațiilor, asigurând totodată suportul logistic necesar parcurgerii 

demersurilor conexe (prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP/alte mijloace de 

comunicare, împreună cu toate operațiunile și etapele procedurale aferente) în ceea ce privește: 

 publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate, privind conținutul 

documentației de atribuire/descriptive/de concurs sau, după caz, la cererile privind informațiile 

suplimentare în legătură aceasta, elaborate pe baza datelor/documentelor/ informațiilor 

transmise de compartimentele de specialitate sau, după caz, care au rezultat prin grija echipei 

responsabile cu realizarea procesului de achiziție;  

 transmiterea, acolo unde este cazul, a invitațiilor de participare către candidații selectați 

în vederea participării la etapele specifice procedurilor de atribuire care se derulează în mai 

multe faze;  

 transmiterea solicitărilor de clarificări referitoare la conținutul ofertelor/candidaturilor 

către operatorii economici implicați în cadrul procedurii de atribuire (astfel cum au fost stabilite 

ca fiind necesare în vederea evaluării respectivelor oferte/candidaturi), precum și, după caz, 

privind prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor în cazuri temeinic justificate peste data 

limită inițial estimată, inclusiv prelungirea valabilității ofertelor și a garanțiilor de participare 

aferente;  

 transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, inclusiv privind 

deciziile luate referitoare la rezultatul selecției/rezultatul procedurii, respectiv 

atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau admiterea într-un 

sistem dinamic de achiziții (acceptarea ofertei/candidaturii sau respingerea acesteia), ori 

motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract/de a nu încheia un 

acordcadru/de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de 

atribuire (anularea procedurii);  

 transmiterea oricăror altor comunicări referitoare la informațiile de interes public 

conținute de dosarul achiziției publice; 

 transmiterea răspunsului/punctului de vedere la contestație/solicitarea Consiliului 

Național privind Soluționarea Contestațiilor (“CNSC”) referitoare la informații suplimentare 

care trebuie furnizate de către autoritatea contractantă;  

 publicarea /comunicarea măsurilor de remediere în cazul adoptării unor asemenea 

măsuri, în SEAP sau direct către operatorii economici implicați în cadrul procedurii în situația 

în care inițierea procedurii nu s-a realizat prin publicarea unui anunț de participare în SEAP;  

 publicarea/comunicarea contestațiilor în SEAP sau direct către operatorii economici 

implicați în cadrul procedurii în situația în care inițierea procedurii nu s-a realizat prin 

publicarea unui anunț de participare în SEAP, precum și a deciziilor/hotărârilor aferente emise 

de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă;  

 transmiterea întâmpinării către instanțele competente, în cazul în care contestatorul 

recurge la calea de atac împotriva deciziei CNSC sau dacă contestația/litigiul este formulat în 

sistemul de remedii judiciar;  
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22) Procedează la publicarea denumirii și a datelor de identificare ale ofertantului/ 

candidatului/ subcontractantului propus/terțului susținător și 

completarea/actualizarea/modificarea secțiunilor corespunzătoare aferente formularelor de 

integritate, pe tot parcursul aplicării procedurii (până la publicarea anunțului de atribuire), 

precum și dispunerea măsurilor care se impun ca urmare a alertelor de integritate, în termenele 

legale aplicabile inclusiv, după caz, prezentarea documentelor justificative către inspectorii de 

integritate;  

23) Verifică și face toate demersurile necesare pentru îndeplinirea de către membrii comisiei 

de evaluare și, după caz, de către experții cooptați a obligației referitoare la semnarea declarației 

de confidențialitate și imparțialitate, după data și ora-limită pentru depunerea ofertelor/ 

candidaturilor însă nu mai târziu de preluarea atribuțiilor specifice propriu-zise;  

24) Elaboreaza documentele constatatoare privind modul de îndeplinire a clauzelor 

contractuale;  

25) Asigură condițiile necesare pentru aplicarea metodologiei de control ex-post de către 

ANAP și/sau CCR privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-

cadru, ori de câte autoritatea contractantă este selectată pentru realizarea unor asemenea 

controale și transmite către ANAP orice informaţie solicitată, inclusiv prin secţiunile 

suplimentare din cadrul formularelor de anunţuri puse la dispoziţie prin intermediul SEAP;  

26) Asigură monitorizarea stadiului de implementare al SAAP – dacă este cazul și PAAP și 

informează conducătorul autorității contractante privind situația achizițiilor publice desfășurate 

la nivelul acesteia;  

27) Elaborează documentele referitoare la execuția/monitorizarea implementării 

contractului/acordului – cadru în scopul asigurării îndeplinirii condițiilor legale atunci când 

devine necesară modificarea acestuia (inclusiv în cazul atribuirii unui contract de achiziție 

subsecvent, atribuit în baza unui acord-cadru/sistem dinamic de achiziții), sub aspectul: 

 existenței RN cu privire la respectiva achiziție;  

 parcurgerii etapelor de modificare a contractului/acordului-cadru, inclusiv prin 

organizarea unei noi proceduri, dacă este cazul, în conformitate cu etapele procedurale aferente 

procesului de achiziție publică;  

 ajustării prețului contractului în situațiile specifice în care devine necesară o atare 

măsură;  

 înlocuirii de către contractant a subcontractanților nominalizați în ofertă/ implicării de 

către acesta a unor subcontractanți noi în perioada de implementare a contractului (prin 

introducerea/declararea unor subcontractanți, ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică) și/sau renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziţie publică;  

 aplicării (în cazul unui sistem dinamic de achiziție) a regulilor licitației restrânse pentru 

efectuarea unei achiziții în cadrul respectivului sistem, precum și a celorlalte reguli specifice 

aplicabile acestui tip de instrument/tehnica specifică de atribuire a contractelor de achiziție 

publică; o redactării raportului procedurii (în cazul unui acord-cadru) în toate situațiile în care 

acordul-cadru nu este încheiat cu un singur operator economic sau, deși este încheiat cu mai 
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mulți operatori economici, atribuirea contractelor subsecvente se realizează fără reluarea 

competiției;  

 consultării în scris (în cazul unui acord-cadru) cu:  operatorul economic semnatar al 

acordului-cadru, în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic 

solicitând, dacă este necesar, completarea ofertei acestuia/acestora;  operatorii economici 

semnatari ai acordului-cadru respectiv, în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți 

operatori economici dar fără reluarea competiției, iar acordul-cadru prevede condițiile 

obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru 

respectiv va execută lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele solicitând 

acestuia/acestora furnizarea produselor/prestarea serviciile/executarea lucrărilor respective;  

operatorii economici semnatari ai acordului cadru, în cazul în care acordul-cadru a fost încheiat 

cu mai mulți operatori economici și cu reluarea competiției, transmițând acestora invitația la 

re-ofertare sau, în măsura în care acordul-cadru prevede atribuirea contractelor subsecvente 

parțial cu reluarea competiției și parțial fără reluarea competiției, procedând la aplicarea 

criteriilor în funcție de care se stabilește dacă anumite lucrări, produse sau servicii care fac 

obiectul acordului cadru se achiziționează cu reluarea competiției sau direct, fără reluarea 

competiției (în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în acordul-cadru, precum şi 

termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru pentru care se poate relua competiţia), 

respectiv la solicitarea furnizării produselor/prestării serviciilor/executării lucrărilor respective 

și/sau la transmiterea invitației la reofertare;  analizării rezultatelor obținute față de cele 

anticipate la nivelul etapei de planificare, identificarea necesităţilor de îmbunătățire a activităţii 

în viitor și propunerea către conducătorul autorității contractante a măsurilor care se impun în 

vederea optimizării activității CISAP și a celorlalte compartimente de specialitate care acordă 

sprijin acestui compartiment în vederea realizării procesului de achiziție. 

28) Asigură suport conducătorului autorității contractante pentru implementarea măsurilor 

necesare pentru întărirea capacității administrative a compartimentului cu privire la etică, 

integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de 

corupție și semnalarea neregularităților în domeniul achizițiilor publice, inclusiv prin 

instruirea/evaluarea angajaților în acest sens și/sau actualizarea documentelor de referință 

implementate la nivelul autorității contractante în sensul adaptării/particularizării acestora la 

situațiile specifice din materia achizițiilor publice întâlnite în practică; 

29) Adoptă și aplică principiile directoare în domeniul managementului riscurilor, conform 

procedurilor/regulilor interne aplicabile la nivelul autorității contracante, pentru gestionarea 

riscurilor aferente procesului de achiziție publică;  

30) Acordă suport pentru dezvoltarea sau, după caz, actualizarea propriilor proceduri interne 

astfel încât acestea să acopere toate etapele/activitățile procesului de achiziţii, care nu sunt 

supuse unei reglementări specifice potrivit legislației în domeniu;  

31) Acordă suport organelor de control competente în realizarea activităților periodice de 

control ex-ante/ex-post privind modul de desfășurare a procesului de achiziție publică, pe 

parcursul etapelor acestuia. 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

394 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

32) Participă în cadrul comisiilor de receptie a produselor / serviciilor / lucrarilor conform 

deciziilor interne; 

33) Participă în comisiile de inventariere, casare sau receptie conform deciziilor interne; 

34) Raspunde de corectitudinea și veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul 

ierarhic / personalul unitatii. 

Atribuţii generale: 

1. Are obligatia de a semna zilnic în condica de prezenta cu mentionarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligatia de a respecta programarea concediului de 

odihna planificat la inceputul anului; 

3. Nu va parasi locul de muncă fara aprobarea sefului serviciului administrativ; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de bauturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Urmareste și asigură folosirea, pastrarea și intretinerea corectă a bunurilor din dotarea 

serviciului. 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 
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 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 
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5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 
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 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

III. Atribuții și responsabilităţi ale postului de economist 

1. Urmăreşte, organizează și răspunde de procedurile de aribuire a contractelor de 

achizitie publica pentru articolele bugetare, conform deciziei în vigoare; 

2. Respectă, aplică și își insuseste procedurile de lucru ale unitatii care au legatura cu 

activitatea prestata; 

3. Elaborează strategia anuală de achiziții publice (“SAAP”) – dacă este cazul, și planul 

anual al achizițiilor publice (“PAAP”); obține avizele necesare din partea celorlalte 

compartimente de specialitate ale autorității contractante potrivit propriilor proceduri 

interne/circuit al documentelor, și supune aprobării conducătorului autorității 

contractante SAAP – dacă este cazul și PAAP;  

4. Primeşte referatele de necesitate (“RN”) insotit de caietul de sarcini sau specificatii 

tehnice – dupa caz, de la seful ierarhic superior și le centralizează, analizând și 

verificând acuratețea informațiilor cuprinse în RN cel puțin sub aspectul necesității 

produselor/serviciilor/lucrărilor, precum și al informațiilor cu privire la modul de 

determinare a valorii estimate a acestora (inclusiv, acolo unde este cazul, în ceea ce 

privește prețul unitar/total); 

5. Actualizează/modifică/completează informațiile conținute de SAAP – dacă este cazul 

și PAAP, în funcție de fondurile aprobate prin bugetul propriu și de prevederile legale 

aplicabile;  

6. Verifică includerea obiectului contractului/acord-cadru ce urmează să fie atribuit în 

cadrul SAAP – dacă este cazul și PAAP, respectiv existența RN cu privire la respectiva 

achiziție;  

7. În cazul în care necesitatea nu a fost identificată la nivelul SAAP – dacă este cazul și 

PAAP sau, dacă este necesară actualizarea/modificarea completarea datelor înscrise în 

cadrul acestora (inclusiv în ceea ce privește valoarea estimată), asigură efectuarea 

diligențelor necesare pentru revizuirea respectivelor documente, inclusiv a RN aferente;  

8. Asigură publicarea: 

 extraselor din PAAP după definitivarea acestuia, precum și a oricăror modificări operate 

asupra acestora în SEAP conform legislatiei în vigoare; 

 documentației de atribuire/descriptive/de concurs și a documentelor suport aferente în 

SEAP, ori în conformitate cu mijloacele de publicitate prevăzute în cadrul procedurii 

simplificate proprii, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;  

 anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire ori a eratelor la acestea, precum și a 

anunțurilor privind consultarea pieței și rezultatele acestui proces, în SEAP, și după caz, 

întreprinde diligențele necesare pentru asigurarea publicității acestor informații la nivelul 
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Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (“JOUE”), în conformitate cu dispozițiile legale 

aplicabile; 

9. Utilizează catalogul SEAP în vederea realizării achizițiilor directe și verifică existența 

detaliilor cu privire la produsele/serviciile/lucrările oferite de către operatorii 

economici (inclusiv prețul), astfel încât să existe informații suficiente pentru a putea 

alege în mod corect și obiectiv;  

10. Realizează achiziţiile directe conform procedurii de lucru a unitatii;  

11. Întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract de achiziție publică/ acord-

cadru încheiat, asigură păstrarea dosarului de achiziție publică pe toată durata 

producerii efectelor juridice de către contractul/acordul-cadru respectiv, potrivit 

dispozițiilor actelor normative în vigoare;  

12. Ține evidența contractelor de achiziție publică atribuite la nivelul autorității 

contractante în baza unei exceptări de la legislația în domeniul achizițiilor publice 

(inclusiv cele din anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016) și, după caz, procedează la 

elaborarea propriilor proceduri (simplificate) privind atribuirea respectivelor contracte; 

13. Asigură competența profesională în domeniul achizițiilor publice la nivelul autorității 

contractante și colaborează cu celelalte compartimente ale autorității contractante, în 

vederea derulării tuturor etapelor aferente procesului de achiziție publică și atribuirii 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv în ceea ce privește realizarea 

achizițiilor directe, în conformitate cu toate dispozițiile legale aplicabile, precum și cu 

reglementările interne;  

14. Propune modalitatea optimă de achiziție (modalitatea în care se va derula procesul de 

atribuire a contractului de achiziție publică, procedurile de atribuire aplicabile, tehnicile 

și instrumentele asociate acestui proces), respectiv mijloacele la care se va recurge 

pentru satisfacerea necesităților, asigurând totodată punerea în corespondență a 

obiectului achiziției cu codul/codurile CPV aferent/e, care descriu cât mai exact 

obiectul viitorului contract;  

15. Solicită și propune (dacă este cazul), în funcție de complexitatea fiecărei achiziții în 

parte, nominalizarea persoanei/persoanelor care dețin competențe necesare în 

specialitățile/disciplinele relevante pentru obiectul contractului/acordului-cadru care 

urmează să fie atribuit (membru expert cooptat);  

16. Elaborează documentația de atribuire/descriptiva/ de concurs (fișa de date a achiziției, 

caietul de sarcini/documentul descriptiv, proiectul de contract/acord-cadru/contract 

subsecvent, modele de formulare utilizate în vederea întocmirii și prezentării 

ofertei/candidaturilor, DUAE – Documentul Unic de Achiziții European), precum și 

documentele suport aferente (cum ar fi strategia de contractare, declarația privind 

persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv cele cu 

putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziției, precum și 

datele de identificare ale acestora), pe baza datelor/documentelor/informațiilor 

transmise de compartimentele de specialitate;  

17. Stabilește calendarul estimativ de derulare a procedurii de atribuire; 
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18. Completează și actualizează formularele de integritate elaborate de către Agenția 

Națională de Integritate (“ANI”) în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de 

interese (“formularele de integritate”) pe parcursul procedurilor de atribuire derulate de 

către autoritatea contractantă; 

19. Asigură suport pentru parcurgerea procesului de evaluare a conformității de către 

ANAP în ceea ce privește documentația de atribuire/descriptivă/de concurs și a 

documentelor suport aferente, precum și a anunțurilor de intenție/participare/ atribuire, 

ori a eratelor la acestea (“proces de evaluare a conformității”), cu respectarea 

prevederilor legale aplicabile;  

20. Propune spre aprobare măsuri de remediere a eventualele neconformități 

constatate/motive de respingere a actelor/ documentelor întocmite de către autoritatea 

contractantă care nu sunt în concordanță cu prevederile legale privind achizițiile și/sau 

care au fost semnalate de către ANAP ca urmare a parcurgerii procesului de evaluare a 

conformității potrivit celor arătate mai sus și/sau, după caz, procedează la justificarea 

în mod corespunzător a motivelor/ formularea argumentelor pentru care autoritatea 

contractantă nu achiesează la respectivele motive de respingere; 

21. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale autorității contractante în 

vederea coordonării activității de elaborare a documentelor referitoare la comunicările 

cu operatorii economici interesați de participare la procedura de atribuire a 

contractului/acordului-cadru/ofertanții/candidații sau, după caz, cu 

instituțiile/instanțele competente în procesul de soluționare a contestațiilor, asigurând 

totodată suportul logistic necesar parcurgerii demersurilor conexe (prin utilizarea 

facilităților tehnice disponibile în SEAP/alte mijloace de comunicare, împreună cu toate 

operațiunile și etapele procedurale aferente) în ceea ce privește: 

 publicarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate, privind conținutul 

documentației de atribuire/descriptive/de concurs sau, după caz, la cererile privind informațiile 

suplimentare în legătură aceasta, elaborate pe baza datelor/documentelor/ informațiilor 

transmise de compartimentele de specialitate sau, după caz, care au rezultat prin grija echipei 

responsabile cu realizarea procesului de achiziție;  

 transmiterea, acolo unde este cazul, a invitațiilor de participare către candidații selectați 

în vederea participării la etapele specifice procedurilor de atribuire care se derulează în mai 

multe faze;  

 transmiterea solicitărilor de clarificări referitoare la conținutul ofertelor/candidaturilor 

către operatorii economici implicați în cadrul procedurii de atribuire (astfel cum au fost stabilite 

ca fiind necesare în vederea evaluării respectivelor oferte/candidaturi), precum și, după caz, 

privind prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor în cazuri temeinic justificate peste data 

limită inițial estimată, inclusiv prelungirea valabilității ofertelor și a garanțiilor de participare 

aferente;  

 transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, inclusiv privind 

deciziile luate referitoare la rezultatul selecției/rezultatul procedurii, respectiv 

atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau admiterea într-un 
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sistem dinamic de achiziții (acceptarea ofertei/candidaturii sau respingerea acesteia), ori 

motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract/de a nu încheia un 

acordcadru/de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de 

atribuire (anularea procedurii);  

 transmiterea oricăror altor comunicări referitoare la informațiile de interes public 

conținute de dosarul achiziției publice; 

 transmiterea răspunsului/punctului de vedere la contestație/solicitarea Consiliului 

Național privind Soluționarea Contestațiilor (“CNSC”) referitoare la informații suplimentare 

care trebuie furnizate de către autoritatea contractantă;  

 publicarea /comunicarea măsurilor de remediere în cazul adoptării unor asemenea 

măsuri, în SEAP sau direct către operatorii economici implicați în cadrul procedurii în situația 

în care inițierea procedurii nu s-a realizat prin publicarea unui anunț de participare în SEAP;  

 publicarea/comunicarea contestațiilor în SEAP sau direct către operatorii economici 

implicați în cadrul procedurii în situația în care inițierea procedurii nu s-a realizat prin 

publicarea unui anunț de participare în SEAP, precum și a deciziilor/hotărârilor aferente emise 

de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă;  

 transmiterea întâmpinării către instanțele competente, în cazul în care contestatorul 

recurge la calea de atac împotriva deciziei CNSC sau dacă contestația/litigiul este formulat în 

sistemul de remedii judiciar;  

22. Procedează la publicarea denumirii și a datelor de identificare ale ofertantului/ 

candidatului/ subcontractantului propus/terțului susținător și 

completarea/actualizarea/modificarea secțiunilor corespunzătoare aferente 

formularelor de integritate, pe tot parcursul aplicării procedurii (până la publicarea 

anunțului de atribuire), precum și dispunerea măsurilor care se impun ca urmare a 

alertelor de integritate, în termenele legale aplicabile inclusiv, după caz, prezentarea 

documentelor justificative către inspectorii de integritate;  

23. Verifică și face toate demersurile necesare pentru îndeplinirea de către membrii 

comisiei de evaluare și, după caz, de către experții cooptați a obligației referitoare la 

semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate, după data și ora-limită pentru 

depunerea ofertelor/ candidaturilor însă nu mai târziu de preluarea atribuțiilor specifice 

propriu-zise;  

24. Elaborează documentele constatatoare privind modul de îndeplinire a clauzelor 

contractuale;  

25. Asigură condițiile necesare pentru aplicarea metodologiei de control ex-post de către 

ANAP și/sau CCR privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru, ori de câte autoritatea contractantă este selectată pentru 

realizarea unor asemenea controale și transmite către ANAP orice informaţie solicitată, 

inclusiv prin secţiunile suplimentare din cadrul formularelor de anunţuri puse la 

dispoziţie prin intermediul SEAP;  
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26. Asigură monitorizarea stadiului de implementare al SAAP – dacă este cazul și PAAP 

și informează conducătorul autorității contractante privind situația achizițiilor publice 

desfășurate la nivelul acesteia;  

27. Elaborează documentele referitoare la execuția/monitorizarea implementării 

contractului/acordului – cadru în scopul asigurării îndeplinirii condițiilor legale atunci 

când devine necesară modificarea acestuia (inclusiv în cazul atribuirii unui contract de 

achiziție subsecvent, atribuit în baza unui acord-cadru/sistem dinamic de achiziții), sub 

aspectul: 

 existenței RN cu privire la respectiva achiziție;  

 parcurgerii etapelor de modificare a contractului/acordului-cadru, inclusiv prin 

organizarea unei noi proceduri, dacă este cazul, în conformitate cu etapele procedurale aferente 

procesului de achiziție publică;  

 ajustării prețului contractului în situațiile specifice în care devine necesară o atare 

măsură;  

 înlocuirii de către contractant a subcontractanților nominalizați în ofertă/ implicării de 

către acesta a unor subcontractanți noi în perioada de implementare a contractului (prin 

introducerea/declararea unor subcontractanți, ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică) și/sau renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziţie publică;  

 aplicării (în cazul unui sistem dinamic de achiziție) a regulilor licitației restrânse pentru 

efectuarea unei achiziții în cadrul respectivului sistem, precum și a celorlalte reguli specifice 

aplicabile acestui tip de instrument/tehnica specifică de atribuire a contractelor de achiziție 

publică; o redactării raportului procedurii (în cazul unui acord-cadru) în toate situațiile în care 

acordul-cadru nu este încheiat cu un singur operator economic sau, deși este încheiat cu mai 

mulți operatori economici, atribuirea contractelor subsecvente se realizează fără reluarea 

competiției;  

 consultării în scris (în cazul unui acord-cadru) cu:  operatorul economic semnatar al 

acordului-cadru, în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic 

solicitând, dacă este necesar, completarea ofertei acestuia/acestora;  operatorii economici 

semnatari ai acordului-cadru respectiv, în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți 

operatori economici dar fără reluarea competiției, iar acordul-cadru prevede condițiile 

obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru 

respectiv va execută lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele solicitând 

acestuia/acestora furnizarea produselor/prestarea serviciile/executarea lucrărilor respective;  

operatorii economici semnatari ai acordului cadru, în cazul în care acordul-cadru a fost încheiat 

cu mai mulți operatori economici și cu reluarea competiției, transmițând acestora invitația la 

re-ofertare sau, în măsura în care acordul-cadru prevede atribuirea contractelor subsecvente 

parțial cu reluarea competiției și parțial fără reluarea competiției, procedând la aplicarea 

criteriilor în funcție de care se stabilește dacă anumite lucrări, produse sau servicii care fac 

obiectul acordului cadru se achiziționează cu reluarea competiției sau direct, fără reluarea 

competiției (în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în acordul-cadru, precum şi 
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termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru pentru care se poate relua competiţia), 

respectiv la solicitarea furnizării produselor/prestării serviciilor/executării lucrărilor respective 

și/sau la transmiterea invitației la reofertare;  analizării rezultatelor obținute față de cele 

anticipate la nivelul etapei de planificare, identificarea necesităţilor de îmbunătățire a activităţii 

în viitor și propunerea către conducătorul autorității contractante a măsurilor care se impun în 

vederea optimizării activității CISAP și a celorlalte compartimente de specialitate care acordă 

sprijin acestui compartiment în vederea realizării procesului de achiziție. 

28. Asigură suport conducătorului autorității contractante pentru implementarea măsurilor 

necesare pentru întărirea capacității administrative a compartimentului cu privire la 

etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, 

actelor de corupție și semnalarea neregularităților în domeniul achizițiilor publice, 

inclusiv prin instruirea/evaluarea angajaților în acest sens și/sau actualizarea 

documentelor de referință implementate la nivelul autorității contractante în sensul 

adaptării/particularizării acestora la situațiile specifice din materia achizițiilor publice 

întâlnite în practică; 

29. Adoptă și aplică principiile directoare în domeniul managementului riscurilor, conform 

procedurilor/regulilor interne aplicabile la nivelul autorității contracante, pentru 

gestionarea riscurilor aferente procesului de achiziție publică;  

30. Acordă suport pentru dezvoltarea sau, după caz, actualizarea propriilor proceduri 

interne astfel încât acestea să acopere toate etapele/activitățile procesului de achiziţii, 

care nu sunt supuse unei reglementări specifice potrivit legislației în domeniu;  

31. Acordă suport organelor de control competente în realizarea activităților periodice de 

control ex-ante/ex-post privind modul de desfășurare a procesului de achiziție publică, 

pe parcursul etapelor acestuia. 

32. Participă în cadrul comisiilor de receptie a produselor / serviciilor / lucrarilor conform 

deciziilor interne; 

33. Participă în comisiile de inventariere, casare sau receptie conform deciziilor interne; 

34. Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul 

ierarhic / personalul unitatii. 

 

Atribuții generale 

1. Are obligatia de a semna zilnic în condica de prezenta cu mentionarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligatia de a respecta programarea concediului de 

odihna planificat la inceputul anului; 

3. Nu va parasi locul de muncă fara aprobarea sefului serviciului administrativ; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de bauturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 
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6. Urmareste și asigură folosirea, pastrarea și intretinerea corectă a bunurilor din dotarea 

serviciului. 

 

 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 
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Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 
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9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

IV. Atribuțiile și responsabilitățile bioinginerului medical sunt cele din deciziile de 

numire, precum și urmărirea, înregistrarea și derularea contractelor și a celorlalte 

documente privind procedurile de achiziție publică. 

Prin decizie: 

 Având în vedere prev. Ordinului nr. 1662/2007 privind controlul prin verificare 

periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, menține 

evidenta dispozitivelor medicale.(decizia nr. 15/06.02.2014) 
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 Stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva 

incendiilor din unitate (decizia nr. 145/09.09.2013) 

Urmărirea, înregistrarea și derularea contractelor de achiziție publica 

Primirea referatului de necesitate de la șeful ierarhic superior :  

1. verificare stoc magazie/ farmacie 

2. verificare existenţă contract de achiziție/ contract subsecvent/ acord cadru/ comandă; 

3. verificare existenţă dacă produsul / serviciul/ lucrarea se află în garanție / service; 

4. justificarea necesitații și oportunității pentru includerea în planul de achiziții; 

5. în cazul includerii într-o procedură de achiziție a produsului/ serviciului/ lucrării se va 

solicita caietul de sarcini ( specificații tehnice ) întocmit și semnat de către 

compartimentul aferent solicitării;  

6. verificarea legalității specificațiilor tehnice și condițiilor din caietul de sarcini: 

 specificațiile tehnice se definesc astfel încât să corespunda, atunci când 

este posibil, necesitaților/exigentelor oricărui utilizator, inclusiv ale 

persoanelor cu dizabilități; 

 specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la 

procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor 

obstacole nejustificate de natura să restrângă concurenta intre operatorii 

economici; 

 se interzice definirea unor specificații tehnice care indica o anumita 

origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de 

comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, care au ca efect 

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 

produse. 

 întocmire model contract/acord cadru/contract subsecvent de achiziție 

publica și transmiterea acestuia către Compartiment Achiziții Publice 

pentru derularea procedurii de atribuire; 

* Nota : Pentru cele de mai sus se va avea în vedere un termen de minim 2 zile lucrătoare 

și maxim 5 zile lucrătoare, în funcție de gradul de urgenta a solicitării. 

a) Întocmire referat de aprobare a achiziției/încheiere contract 

b) Întocmire contract/acord cadru/ contract subsecvent de achiziție publica, după 

primirea copiilor a raportului procedurii și a comunicării rezultatului /nota 

justificativa de atribuire contract de la Compartiment Achiziții Publice.  

c) Înainte de încheierea contractului de achiziție publica persoana desemnata cu 

întocmirea contractului/acord cadru/ contract subsecvent are obligația de a verifică  

următoarele : 

 valabilitate ofertei; 

 prezentarea tuturor documentelor (de calificare, financiar și tehnic) în original, 

solicitate în fisa de date a achiziției necesare la încheierea contractului/acord 

cadru; 
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d) Înregistrarea și semnare contractului/acord cadru/ contract subsecvent de achiziție 

publica de către ambele părți în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea 

raportului procedurii și a comunicării rezultatului de la Compartiment Achiziții 

Publice; 

e) Transmiterea către Compartiment Achiziții Publice a unui exemplar de contract/ 

acord cadru/ contract subsecvent, semnat de ambele părți în condițiile punctului 2.5; 

f) Înainte de emiterea comenzii/ ordin de prestare serviciu/ ordin de începere execuție 

lucrări persoana desemnata cu întocmirea contractului/acord cadru/ contract 

subsecvent, are obligația să verifice aspecte privind : 

 restituire garanției de participare; 

 constituire garanției de buna execuție pe perioada derulării contractului; 

 constituire asigurare pe perioada derulării contractului ( după caz ); 

 obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor pentru execuția contractului (după 

caz). 

g) Transmitere comandă/ordin prestare serviciu/ ordin de începere execuție lucrări, 

conform clauzelor contractului. 

h) Urmărirea derulării contractelor de achiziție publica/ contracte subsecvente/ acord 

cadru din punct de vedere al : 

 valabilității; 

 cantității; 

 preț/ clauza de actualizare preț; 

 livrare/prestare/execuție în termenul prevăzut și/sau aplicare sancțiune acolo 

unde este cazul; 

 penalități; 

 garanție de buna execuție; 

 garanția produsului/serviciului/lucrării; 

 epuizarea cantității din contract subsecvent înainte de încheierea următorului 

contract subsecvent pentru același tip de produs/serviciu/lucrare . 

i)  Conform art. 97(1) din HG 925/2006, întocmirea certificatelor constatatoare și 

transmiterea acestora către compartimentul achiziții în vederea publicării în SEAP 

în termen legal prevăzut de legislația în vigoare; 

j)  Întocmirea actelor adiționale de denunțarea unilaterala a contractelor pentru 

încălcarea clauzelor contractuale; 

k)  Întocmirea actelor adiționale de majorare/diminuare/prelungire valabilitate 

contract/altele; 

l)  Cantitățile, prețul unitar de pe comanda și factura vor fi în concordanta cu referatul 

de necesitate și contractul de achiziție publica/ acord cadru/ contract subsecvent. 

m)  Recepția produselor/ serviciilor/ lucrărilor se va efectuau respectarea următoarelor 

prevederi : 

 întocmirea referatului de propunere a comisiei de recepție; 
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 întocmirea deciziei de constituire a comisiei de recepție și anunțarea într-un 

termen rezonabil a persoanelor numite prin aceasta decizie; 

 întocmirea și semnarea procesului verbal de recepție în condițiile prevăzute 

de propunerea tehnica, caiet de sarcini, contract; 

 comunicarea către șeful ierarhic superior și întocmirea procesului verbal în 

cazul imposibilității efectuării recepției datorita diferențelor apărute la 

momentul recepției; 

n) Primirea facturii în condițiile prevăzute de contract și în deplina concordanta cu 

clauzele acestuia (preț, cantitate, termen livrare/prestare, anexe la factura); 

o) Vizarea facturii prin următoarele mențiuni: nr. contract, articol bugetar, termen de 

plata, forma constituirii și reținerii(după caz) a garanției de buna execuție și 

transmiterea acesteia însoțita de toate documentele anexa, către șeful ierarhic 

superior. 

7. Respectă legislația în vigoare și procedurile interne privind achizițiile publice; 

8.  Respectă graficul de circulație a documentelor, conform listei; 

9. Este direct răspunzătoare de aducerea la îndeplinire a sarcinilor prevăzute în fisa de 

post și deciziile de numire prin luare la cunoștință; 

10.  Transmite șefului ierarhic superior, în termen de maxim 12 de ore de la luare la 

cunoștință a oricărei probleme apărută înainte, în timpul executării atribuțiilor de 

servici; 

11.  Primește corespondenta de la șeful ierarhic superior și aduce la îndeplinire sarcinile 

primite de la acesta; 

12.  Răspunde de înregistrarea documentelor care cad în sarcina sa, conform specificului 

acestora, în așa fel incasa fie precis și la timp înregistrate; 

13.  Respectă principiile prevăzute de art. 2 din OUG 34/2006, privind promovarea 

concurenţei între operatorii economici, tratamentul egal, nediscriminarea, transparenţa, 

eficienţa utilizării fondurilor, proporționalitatea, etc. 

a. Propune și comunică șefului ierarhic superior, eventuale sancțiuni constatate în 

baza atribuțiilor care îi revin, conform legii. 

b. Transmite compartimentului achiziții un exemplar în original, după 

contract/acord cadru/contract subsecvent, semnat de ambele parți, cu 

respectarea prevederilor legislației aplicabile.  

14. Transmite în termen legal, spre serviciul achiziții, certificatul constatator. 

15. Participă și organizează comisia de recepție a produselor/serviciilor/lucrărilor pentru 

articolelor bugetare, conform deciziei în vigoare; 

16. Participă prin decizia managerului unității, în comisiile de inventariere, casare sau 

recepție; 

17. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt al unității în limitele respectării temeiului legal; 

18. Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise către superiorul 

ierarhic și către personalul unității; 
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19. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în raporturile din cadrul 

serviciului administrativ, precum și în relațiile cu persoanele din exterior; 

20. Asigură dezvoltarea și îmbogățirea permanenta a competentelor proprii de comunicare; 

21. Promovează imaginea unității prin transparenta, confidențialitate și transmiterea de 

informații reale; 

22. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

23. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

24. Răspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor 

sectoare de activitate ale spitalului; 

25. Răspunde de eficienta, calitatea și corectitudinea lucrărilor executate în cadrul 

serviciului; 

26. Răspunde de depunerea în timp util a situațiilor solicitate de alte instituții abilitate. 

27. Răspunde de executarea la termen a atribuțiilor și a sarcinilor încredințate de 

conducerea spitalului și a șefului ierarhic superior; 

28. Răspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru și disciplina în cadrul serviciului; 

29. Este numit, prin decizie, responsabil cu menținerea evidentei dispozitivelor medicale 

aflate în utilizare în spital având ca atribuție tinerea și gestionarea unui registru general 

al dispozitivelor medicale aflate în utilizare (conf.Ord.44/2013); 

30. Este numit, prin decizie, cadrul tehnic de specialitate cu atribuții în domeniul apărării 

împotriva incendiilor; 

31. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces; 

32. Respecta, aplică și își însușește procedurile de lucru ale unității și care au legătura cu 

activitatea prestata. 

Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de 

odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea șefului serviciului administrativ; 

4. Schimbarea turei de lucru se va solicita prin cerere scrisa aprobata de șeful ierarhic 

superior și cu avizul managerului unității; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 
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cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

 

Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 
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 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 
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13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

V.Compartiment informatică 

           Compartimentul  de informatică este subordonat șefului serviciului investiții contractare  

și are în principal următoarele atribuții: 

1. organizează și monitorizează activitatea de informatică din cadrul spitalului luând toate 

măsurile necesare pentru derularea acesteia în condiții optime; 

2. asigură actualizarea site-ului spitalului; 

3. răspunde de colectarea și transmiterea la termenul solicitat, a situațiilor ce trebuie 

comunicate din partea spitalului, în sistem informatic; 

4. asigură întreținerea și funcționarea în bune condiții a paginii de internet a spitalului; 

5. asigură realizarea instalării, configurării, mentenanță serverelor de Internet; 

6. monitorizează corespondența electronică a spitalului și o înaintează conducerii, urmând a fi 

distribuită ulterior compartimentelor interesate; 

7. asigură organizarea, întreținerea și actualizarea bazei de date medicale a spitalului, 

verificarea și codificarea informațiilor la intrarea și ieșirea din această baza de date; 

8. coordonează secțiile și compartimentele în procesul de culegere a datelor medicale; 
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9. colaborează cu Biroul de evaluare și statistică medicală, cu care confruntă baza de date 

medicale; 

10. asigură instalarea softului autorizat pe calculatoarele din dotare la solicitarea șefilor de 

compartimente și servicii; 

11. asigură recepționarea echipamentelor de calcul noi intrate în spital, identificarea și 

propunerea spre casare a echipamentelor uzate; 

12. asigură depanare software; întreținere și service hardware pentru lege toate calculatoarele 

din cadrul spitalului; 

13. instruiește personalul din spital (asistente, registratori, personal TESA și alte categorii de 

personal) pentru utilizarea aplicațiilor și programelor informatice; 

14. colaborează cu toate compartimentele pe probleme de informatică și asigură asistență în 

specialitate; 

15. realizează lucrări specifice necesare extinderii/reconfigurării infrastructurii de rețea; 

16. colaborează cu firma contractantă pentru utilizarea datelor din programele informatice pe 

care le utilizează spitalul, precum și în vederea actualizării acestora; 

17. menține în parametrii corespunzători tehnica de calcul din dotarea unității (computere, 

servere, rețea); 

18. răspunde de implementarea hard și soft a semnăturii digitale la nivelul spitalului; 

19. asigură relațiile cu prestatorii care execută lucrări și service specifice activității de 

informatică; 

20. asigură securitatea și confidențialitatea informațiilor la care are acces, precum și a celor 

cuprinse în bazele de date ale spitalului; 

21. îndeplinește orice alte dispoziții stabilite de conducerea spitalului. 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 
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 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 
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3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 
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19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

K  .SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE  

I. Atribuții și responsabilități ale serviciului financiar-contabilitate : 

1. Studiază permanent legislația în domeniul financiar- contabil, precum și aplicarea ei în 

cadrul spitalului; 

2. Răspunde, asigură și înregistrează în sistemul informatic evidenta contabila a sarcinilor 

care îi sunt repartizate;  

3. Organizează și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate 

cronologic și sistematic, potrivit planurilor de conturi și normelor generale emise de 

instituțiile de reglementare legala, pe baza documentelor justificative ale tuturor 

operațiunilor patrimoniale  

4. Înregistrează în contabilitate numai documentele care corespund din punct de vedere al 

legalității, regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau a creditelor de 

angajament care poarta viza compartimentelor de specialitate, viza de control financiar 

preventiv și viza ordonatorului de credite 

5. Verifică  intrările și ieșirile de materiale în baza documentelor primite de la gestiunea 

materiale, reactivi și alimente ( facturi, NIR-uri, bonuri de consum); 

6. Solicita lunar/periodic documentele înregistrate în cadrul gestiunilor și neprezentate 

compartimentului financiar-contabil; 

7. Întocmește, înregistrează și verifică  lunar notele de contabilitate pentru : furnizori 

demobilizări, furnizori de bunuri imateriale de la gestiunea materiale, alimente și 

reactivi pe surse de finanțare;  

8. Evidențiază numărul, data notei contabile și semnează pentru înregistrarea în 

contabilitate privind lichidarea cheltuielilor pe facturile în original sau alte documente 

întocmite în vederea efectuării plații cheltuielilor; 

9. Întocmește, înregistrează și verifică  lunar notele de contabilitate pentru consumul 

valoric de bunuri imateriale de la gestiunea materiale, alimente și reactivi pe surse de 

finanțare; 

10. Întocmește lunar notele de contabilitate pentru evidenta salariilor pe surse de finanțare 

și articole bugetare; 
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11. Tine evidenta sumelor finanțate pentru programele naționale și de cercetare finanțate 

prin DSP Iași și CNAS; 

12. Tine evidenta sumelor facturate comparativ cu sumele finanțate în relația cu DSP Iași 

și CNAS 

13. Înregistrează operațiunile contabile pentru evidențierea facturilor aferente programelor 

naționale de sănătate publica derulate prin DSP Iași și CNAS; 

14. Întocmește și transmite indicatorii fizici și de eficienta/ situațiile lunare privind 

programele de sănătate raportate la DSP Iași și CNAS; 

15. Întocmește și transmite facturile aferente programelor naționale de sănătate publica 

derulate prin DSP Iași și CNAS; 

16. Facturile și documentele transmise pe programele naționale de sănătate trebuie să 

poarte în mod obligatoriu semnătura coordonatorului de program;  

17. Tine evidenta planului de amortizare a mijloacelor fixe; 

18. Înregistrează lunar nota contabila privind amortizarea mijloacelor fixe; 

19. Întocmește lunar notele de contabilitate pentru evidenta salariilor pe surse de finanțare 

și articole bugetare; 

20. Întocmește și verifică  lunar balanța de verificare a conturilor contabile analitice și 

sintetice repartizate; 

21. Verifică  și listează lunar fisele de cont, notele contabile și balanțele de verificare a 

conturilor contabile repartizate; 

22. Întocmește situații privind operațiunile efectuate, la cererea oricărui organ ierarhic 

superioare (autorități publice, manager sau alte persoane abilitate ); 

23. Verifică  lunar/periodic soldurile analitic cu sintetic: clienți programe naționale de 

sănătate publica derulate prin DSP Iași și CNAS, salarii, avansuri, rețineri salarii, 

contribuții salarii, imobilizări, stocuri de bunuri și materiale de la magazie materiale, 

alimente și reactivi, furnizori de bunuri și materiale de la magazia materiale, alimente 

și reactivi; 

24. Verifică  lunar/periodic soldurile clienților programelor naționale de sănătate publica 

derulate prin DSP Iași și CNAS;  

25. Verifică  și semnează propunerea de angajare a cheltuielilor de personal, bunuri, 

servicii, lucrări și investiții; 

26. Analizează și tine evidenta creditelor bugetare, aprobate în exercițiul bugetar curent, 

precum și a modificărilor intervenite pe parcursul exercițiului bugetar curent cu ajutorul 

contului 940 « Credite bugetare aprobate »,pe surse de finanțare; 

27. Tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 » Angajamente 

bugetare »; 

28. Compara datele din conturile 940 « Credite bugetare aprobate » și 950 » Angajamente 

bugetare » și determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate; 

29. Tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 » Angajamente legale » 

30. Analizează și verifică  lunar «Situația privind execuția cheltuielilor bugetare angajate 

», respectiv Anexa 7 potrivit modelului prezentat în normele în vigoare, situație care 
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este parte componenta din structura «Situațiilor financiare » lunare, trimestriale și 

anuale ale spitalului; 

31. Semnează instrumentele de plata utilizate pentru Trezoreria Statului; 

32. Execută lucrări preliminare în vederea încheierii darii de seama contabile de la finele 

fiecărei luni/trimestru, pentru conturile a căror evidenta o executa; 

33. Înregistrează în evidenta contabila prejudiciul adus patrimoniului spitalului care 

urmează să fie recuperat; 

34. Recuperează pe cale amiabila sau hotărâre judecătorească contravaloarea prejudiciului; 

35. Îndosariata cronologic documentele cu care lucrează și supervizează arhivarea lor; 

36. Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica; 

37. Supune spre avizare controlului financiar preventiv toate documentele care privesc 

plăti; 

38. Verifică  documentele justificative care stau la baza înregistrării operațiunilor contabile 

( facturi, note intrare recepție, borderouri, bonuri de consum), semnătura de primire, 

viza compartimentului de specialitate, viza pentru compartimentul financiar preventiv, 

bun de plata, aprobare manager; 

39. Transmite compartimentului de specialitate documentele supuse controlului financiar 

preventiv; 

40. Verifică  concordanta datelor înregistrate în contabilitate cu cele înregistrate în 

gestiune; 

41. Verifică  corectitudinea înregistrării operațiunilor contabile; 

42. Asigură întocmirea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor contabile 

conform legislației în vigoare; 

43. Cooperează cu, consilierul juridic al spitalului cu privire la aplicarea legislației 

economice în vigoare; 

44. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt al unității în limitele respectării temeiului legal; 

45. Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise către superiorul 

ierarhic și către personalul unității; 

46. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în raporturile din cadrul 

Serviciului financiar- contabil, precum și în relațiile cu persoanele din exterior; 

47. Asigură dezvoltarea și îmbogățirea permanenta a competentelor proprii de comunicare; 

48. Promovează imaginea unității prin transparenta, confidențialitate și transmiterea de 

informații reale ( publicarea pe site-ul MSP a monitorizării cheltuielilor și bacului); 

49. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

50. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

51. Răspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor 

sectoare de activitate ale spitalului; 

52. Răspunde de eficienta, calitatea și corectitudinea lucrărilor executate în cadrul 

serviciului; 
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53. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces; 

54. Asigură încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe conturi contabile;  

55. Răspunde de depunerea corect și în timp util a documentelor și situațiilor solicitate la 

instituțiile în drept; 

56. Efectuează punctaje anual sau ori de cate ori este nevoie cu furnizorii/creditori/clienții 

prin confirmarea extrasele de cont privind soldurile; 

57. Organizează și participă la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, răspunde 

și urmărește modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. 

58. Răspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru și disciplina în cadrul serviciului; 

59. Răspunde de executarea la termen a atribuțiilor și a sarcinilor încredințate de 

conducerea spitalului, dacă a respectat prevederile legale, normele și procedurile 

interne; 

60. Participă la cursurile de instruire a personalului și se asigură de formarea continuai 

concordanta cu legislația în vigoare; 

61. Participă la recepția bunurilor, serviciilor și lucrărilor efectuate în cadrul spitalului, 

conform deciziilor emise; 

62. Participă la înregistrarea documentelor pentru buna desfășurare a activității pe 

perioadele de concediu de odihna/medical a colegilor de birou; 

63. Răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greșit 

plătite; 

64. Răspunde de întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la 

baza înregistrării în contabilitate, eliberarea acestora altor persoane, fiind interzisa fără 

aprobarea prealabila a conducătorului compartimentului financiar contabil; 

65. Utilizează posta electronica a unității prin verificarea zilnica a email : 

contabilitate@scr.ro; 

66. Afișează pe site-ul unității sanitare, bugetul de venituri și cheltuieli și contul de execuție 

bugetara; 

67. Are obligația de a comunica createle restante mai mari de 90 de zile la compartimentul 

juridici vederea recuperării sumelor restante; 

68. Are obligația de a calcula penalități de întârziere a sumelor nepredate sau nejustificate 

în termen ( chitanțiere, deconturi) și virarea la bugetul de stat a acestora. 

 II. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 
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 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

III.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

L.  ECONOMIST CFP 

I.Atribuţii specifice 

1. Organizează-i asigură efectuarea corectă și la timp a vizei de control financiar preventiv 

propriu asupra documentelor în care sunt consemnate operațiuni patrimoniale, înainte 

ca acestea să devina acte juridice; 

2. Controlul financiar preventiv propriu consta în verificarea sistematica a operațiunilor 

care fac obiectul acesteia, din punct de vedere al : 

 respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data 

efectuării operațiunilor (control de legalitate); 

 îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și regulilor procedurale și 

metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte 

operațiunile supuse controlului (control de regularitate); 

 încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz 

(control bugetar); 

3. Exercită controlul financiar preventiv propriu al operațiunilor pe baza actelor și/sau 

documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de 

către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente; 

4. Fac obiectul controlului financiar preventiv propriu operațiunile care vizează, în 

principal : 

 angajamentele legale și bugetare; 

 deschiderea și repartizarea de credite bugetare; 
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 modificarea repartizării pe trimestre și subdiviziuni a clasificației bugetare a 

creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; 

 ordonanțarea cheltuielilor; 

 constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de 

încasare; 

 închirierea de bunuri aparținând spitalului; 

 vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului 

privat al statului sau al spitalului; 

5. Exercită viza de control financiar preventiv propriu prin semnarea și aplicarea stampilei 

de vizat CFP care trebuie să cuprindă următoarele informații :denumirea unității, 

numărul titularului la viza, data acordării vizei; sub semnătura, în vederea continuării 

circuitului acestora 

6. Înscrie documentele prezentate pentru viza de control financiar preventiv în Registrul 

privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 

7. Documentele privind operațiunile prin care se afectează fondurile publice vor fi însoțite 

de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte 

justificative, și propunere de angajare a unei cheltuieli/ sau angajament 

individual/global; 

8. Restituie documentele vizate și actele justificative însoțitoare compartimentului emitent 

sub semnătura, în vederea continuării circuitului acestora; 

9. În cazul refuzului la viza ca urmare a faptului ca operațiunile nu întrunesc condițiile de 

legalitate, regularitate și de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau 

angajament, anunță managerul și restituie documentele compartimentelor de 

specialitate care au inițiat operațiunea; 

10. Participă în comisiile de inventariere în care este numit prin decizia managerului 

unității; 

11. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt al unității, în limitele respectării temeiului legal;; 

12. Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise către superiorul 

ierarhic și către personalul unității; 

13. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în raporturile din cadrul 

serviciului administrativ, precum și în relațiile cu persoanele din exterior; 

14. Asigură dezvoltarea și îmbogățirea permanenta a componentelor proprii de 

comunicare; 

15. Promovează imaginea unității prin transparenta, confidențialitate și transmiterea de 

informații reale; 

16. Respectă procedurile de lucru interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

17. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

18. Răspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor 

sectoare de activitate ale spitalului; 
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19. Răspunde pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror acte și/sau 

documente justificative le-a certificat; 

20. Răspunde de executarea la termen a atribuțiilor și sarcinilor încredințate de conducerea 

spitalului, dacă respectă prevederile legale, normele și procedurile interne; 

21. Verifică  angajamentele bugetare care trebuie să se încadreze în limita creditelor 

bugetare deschise; 

22. Este persoana numita, prin decizie, pentru efectuarea plaților cheltuielilor ordonanțate 

și aprobate la plata de către ordonatorul de credite, este persoana care acorda viza de 

control financiar preventiv intern (titular); 

23. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces  

        II. Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de 

odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

serviciului. 

III. Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 
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 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

V. Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 
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3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 
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19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

M.  SERVICIUL ADMINISTRATIV- TEHNIC:  

Are 2 compartimente :  

 compartiment administrativ  

 compartiment tehnic. 

ȘEF  SERVICIU ADMINISTRATIV TEHNIC   

I.  Atribuții și responsabilități ale șefului Serviciului Administrativ –Tehnic 

1. Elaborează Programul anual de achiziții publice pentru materiale, echipamente, 

reparații curente, reparații capitale  al spitalului, investiții   în baza solicitării primite de la 

șef serviciu Investiții și Contractare, pentru elaborarea Strategiei anuale de achiziții publice 

(SAAP) și a Programului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP); 

2. Asigură întocmirea și arhivarea documentelor justificative aferente procedurilor de achiziții 

derulate în cadrul compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare; 

3. Cooperează cu consilierul juridic al spitalului cu privire la aplicarea legislației tehnice și 

economice în vigoare; 

4. Întocmește și verifică  pontajul lunar al personalului din subordine si-l transmite Serviciului 

RUNOS; 

5. Organizează acordarea concediului de odihna și a zilelor libere pentru personalul din 

subordine; 

6. Stabilește, conform structurii organizatorice și ROF, sarcinile și responsabilitățile 

personalului din subordine, în baza fiselor de post; 

7. Primește corespondenta pentru Serviciul Administrativ Tehnic  si o distribuie în funcție de 

solicitări personalului din subordine; 

8. Urmărește, organizează și coordonează activitățile de întreținere și reparații (mentenanța), 

precum și a lucrărilor de investiții la nivel de spital, în vederea asigurării optime a 

instalațiilor tehnologice și energetice; 

9. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen 

scurt al unității în limitele respectării temeiului legal; 

10. Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise către superiorul ierarhic 

și către personalul unității; 
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11. Verifică  și răspunde de corectitudinea tuturor actelor întocmite de personalul din 

subordine, avizând toate documentele emise de către aceștia; 

12. Participă în cadrul  comisiilor de inventariere în calitate de președinte sau membru; 

13. Participă în comisiile de recepție a produselor /serviciilor/ lucrărilor; 

14. Prezinta spre avizare, după verificarea prealabila  compartimentului de  contabilitate, 

controlului financiar preventiv, oficiului juridic și managerului actele întocmite de către 

personalul din subordine; 

15. Reprezintă unitatea în relația cu organismele de control pe probleme de achiziții și 

probleme tehnice și administrative; 

16. Verifică  și urmărește respectarea prevederilor legale privind încheierea angajamentelor 

bugetare,  care trebuie să se încadreze în limita creditelor bugetare; 

17. Urmărește modul de atribuire și execuție  a contractelor / acordurilor cadru; 

18. Întocmește și transmite către serviciul RUNOS necesarul privind planul de pregătire 

profesionala anuala a personalului din subordine; 

19. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în raporturile din cadrul 

serviciului, precum și în relațiile cu persoanele din exterior; 

20. Asigură dezvoltarea și îmbogățirea permanenta a competentelor proprii precum și a celor 

din subordine; 

21. Promovează imaginea unității prin transparenta, confidențialitate și transmiterea de 

informații reale către superiorii ierarhici; 

22. Răspunde de executarea la termen a atribuțiilor personalului din subordine și a sarcinilor 

încredințate de conducerea spitalului, dacă respectă prevederile legale, normele și 

procedurile interne; 

23. Răspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru și disciplina în cadrul serviciului; 

24. Răspunde de fundamentarea masurilor de motivare și sancționare a personalului din 

subordine, participând (alături de persoane abilitate) la luarea acestor masuri, conform 

procedurilor interne și prevederilor legislative în vigoare; 

25. Răspunde pentru respectarea prevederilor legale de către subordonații săi; 

26. Identifică nevoile de instruire a personalului din subordine și asigură formarea continua a 

acestuia; 

27. Acorda gestionarilor asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa și 

cantitativa a bunurilor; 

28. Verifică  gestionarii dacă au luat măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor în condiții 

corespunzătoare; 

29. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologica a dezvoltării sistemului de control managerial al spitalului, cu 

următoarele atribuții: 

 elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al spitalului, 

program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte 

măsuri necesare dezvoltării acestuia; la elaborarea programului se vor avea în 

vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern 
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aprobate prin OSGG 600/2018, cu modificările și completările ulterioare cu luarea 

în considerare a specificului spitalului; 

 supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control 

managerial și urmărește realizarea acestuia; 

 urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul 

spitalului, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților care se 

desfășoară în compartimentele respective; 

 inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea spitalului 

referitoare la acestea; 

 evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul spitalului; 

 întocmește trimestrial sau ori de cate ori este necesar informări referitoare la 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemului de control 

managerial în raport cu programele adoptate, precum și la situațiile deosebite și la 

acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora-

aceste informări vor fi transmise managerului și/sau altor instituții abilitate, la 

solicitarea acestora; 

 stabilește procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de 

serviciu de către executanți în limita competentei și a responsabilităților specifice; 

 identifică riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să 

mențină riscurile în limite acceptabile; 

 monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, 

măsoară și înregistrează rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, 

aplică măsuri corective, etc.); 

 informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni 

derulate în cadrul compartimentului;     

35. Este numit, prin decizie, membru în Comisia de examinare a aptitudinilor profesionale și 

personale ale candidaților care participă la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din 

cadrul serviciului . 

36. Este numit prin decizie pentru întocmirea bonurilor de consum / transfer pentru eliberarea 

bunurilor din cadrul magaziei de materiale și reactivi, necesare secțiilor și compartimentelor 

Spitalului Clinic de Recuperare, având ca înlocuitor pe tehnician  ; 

37.Urmareste realizarea planului de reparații capitale, controlează calitatea lucrărilor executate 

și verifică  încadrarea în cheltuielile planificate; 

38.Urmareste derularea contractelor încheiate pe lucrările de investiții și reparații capitale, 

pentru respectarea clauzelor privind calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de execuție și 

încadrarea în buget; 

39.Pregăteşte caiete de sarcini pentru  achizițiile necesare de lucrări de investiții și reparații 

capitale  si asigură organizarea și participarea la comisiile de recepție pentru contractele 

finalizate menționate mai sus; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

430 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

40.Face parte din comisiile de evaluare, în condițiile în care nu a participat la întocmirea 

caietelor de sarcini privind procedura de atribuire a contractelor de achiziții, pentru lucrările de 

investiții și reparații căpițele; 

41.Face propuneri pentru realizarea lucrărilor de investiții și reparații capitale  la spatiile ce             

aparțin unității; 

42.Intocmeste adrese privind relațiile cu terții privind lucrările de investiții și reparații capitale 

43.Participă la recepțiile parțiale, finale și la terminarea lucrărilor pentru lucrările de investiții, 

și reparații capitale; 

44.Verifică  situațiile de lucrări și documentațiile ce se înaintează la plata din punct de vedere 

al concordantei cu oferta furnizorului privind prețul unitar și cantitățile, conform procedurilor 

operaționale de decontare a lucrărilor; 

45.Verifică  și răspunde de respectarea implementării proiectelor tehnice de execuție pentru 

lucrările de investii; 

46.Verifică  existenta dispozițiilor de șantier și întocmește documentele necesare pentru 

implementarea acestor dispoziții; 

37. Este numit prin decizie persoana  responsabilă cu transmiterea documentelor privind 

angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor pentru : furnituri de birou, utilități, carburanți 

și lubrefianți, transport, posta telecomunicații, deplasări, cârti, publicații și materiale, 

consultanta și expertiza, pregătire profesionala, reclama și publicitate, chirii, cheltuieli cu 

bunuri și servicii, având ca înlocuitor pe dl Ing. Brădeanu Vlad Nicolae 

36.Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces . 

 

Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de 

odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

serviciului. 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 
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3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 
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 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 
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15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

II.COMPARTIMENTUL TEHNIC-INGINER  

1. Elaborează planul și strategia de planificare pentru lucrările de investiții și reparații 

capitale din cadrul spitalului, în limita bugetului aprobat; 

2. Urmărește realizarea planului de reparații capitale, controlează calitatea lucrărilor 

executate și verifică  încadrarea în cheltuielile planificate; 

3. Urmărește derularea contractelor încheiate pe lucrările de investiții și reparații capitale, 

pentru respectarea clauzelor privind calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de 

execuție și încadrarea în buget; 

4. Pregătește caiete de sarcini pentru achizițiile necesare de lucrări de investiții și reparații 

capitalei asigură organizarea și participarea la comisiile de recepție pentru contractele 

finalizate menționate mai sus; 

5. Face parte din comisiile de evaluare, privind procedura de atribuire a contractelor de 

achiziții, pentru lucrările de investiții și reparații căpițele; 

6. Face propuneri pentru realizarea lucrărilor de investiții și reparații capitalele spatiile ce 

aparțin unității; 

7. Întocmește adrese privind relațiile cu terții privind lucrările de investiții și reparații 

capitale 

8. Participă la recepțiile parțiale, finale și la terminarea lucrărilor pentru lucrările de 

investiții, și reparații capitale; 
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9. Verifică situațiile de lucrări și documentațiile ce se înaintează la plata din punct de 

vedere al concordantei cu oferta furnizorului privind prețul unitar și cantitățile, conform 

procedurilor operaționale de decontare a lucrărilor; 

10. Verifică și răspunde de respectarea implementării proiectelor tehnice de execuție pentru 

lucrările de investiții; 

11. Verifică existenţa dispozițiilor de șantier și întocmește documentele necesare pentru 

implementarea acestor dispoziții; 

12. Înlocuiește șeful de serviciu, când   acesta este lipsa; 

13. Controlează starea mijloacelor fixe din cadrul spitalului, participă la inventarieri și 

avizează propunerile de casare de mijloace fixe; 

14. Propune aprobării managerului componenta comisiei de recepție a lucrărilor de 

investiții; 

15. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt a unității în limitele respectării temeiului legal; 

16. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în interiorul sectorului, în 

raportul cu alte sectoare de activitate, precum și relațiile cu personale din afara 

spitalului; 

17. Răspunde de menținerea, în cadrul sectorului, a unui climat favorabil îndeplinirii 

sarcinilor de lucru; 

18. Asigură reprezentarea și apărarea intereselor și imaginii spitalului în raport cu toate 

persoanele cu care vine în contact; 

19. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare precum și de 

însușirea și respectarea acestora de către întreg personalul din subordine; 

20. Respectă procedurile de utilizare a tuturor echipamentelor și utilajelor pe durata 

reparațiilor, verificărilor, realizării lucrărilor de investiții; 

21. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

22. Răspunde de calitatea investițiilor realizate, precum și de menținerea unui raport optim 

cost/calitate; 

23. Răspunde de realizarea în termen și conform bugetului planificat a lucrărilor de 

investiții prevăzute în programul anual; 

24. Răspunde de menținerea gradului de profesionalism în realizarea activităților sectorului 

pe care li reprezintă; 

25. Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiilor 

specifice atribuțiilor sale. 

26. Este numit, prin decizie, persoana pentru întocmirea Proiectului de angajare a 

cheltuielilor și pentru lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor pe categoria cheltuieli de 

investiții și reparații capitale, din cadrul Compartimentului administrativ 

27. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces 

28. Primește referatul de necesitate de la șeful ierarhic superior :  

29. Verifică  necesitatea și oportunitatea lucrării solicitate; 
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30. Verifică  existenţa contractului de achiziție/ contract subsecvent/ acord cadru/ comandă 

sau orice alt angajament legal pe solicitare; 

31. Verifică  existenta  lucrării privind  garanția; 

32. Justifică necesitatea și oportunitatea pentru includerea în planul de achiziții; 

33. În cazul includerii într-o procedura de achiziție a lucrării se va solicita/întocmi după 

caz caietul de sarcini ( specificații tehnice ) întocmit și semnat de proiectant/verificator 

sau reprezentant serviciul tehnic;  

34. verificarea legalității specificațiilor tehnice și condițiilor din caietul de sarcini: 

a. specificațiile tehnice se definesc astfel încât să corespunda, atunci când este 

posibil, necesitaților/exigentelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu 

dizabilități; 

b. specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la 

procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole 

nejustificate de natura să restrângă concurenta intre operatorii economici; 

c. se interzice definirea unor specificații tehnice care indica o anumita origine, 

sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un 

brevet de invenție, o licența de fabricate, care au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 

* Nota : Pentru cele de mai sus se va avea în vedere un termen de minim 2 zile lucrătoare 

și maxim 5 zile lucrătoare, în funcție de gradul de urgenta a solicitării. 

1. Transmitere comanda/ordin prestare serviciu/ ordin de începere execuție lucrări, 

conform clauzelor contractului. 

* Nota : Comanda/ ordin de prestare/ ordin de începere execuție lucrări va fi emisa în 

concordanta cu clauzele contractuale. 

2. Urmărirea derulării contractelor de achiziție publica/ contracte subsecvente/ acord 

cadru din punct de vedere al : 

 valabilității 

 cantității 

 preț/ clauza de actualizare preț 

 livrare în termenul prevăzut și/sau aplicare sancțiune acolo unde este cazul 

 penalități 

 garanție de buna execuție 

 garanția produsului/serviciului/lucrării 

3. Recepția produselor/ serviciilor/ lucrărilor se va efectua cu respectarea următoarelor 

prevederi : 

 întocmirea referatului de propunere a comisiei de recepție; 

 întocmirea deciziei de constituire a comisiei de recepție și anunțarea într-un termen 

rezonabil a persoanelor numite prin aceasta decizie; 

 verificarea situațiilor de lucrări transmise la plata din punct de vedere al eficientei, 

legalității, economicității și eficacității; 
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 întocmirea și semnarea procesului verbal de recepție/NIR în condițiile prevăzute de 

propunerea tehnica, caiet de sarcini, contract; 

 comunicarea către șeful ierarhic superior și întocmirea procesului verbal în cazul 

Imposibilității efectuării recepției datorita diferențelor apărute la momentul recepției; 

 vizarea facturii prin următoarele mențiuni: nr. contract, articol bugetar, termen de plata, 

forma constituirii și reținerii(după caz) a garanției de buna execuție și transmiterea 

acesteia însoțita de toate documentele anexa, către șeful serviciului administrativ.  

 Persoanele desemnate au obligația de a respecta legislația în vigoare și procedurile 

interne privind achizițiile publice; 

 Să respecte graficul de circulație a documentelor, conform listei. 

 Persoanele desemnate prin prezenta sunt direct răspunzători de aducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei decizii prin luare la cunoștință. 

 Orice problemă apărută înainte, în timpul sau după finalizarea contractului și care nu a 

fost menționata în prezenta decizie, va trebui adusa în termen de maxim 12 de ore la 

cunoștință șefului ierarhic superior.  

 Primește corespondenta de la șeful ierarhic superior și aduce la îndeplinire sarcinile 

primite de la acesta. 

 Răspunde de înregistrarea documentelor care cad în sarcina sa, conform specificului 

acestora, în așa fel încât să fie precis și la timp înregistrate;  

 Respectă principiile prevăzute de Legea 68/2016, privind promovarea concurentei intre 

operatorii economici, tratamentul egal, nediscriminarea, transparenta, eficienta 

utilizării fondurilor, proporționalitatea, etc. 

 Propune și comunică șefului ierarhic superior, eventuale sancțiuni constatate în baza 

atribuțiilor care îi revin, conform legii. 

 Participă prin decizia managerului unității, în comisiile de inventariere, casare sau 

recepție. 

 Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt al unității în limitele respectării temeiului legal; 

 Răspunde de corectitudinea și veridicitatea informațiilor transmise către superiorul 

ierarhic și către personalul unității; 

 Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în raporturile din cadrul 

serviciului administrativ, precum și în relațiile cu persoanele din exterior; 

 Asigură dezvoltarea și îmbogățirea permanenta a competentelor proprii de comunicare; 

 Promovează imaginea unității prin transparenta, confidențialitate și transmiterea de 

informații reale; 

 Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

 Răspunde de arhivarea documentelor create intern sau primite de la personalul altor 

sectoare de activitate ale spitalului; 

 Răspunde de eficienta, calitatea și corectitudinea lucrărilor executate în cadrul 

serviciului; 
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 Răspunde de depunerea în timp util a situațiilor solicitate de alte instituții abilitate. 

 Răspunde de executarea la termen a atribuțiilor și a sarcinilor încredințate de 

conducerea spitalului și a șefului ierarhic superior; 

 Răspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru și disciplina în cadrul serviciului; 

 Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces. 

 Respecta, aplică și își însușește procedurile de lucru ale unității și care au legătura cu 

activitatea prestata.  

 Elaborează planul și strategia de planificare pentru lucrările de reparații curente din 

cadrul spitalului, în limita bugetului aprobat; 

 Urmărește realizarea planului de reparații curente, controlează calitatea lucrărilor 

executate și verifică  încadrarea în cheltuielile planificate; 

 Urmărește derularea contractelor încheiate pe reparații curente, pentru respectarea 

clauzelor privind calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de execuție și încadrarea 

în buget; 

 Pregătește caiete de sarcini pentru achizițiile necesare de lucrări de reparații curente 

asigură organizarea și participarea la comisiile de recepție pentru contractele finalizate 

menționate mai sus; 

 Face propuneri pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la spatiile 

ce aparținând unității; 

 Pregătește documentația necesară obținerii certificatului de urbanism și a autorizației 

de construire privind derularea investițiilor din cadrul unității (avize, autorizații); 

 Întocmește adrese privind relațiile cu terții privind lucrările de reparații curente și 

echipamente medicale; 

 Participă la recepțiile parțiale, finale și la terminarea lucrărilor pentru lucrările de 

investiții; 

 Înlocuiește responsabilul cu gestionarea și urmărirea contractelor de mentenanță pe 

echipamente medicale; 

 Asigură mentenanța privind echipamentele tehnologice;  

Responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a echipamentelor 

1. Gestionează registrul general al echipamentelor aflate în utilizare, în cadrul Spitalului 

Clinic de Recuperare Iași; 

2. Asigură întreținerea cu ajutorul controlului prin verificare periodica și planificarea 

reparării echipamentelor aflate în utilizare;  

3. Se asigură ca echipamentele sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost realizate, 

numai în perioada de valabilitate a acestora, când este cazul, și că nu prezintă abateri 

de la performanțele funcționale stabilite de cărțile tehnice și de la cerințele de securitate 

aplicabile; 

4. Aplică un program de supraveghere a echipamentelor, care să țină seama de riscul 

acestora la punctul de lucru, de domeniul de utilizare și de complexitatea acestora, 

potrivit normelor metodologice în vigoare; 
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5. Raportează la compartimentul de management al calității procesele verbale de control 

periodic lunar a echipamentelor în conformitate cu verificările efectuate, cu respectarea 

parametrilor din cărțile tehnice cu propuneri de schimbare a consumabilelor (filtru, 

robinete, glicol, antigel, etc.) unde este cazul;  

6. Asigură un sistem documentat de evidentă privind echipamentele utilizate, reparate și 

verificate.  

7. Raportează conducerii spitalului orice incident survenit în timpul utilizării 

echipamentelor, informează furnizorii echipamente tehnice și executanților lucrărilor 

efectuate, responsabili cu livrarea și montarea echipamentelor tehnice în cauza aceste 

incidente.  

8. Se asigură ca pentru echipamentele puse în funcțiune și utilizate exista unități avizate 

pentru efectuarea service-ului. 

9. Întocmește documentația și recepția privind echipamentele medicale / tehnologice; 

10. Urmărește obținerea avizului și a autorizației, necesare implementării serviciului de 

paza și a sistemului de supraveghere video din cadrul unității sanitare; 

11. Menține o buna colaborare cu terții, politie, etc. 

12. Înlocuiește pe tehnicianul în ceea ce privește supravegherea și verificarea tehnică a 

instalațiilor sub presiune având următoarele responsabilități: 

a) identificarea și înregistrarea echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR, 

precum și transmiterea acestor date spre înregistrarea la inspecția teritorială ISCIR 

de care aparțin; 

b) supravegherea achiziționării produselor aflate în domeniul reglementat; 

c) verificarea existenței marcajului CE pe echipamentele din domeniul ISCIR pe care 

le au în supraveghere, precum și a inscripționărilor pe acestea, prevăzute în 

dispozițiile legale aplicabile; 

d) verificarea existenței documentelor însoțitoare ale echipamentelor din domeniul 

ISCIR, conform actelor normative aplicabile; 

e) informarea ISCIR despre neconformitățile constatate; 

f) anunțarea inspecției teritoriale ISCIR unde este înregistrat echipamentul/instalația, 

în vederea scoaterii din evidentă în cel mult 15 zile de la data casării, precum și 

prezentarea documentelor de casare; 

g) informarea în scris a inspecției teritoriale ISCIR despre datele de identificare a 

noului deținător de echipamente/instalații, în cazul unui transfer de proprietate sau 

de folosință asupra acestor bunuri; 

h) organizarea anuală a unei examinări a personalului de exploatare și întocmirea unui 

proces-verbal cu rezultatele examinării; 

i) întreținerea și repararea echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR pe care le 

au în evidentă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripțiilor tehnice 

de către persoane juridice autorizate de ISCIR; 
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j) înlocuirea unor piese, echipamente sau instalații din domeniul ISCIR pe care le au 

în evidentă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripțiilor tehnice de 

către persoane juridice autorizate de ISCIR: 

k) montajul și punerea în funcțiune a unor piese, echipamente sau instalații din 

domeniul ISCIR, pe care le au în evidentă, acestea trebuind să fie efectuate cu 

respectarea prescripțiilor tehnice ISCIR; 

l) exploatarea corectă și legală a echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR pe 

care le au în evidentă; 

m) existenta instrucțiunilor de folosire ale fiecărui echipament/fiecărei instalații; 

n) anunțarea telefonic și/sau în scris, în maximum 8 ore de la data luării la cunoștință, 

a inspecției teritoriale ISCIR de care aparțin, despre producerea unor avarii sau 

accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidentă; 

o) anunțarea conducerii deținătorului/utilizatorului (inclusiv în scris) despre 

necesitatea opririi unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defecțiunilor 

apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, 

revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale; 

p) anunțarea conducerii, deținătorului/utilizatorului (inclusiv în scris) despre 

nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalațiilor ISCIR de 

către personalul de exploatare; 

q) înregistrarea evidenței instalațiilor/echipamentelor într-un registru, cu urmărirea 

efectuării verificărilor tehnice oficiale, fără de care acestea nu pot funcționa; 

r) urmărirea și pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale 

și participarea activă la efectuarea acestora; urmărirea realizării în termen a 

dispozițiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică, examinarea în mod 

regulat a registrului de evidentă a funcționării echipamentelor/instalațiilor și luarea 

măsurilor pentru remedierea imediată a defectelor semnalate; 

s) interzicerea manevrării instalațiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate, 

atunci când au cunoștință de acest lucru. 

13. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt a unității în limitele respectării temeiului legal, corespunzător pregătirii 

sale; 

14. . Reprezintă sectorul de mentenanța în relația cu managerul spitalului; 

15. . Asigură o comunicare eficienta în interiorul sectorului pe care li coordonează și cu 

celelalte sectoare de activitate cu care colaborează; 

16. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în interiorul sectorului, în 

raportul cu alte sectoare de activitate, precum și relațiile cu personale din afara 

spitalului; 

17. . Răspunde de menținerea, în cadrul sectorului, a unui climat favorabil îndeplinirii 

sarcinilor de lucru; 

18. Asigură reprezentarea și apărarea intereselor și imaginii spitalului în raport cu toate 

persoanele cu care vine în contact; 
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19. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare precum și de 

însușirea și respectarea acestora de către întreg personalul din subordine; 

20. Respectă procedurile de utilizare a tuturor echipamentelor și utilajelor pe durata 

reparațiilor, verificărilor, realizării lucrărilor de investiții; 

21. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

22. Răspunde de calitatea lucrărilor de reparații curente realizate, precum și de menținerea 

unui raport optim cost/calitate; 

23. Răspunde de realizarea în termen și conform bugetului planificat a lucrărilor de 

reparații curente prevăzute în programul anual; 

24. Răspunde de menținerea gradului de profesionalism în realizarea activităților sectorului 

de care răspunde; 

25. . Este numit, prin decizie, persoana pentru întocmirea Proiectului de angajare a 

cheltuielilor și pentru lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor pe categoria cheltuieli de 

materiale, produse, servicii, reparații, investiții și alta natura din cadrul 

Compartimentului tehnic; 

26. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces  

Atribuții generale : 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de 

odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea managerului; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

serviciului. 

 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

441 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

 

Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 
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Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 
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Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

III. TEHNICIAN  

Atribuţii specifice 

1. Coordonează echipa de muncitori a serviciului tehnic; 

2. Urmărește realizarea planului de reparații, controlează calitatea lucrărilor executate și 

verifică  încadrarea în cheltuielile planificate; 

3. Urmărește derularea contractelor încheiate pentru respectarea clauzelor privind 

calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de execuție și încadrarea în buget; 

4. Stabilește, conform structurii organizatorice și ROF, sarcinile și responsabilitățile 

personalului din subordine, în baza fiselor de post; 

5. Evaluează activitatea personalului din subordine și face propuneri de motivare, 

sancționare, promovare, etc.; 

6. Analizează operativ accidentele tehnice apărute, stabilește cauzele/efectele, 

răspunderile și măsurile necesare remedierilor; 

7. Monitorizează consumurile specifice energetice, ia măsuri pentru încadrarea lor în 

consumurile planificate și propune măsuri pentru reducerea lor; 

8. Răspunde de fundamentarea masurilor de motivare și sancționare a personalului, 

participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform 

procedurilor interne și prevederilor legislative în vigoare; 

9. Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine și asigură formarea 

continua a acestuia;  

10. Participă la analizele privind defecțiunile sau avariile instalațiilor, la stabilirea cauzelor 

care le-au determinat și luarea măsurilor de înlăturare a efectelor; 
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11. Verifică  regimul de funcționare la centrala termica pentru furnizarea neîntrerupta a 

utilităților necesare desfășurării activității spitalicești; 

12. Controlează starea mijloacelor fixe din cadrul spitalului, participă la inventarieri și 

avizează propunerile de casare de mijloace fixe; 

13. Asigură elaborarea de instrumente și metode de reducere a consumului de utilități; 

14. Stabilește, conform structurii organizatorice și ROF, sarcinile și responsabilitățile 

personalului din subordine, în baza fiselor de post; 

15. Evaluează activitatea personalului din subordine și face propuneri de motivare, 

sancționare, promovare, etc.; 

16. Analizează operativ accidentele tehnice apărute, stabilește cauzele/efectele, 

răspunderile și măsurile necesare remedierilor; 

17. Organizează acordarea concediului de odihna și a zilelor libere pentru personalul din 

subordine; 

18. Organizează și controlează folosirea integrala a timpului de muncă al personalului din 

subordine, întocmește graficul de lucru și pontajul lunar al acestuia și răspunde de 

respectarea lor; 

19. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt a unității în limitele respectării temeiului legal; 

20. Reprezintă sectorul de mentenanța în relația cu managerul spitalului; 

21. Asigură o comunicare eficienta în interiorul sectorului pe care li coordonează și cu 

celelalte sectoare de activitate cu care colaborează; 

22. Promovează respectul reciproc, colaborarea și transparenta în interiorul sectorului, în 

raportul cu alte sectoare de activitate, precum și relațiile cu personale din afara 

spitalului; 

23. Răspunde de menținerea, în cadrul sectorului, a unui climat favorabil îndeplinirii 

sarcinilor de lucru; 

24. Asigură reprezentarea și apărarea intereselor și imaginii spitalului în raport cu toate 

persoanele cu care vine în contact; 

25. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare precum și de 

însușirea și respectarea acestora de către întreg personalul din subordine; 

26. Respectă procedurile de utilizare a tuturor echipamentelor și utilajelor pe durata 

reparațiilor, verificărilor, realizării lucrărilor de investiții; 

27. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

28. Răspunde de calitatea lucrărilor realizate, precum și de menținerea unui raport optim 

cost/calitate; 

29. Răspunde de realizarea în termen a lucrărilor; 

30. Face parte din comisia de recepție a lucrărilor de investiții și reparații curente. 

31. Răspunde de menținerea gradului de profesionalism în realizarea activităților sectorului 

pe care îl conduce; 
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32. Răspunde de fundamentarea masurilor de motivare și sancționare a personalului, 

participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform 

procedurilor interne și prevederilor legislative în vigoare; 

33. Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine și asigură formarea 

continua a acestuia;  

34. Urmărește realizarea în termen a dispozițiilor date prin procesele verbale de verificare 

tehnica, examinează în mod regulat registrul de evidenta a funcționarii instalațiilor 

sanitare/termice/electrice și luarea masurilor pentru remedierea imediata a defecțiunilor 

semnalate; 

35. Informează la timp referitor la lucrările ce trebuie realizate, răspunde prompt la 

solicitările colegilor și superiorilor ierarhici; 

36. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din 

domeniul sau de activitate; 

37. Respectă regulile privind exploatarea și întreținerea trusei de instrumente și a 

echipamentelor din dotare; 

38. Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare; 

39. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotarea secției 

unde lucrează; 

40. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

41. Răspunde cu promptitudine la orice sesizare în cazul unei defecțiuni pentru remedierea 

imediata; 

42. Răspunde de controlul zilnic al instalațiilor sanitare/termice/electrice; 

43. Răspunde de controlul nivelului de combustibil și starea de funcționare a celor doua 

generatoare; 

44. Organizează lunar instruirile periodice ale întregului personal din subordine privind 

respectarea normelor de protecția muncii și PSI; 

45. Este responsabil cu controlul privind întreținerea spatiilor din curtea spitalului; 

46. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare;  

47. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

48. Controlează și vizează caietele și registrele de tura; 

49. Certifică la finele lunii îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu de către 

personalul din subordine, în vederea acordării drepturilor salariale; 

50. Este numit, prin decizie, responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a 

instalațiilor RSVTI cu următoarele atribuții : 

a) identifică și înregistrează echipamentele și instalațiile din domeniul ISCIR, 

transmite aceste date spre înregistrare la inspecția teritoriala ISCIR Iași; 

b) organizează anual examinări ale personalului de exploatare și consemnează 

rezultatele într-un proces- verbal; 
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c) supraveghează întreținerea și reparațiile echipamentelor sau instalațiilor din 

domeniul ISCIR pe care le are în evidenta, cu respectarea prescripțiilor tehnice, 

de către persoane juridice autorizate ISCIR; 

d) montajul, înlocuirea unor piese și punerea în funcțiune a echipamentelor și 

instalațiilor din domeniul ISCIR, trebuie să fie efectuate cu respectarea 

prescripțiilor tehnice ISCIR; 

e) verifică  exploatarea corectă și legala a echipamentelor și instalațiilor din 

domeniul ISCIR pe care le are în evidenta; 

f) verifică  existenta instrucțiunile de folosire ale fiecărui echipament sau 

instalații; 

g) anunță telefonic și/sau în scris, în maxim 8 ore de la data luării la cunoștință a 

inspecției teritoriale ISCIR, despre producerea unor avarii sau accidente la 

echipamentele sau instalațiile pe care le are în evidenta; 

h) anunță managerul (inclusiv în scris) despre nerespectarea regimului de folosire 

a echipamentelor sau instalațiilor ISCIR de către personalul de exploatare; 

i) anunță managerul (inclusiv în scris) despre necesitatea opririi unor instalații sau 

echipamente ISCIR din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesitații 

efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau 

reparații capitale; 

j) urmărește și înregistrează într-un registru a verificărilor tehnice oficiale 

efectuate asupra instalațiilor sau echipamentelor din domeniul ISCIR; 

k) urmărește realizarea în termen a dispozițiilor date prin procesele verbale de 

verificare tehnica, examinează în mod regulat registrul de evidenta a 

funcționarii echipamentelor sau instalațiilor și luarea masurilor pentru 

remedierea imediata a defectelor semnalate; 

l) oferă date tehnice în achiziționarea de produse în domeniu, verifică  existenta 

documentelor însoțitoare conform actelor normative în vigoare; 

m) anunță inspecția teritoriala unde este înregistrat echipamentul sau instalația în 

vederea scoaterii din evidenta cu cel puțin 15 zile de la data casării, precum și 

documentele de casare; 

n) informează, în scris, inspecția teritoriala ISCIR despre datele de identificare a 

noului detonator de echipamente sau instalații, în cazul unui transfer de 

proprietate sau folosință asupra acestor bunuri; 

o) raportează zilnic starea stadiului instalațiilor aflate sub incidenta normelor 

ISCIR (lifturi, cazane abur, stație de sterilizare) și răspunde de controlul zilnic 

al instalațiilor tehnologice și echipamentelor din domeniul ISCIR;  

Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal. 

 

Atribuții generale 
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1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de 

odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea inginerului sau șefului serviciului 

administrativ; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

serviciului. 

 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 
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 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

Atribuții  privind Sistemul de Management al Calității (SMC) 

1. Își însușește și respectă cerințele procedurilor SMC; 

2. Își însușește și respectă cerințele Manualului Calității; 

3. Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci când este cazul;  

4. Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea unității; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de serviciu 

și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii sau 

alte acte normative aflate în vigoare. 

Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 
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6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 

11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 
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IV.MUNCITORUL 

IV.1 Muncitorul bucătar 

1. Desfăşoară activitățile zilnice în bucătăria spitalului, asigurând-se ca standardele 

de pregătire și prezentare a produselor alimentare sunt păstrate și se respectă 

bugetul alocat; 

2. Calculează norma specifică de timp pentru fiecare poziție din meniu; 

3. Stabileşte cu exactitate necesarul de materii prime și auxiliare pentru o anumita 

perioada de timp; 

4. Verifică și se asigură ca atât produsele preparate cât și produsele nepreparate sunt 

bine păstrate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare; 

5. Verifică și se asigură ca toate echipamentele, vasele și tacâmurile sunt corect 

folosite; 

6. Se asigură ca circuitul deșeurilor și a reziduurilor este respectat în totalitate în 

conformitate cu reglementările interne; 

7. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

8. Furnizează corect și prompt informații din domeniul sau de activitate colegilor și 

superiorilor ierarhici; 

9. Are o atitudine politicoasă față de colegi cât și față de alte persoane cu care vine 

în contact în cadrul spitalului; 

10. Răspunde de îndeplinirea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru; 

11. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

12. Respectă procedurile interne legate de utilizarea și păstrarea în buna funcționare a 

echipamentului din dotarea bucătăriei și răspunde de respectarea acestora de întreg 

personalul din subordine; 

13. Poartă obligatoriu echipament de lucru și răspunde de purtarea lui de către întreg 

personalul din subordine; 

14. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

15. Răspunde de activitatea desfășurata în bucătăria spitalului oferind produse și 

servicii la cele mai înalte standarde; 

16. Răspunde de menținerea gradului de profesionalism în realizarea activităților din 

bucătărie; 

17. Răspunde de implementarea și menținerea unor standarde înalte de igiena, precum 

și de respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curățenie și 

întreținere; 

18. Răspunde de circuitul alimentelor în bucătărie (fără a se intersecta murdar/curat, 

produs neprelucrat/produs prelucrat termic); 

19. Răspunde de predarea produsului finit către secțiile spitalului;  

20. Respectă codul de procedura elaborat și implementat conform HACCP; 
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21. Nu permite accesul persoanelor străine în spatiile de pregătire a alimentelor; 

22. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

23. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

24. Anunţă imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotare. 

 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


 
CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 
Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  

Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 

452 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

 

IV.2.Muncitorul necalificat de la Blocul alimentar 

1. Desfășoară activitățile zilnice de ridicare, transport și pregătire a legumelor și 

fructelor în vederea preparării meniurilor; 

2. Asigură zilnic curățenia și dezinsecția spatiilor din bucătărie și anexele; 

3. Păstrează curățenia și dezinfectează zilnic toate echipamentele din dotarea 

bucătăriei (roboti de bucătărie, vesela, tacâmuri, plita, etc.);  

4. Păstrează curățenia și dezinfectează zilnic toaletele utilizând materialele sanitare în 

acest scop; 

5. Verifică  și asigură împreună cu bucătarul ca atât produsele preparate cât și 

produsele  nepreparate sunt proporțional distribuite cu numărul de pacienți aferent 

fiecărei secții; 

6. Verifică  și se asigură ca toate echipamentele, vasele și tacâmurile sunt corect 

folosite; 

7. Se asigură ca circuitul deșeurilor și a reziduurilor este respectat în totalitate în 

conformitate cu reglementările interne;                                                

8. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

9. Furnizează corect și prompt informații din domeniul sau de activitate colegilor și 

superiorilor ierarhici; 

10. Are o atitudine politicoasă față de colegi cât și față de alte persoane cu care vine în 

contact în cadrul spitalului; 

11. Răspunde de îndeplinirea unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru; 

12. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

13. Respectă procedurile interne legate de utilizarea și păstrarea în buna funcționare a 

echipamentului din dotarea bucătăriei și răspunde de respectarea acestora de întreg 

personalul din subordine; 
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14. Poarta obligatoriu echipament de lucru; 

15. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

16. Răspunde de activitatea desfășurata în bucătăria spitalului oferind produse și 

servicii la cele mai înalte standarde; 

17. Răspunde de menținerea gradului de profesionalism în realizarea activităților din 

bucătărie; 

18. Răspunde de implementarea și menținerea unor standarde înalte de igiena, precum 

și de respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curățenie și 

întreținere; 

19. Răspunde de circuitul alimentelor în bucătărie (fără a se intersecta murdar/curat, 

produs neprelucrat/produs prelucrat termic); 

20. Răspunde de predarea produsului finit către secțiile spitalului;  

21. Respectă codul de procedura elaborat și implementat conform HACCP; 

22. Răspunde și asigură utilizarea eficienta a utilajelor din dotarea blocului alimentar 

respectând consumul normat de energie electrica, apa și gaz metan; 

23. Nu permite accesul persoanelor străine în spatiile de pregătire a alimentelor; 

24. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

25. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

26. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

începutul anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotare. 

 Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 
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 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

 

IV.3 Muncitorul liftier 

1. Răspunde ca ascensorul și dotările lui speciale sunt exploatate în condiții de 

siguranța, prin respectarea riguroasa a instrucțiunilor din cartea tehnica a 

ascensorului și prescripțiile tehnice ISCIR, aplicabile, în vigoare; 

2. Avariile/accidentele sunt semnalate și raportate cu promptitudine responsabilului 

cu supravegherea și verificarea tehnica a ascensoarelor, autorizat ISCIR; 

3. Verifică  funcționarea normala a ascensorului, prin efectuarea corectă a probelor de 

funcționare; 

4. Deficientele grave constatate la efectuarea probelor de funcționare sunt înscrise 

corect în registrul pentru supravegherea ascensorului, în vederea remedierii 

acestora; 
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5. Sarcina de transportat este încărcata în limitele admise de caracteristicile tehnice 

ale ascensorului; 

6. Sarcina este repartizata cât mai uniform pe suprafața cabinei ascensorului, pentru a 

se evita dezechilibre periculoase sau, după caz, este fixata corespunzător; 

7. Cabina ascensorului este însoțita în permanenta fără a încredința comenzile unei 

persoane neautorizate; 

8. Efectuează corect comenzile de pornire ale ascensorului, în ordinea prevăzută în 

regulamentul de funcționare; 

9. Descărcarea persoanelor se face în liniște și siguranța, la oprirea ascensorului, în 

stația de destinație; 

10. Descărcarea materialelor este urmărita cu atenție fără a le deteriora sau a aduce 

prejudicii cabinei, descărcarea sarcinilor este efectuata cu precizie și 

responsabilitate, astfel încât acestea să nu blocheze ușile de acces în cabina; 

11. Adoptă măsuri de urgenta în cazul în care cabina nu poate fi adusa la nivelul unui 

palier, trebuie să mențină un climat calm și siguranța în rândul persoanelor 

transportate, pana la sosirea echipei de intervenție; 

12. Preda ascensorul descărcat de orice sarcina și li aduce, la terminarea programului, 

la palierul stabilit de deținătorul acestuia conform instrucțiunilor specifice; 

13. Completează documentele de încheiere a activității și consemnează eventualele 

probleme tehnice speciale nesoluționate în timpul funcționarii ascensorului;  

14. Răspunde cu operativitate la solicitările venite din partea utilizatorilor ascensorului 

15. Informează la timp referitor la lucrările ce trebuie realizate, răspunde prompt la 

solicitările colegilor și superiorilor ierarhici; 

16. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care realizează lucrările în 

domeniul sau de activitate; 

17. Respectă și răspunde de regulile privind exploatarea și întreținerea liftului și a 

echipamentelor din dotare; 

18. Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare; 

19. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune  în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

20. Răspunde cu promptitudine la orice sesizare în cazul asigurării calității 

ascensorului; 

21. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

22. Li informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

23. Respectă secretul privind informațiile pe care le deține; 

24. Participă la instructajele impuse de CPCIN, PSI și protecția muncii; 

25. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru . 

Atribuții generale: 
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1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotare. 

 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 
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 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

. 

 

IV.4 Muncitorul electrician 

1.  Efectuează lucrări de întreținere, reparații și înlocuire la instalații de complexitate 

medie din spital conform procedurilor specifice de lucru și în condiții de siguranța; 

2. Efectuează lucrări de demontare și de recuperare a materialelor din instalațiile 

electrice demontate; 

3. Verifică  protecția prin legare la nul și/sau împământare; 

4. Execută lucrări de refacere a legăturilor de împământare, cu respectarea Normelor 

de Securitate și Sănătate a Muncii; 

5. Execută lucrări de întreținere a componentelor de acționare și comanda a 

instalațiilor tehnologice; 

6. Efectuează controlul final al instalațiilor de automatizare, inclusiv executarea 

panourilor de asimilare necesare verificării acestor instalații; 

7. Înainte de începerea fiecărei lucrări delimitează zona de lucru conform Normelor 

de Securitate și Sănătate a Muncii, întrerupe tensiunea, verifică  lipsa tensiunii și 

legarea la pământ și în scurtcircuit; 

8. Participă la construcția tablourilor de distribuție; 

9. Montează corpurile electrice de iluminat; 

10. Execută lucrări speciale în condiții grele de lucru (umiditate, pericol de explozie) 

precum și instalații simple de automatizare; 

11. Remediază defecțiunile provocate de scurtcircuit în instalațiile electrice și ia măsuri 

pentru prevenirea lor; 

12. Verifică  periodic integritatea izolațiilor și carcaselor; 

13. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

14. Răspunde cu operativitate la solicitările secțiilor sau compartimentelor, atunci când 

apar defecțiuni din punct de vedere electric ale utilajelor sau instalațiilor; 

15. Informează la timp referitor la lucrările ce trebuie realizate, răspunde prompt la 

solicitările colegilor și superiorilor ierarhici; 

16. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din 

domeniul sau de activitate; 

17. Respectă regulile privind exploatarea și întreținerea trusei de instrumente și a 

echipamentelor din dotare; 

18. Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare;  
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19. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotarea 

secției unde lucrează; 

20. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

21. Răspunde cu promptitudine la orice sesizare în cazul unei defecțiuni electrice pentru 

remediere imediata; 

22. Răspunde de controlul zilnic al instalațiilor tehnologice din punct de vedere electric; 

23. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

24. Va consemna în registrul de tură data și ora predării- primirii schimbului, modul în 

care au funcționat echipamentele, instalațiile, defecțiunile constatate, urgențele 

remediate; 

25. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

26. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

27. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

începutul anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotare. 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 
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 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

 

IV.5  Muncitorul instalator 

1. Efectuează lucrări de întreținere, reparații și înlocuire la instalații de complexitate 

medie din spital conform procedurilor specifice de lucru și în condiții de siguranța; 

2. Efectuează lucrări de demontare și de recuperare a materialelor din instalațiile 

sanitare demontate; 

3. Pregătește materialele auxiliare (minium de plumb, frânghie gudron, fuior de 

cânepa), confecționarea garniturilor, confecționarea diblurilor, a distanțierelor, și a 

dopurilor de lemn; 

4. Dăltuiește și străpunge zidăriile și planșeele cu unelte manuale; 

5. Prepararea mortarelor de ipsos sau ciment, execută tiparele de pământ la manșoane, 

la instalații de apa-canal; 

6. Efectuează tăierea țevilor de otel manual sau cu mijloace mecanice; 

7. Montează scaunele WC, al capacelor la piesele de curățenie și a grătarelor la sifoane 

generale din fonta; 
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8. Execută lucrări speciale în condiții grele de lucru (umiditate, pericol de explozie) 

precum și instalații simple împreună cu muncitorii de calificare superioara; 

9. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

10. Răspunde cu operativitate la solicitările secțiilor sau compartimentelor, atunci când 

apar defecțiuni din punct de vedere sanitar a instalațiilor; 

11. Informează la timp referitor la lucrările ce trebuie realizate, răspunde prompt la 

solicitările colegilor și superiorilor ierarhici; 

12. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din 

domeniul sau de activitate; 

13. Respectă regulile privind exploatarea și întreținerea trusei de instrumente și a 

echipamentelor din dotare; 

14. Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare; 

15. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotarea 

secției unde lucrează; 

16. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

17. Răspunde cu promptitudine la orice sesizare în cazul unei defecțiuni sanitare pentru 

remediere imediata; 

18. Răspunde de controlul zilnic al instalațiilor sanitare; 

19. Li informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

20. Va consemna în caietul de evidenta lucrările pe care le executa, zilnic; 

21. Participă la instructajele impuse de CPCIN, PSI și protecția muncii; 

22. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

23. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

începutul anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotare. 

 Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  
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1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.6 Muncitorul lăcătuș mecanic  

1. Efectuează lucrări de întreținere, reparații și înlocuire specifice domeniului de 

lăcătușerie, din spital, conform procedurilor specifice de lucru și în condiții de 

siguranța; 

2. Răspunde de organizarea și desfășurarea activității la locul de muncă; 
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3. Construiește, montează și instalează diferite structuri metalice, dacă este cazul; 

4. Repara, ajustează, asamblează, îmbina, finisează, încadrează uși, ferestre metalice 

în interiorul construcției; 

5. Ajuta la executarea cofrajelor pentru turnarea betonului, dacă este cazul; 

6. Respectă întocmai sarcinile, indicațiile și precizările primite de la șeful direct cu 

privire la activitatea desfășurata; 

7. Utilizează rațional timpul de lucru și materialele, echipamentele de lucru din dotare; 

8. Aduce la cunoștință șefului ierarhic orice disfuncționalitate ce poate să apară în 

procesul muncii sau care poate afecta bunul mers al activității; 

9. Ia măsuri pentru gospodărirea raționala a energiei, apei și a celorlalte materiale de 

consum utilizate; 

10. Ia măsuri pentru evitarea întreruperilor, stagnărilor și reducerea timpului 

neproductiv în activitatea ce o desfășoară și nu determina întârzieri; 

11. Utilizează adecvat, conform indicațiilor, echipamentele de lucru și de protecție de 

cate ori este nevoie, fără a face rabat de la norme; 

12. Răspunde de respectarea tehnologiilor de execuție și a instrucțiunilor de lucru 

pentru operațiile care îi revin; 

13. Să nu părăsească locul de muncă fără să lase totul în ordine, fără să scoată utilajele 

din funcțiune și de sub tensiune; 

14. Adoptă o conduita cuviincioasă, de respect față de ceilalți salariați; 

15. Execută orice operație repartizata de șeful ierarhic, respectând toate indicațiile și 

măsurile, astfel încât rezultatul operațiunii respective să corespunda cerințelor 

solicitate; 

16. Zilnic se vor execută lucrările solicitate de compartimentele spitalului; 

17. Are obligația de a lua măsuri de remediere a deficientelor constatate de către toți 

cei care fac verificări, în concordanta cu dispozițiile șefului ierarhic; 

18. Răspunde de calitatea execuției lucrărilor în conformitate cu procedurile tehnice, 

proceduri de sistem și instrucțiuni de lucru, prevăzute în manualul calității; 

19. Materialele se vor elibera pe baza bonului de consum în urma aprobării referatelor 

întocmite de secțiile și compartimentele spitalului;  

20. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

21. Răspunde cu operativitate la solicitările secțiilor sau compartimentelor, atunci când 

apar defecțiuni din domeniul sau de activitate; 

22. Informează la timp referitor la lucrările ce trebuie realizate, răspunde prompt la 

solicitările colegilor și superiorilor ierarhici; 

23. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din 

domeniul sau de activitate; 

24. Respectă regulile privind exploatarea și întreținerea trusei de instrumente, a sculelor 

și a echipamentelor din dotare; 

25. Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare; 
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26. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotarea 

secției unde lucrează; 

27. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

28. Răspunde cu promptitudine la orice sesizare în cazul unei defecțiuni, din domeniul 

sau de activitate, pentru remediere imediata; 

29. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

30. Va consemna în caietul de evidenta lucrările pe care le executa, zilnic; 

31. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

32. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

33. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotare. 

 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 
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 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.7 Muncitorul zugrav  

1. Efectuează lucrări de întreținere, reparații, pregătește suprafețele de zugrăvit și vopsit 

din spital conform procedurilor specifice de lucru și în condiții de siguranța; 

2. Efectuează lucrări de umplere a găurilor, crăpăturilor, finisează colturile, prepara 

mortarele de ipsos sau ciment; 

3. Pregătește culorile pentru zugrăveala, zugrăvește cu treflate sau utilizează șabloane 

pentru a efectua zugrăveli decorative; 

4. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

5. Răspunde cu operativitate la solicitările secțiilor sau compartimentelor, atunci când 

apar defecțiuni din punct de vedere al zidăriilor; 

6. Informează la timp referitor la lucrările ce trebuie realizate, răspunde prompt la 

solicitările colegilor și superiorilor ierarhici; 

7. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din 

domeniul sau de activitate; 

8. Respectă regulile privind exploatarea și întreținerea trusei de instrumente și a 

echipamentelor din dotare; 

9. Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare; 
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10. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotarea secției 

unde lucrează; 

11. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

12. Răspunde cu promptitudine la orice sesizare în cazul lucrărilor de zidărie, tencuiala, 

finisaje ale spitalului; 

13. Li informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

14. Va consemna în caietul de evidenta lucrările pe care le executa, zilnic; 

15. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

16. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

17. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

 Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotare. 

 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 
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 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.8 Muncitorul fochist 

1. Execută activitățile de pornire ale instalației și verifică  parametrii de funcționare 

astfel încât să se asigure necesarul de agent termic; 

2. Asigură buna funcționare a centralei termice pe toata perioada turei de lucru; 

3. Verifică  permanent parametrii funcționali și asigură înregistrarea orara a 

parametrilor de funcționare și a altor date de interes; 

4. Asigură verificarea curenta a stării de funcționare pentru toate 

utilajele/echipamentele astfel încât să se asigure regimul normal de funcționare; 

5. Asigură starea de funcționare a utilajelor/echipamentelor prin menținerea 

parametrilor la valorile normale și prin proceduri specifice pentru fiecare tip de 

utilaj/echipament; 

6. Verifică  permanent valorile parametrilor pe tipuri de utilaje/echipamente în 

funcție de rolul în cadrul instalației; 

7. Sesizează prompt și reglementează orice neconcordanta intre valorile stabilite și 

valorile înregistrate de AMC-uri, în funcție de caracteristicile instalației deservite; 

8. Completează fisa de constatare a defecțiunilor în cazul producerilor unor avarii sau 

a scoaterii din funcțiune a instalației; 

9. Asigură supravegherea continua a AMC-urilor și echipamentelor de siguranța; 

10. Anunță dereglările funcționale care apar și care depășesc competenta să; 
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11. Contribuie la verificările și reparațiile periodice ale centralei termice, sub 

coordonarea și supravegherea echipelor autorizate (ISCIR) în cazul reviziilor 

tehnice și al reparațiilor; 

12. Asigură verificarea funcționarii instalației după remediere, conform instrucțiunilor 

de exploatare; 

13. Completează documentele primare de urmărire a parametrilor instalației; 

14. Propune sugestii de reparații și intervenții pe termen lung în ceea ce privește buna 

funcționare a centralei termice; 

15. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

16. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi cât și față de persoanele cu care intra 

în contact din exteriorul spitalului; 

17. Anunță imediat electricianul sau mecanicul de serviciu de defecțiunile ivite în 

timpul funcționarii instalației;  

18. Li informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

19. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotarea 

secției unde lucrează; 

20. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

21. Răspunde de gestionarea în siguranța și în conformitate cu procedurile în vigoare 

a bunurilor aflate în folosință; 

22. Își dezvolta și își îmbogățește în permanenta cunoștințele și competentele legate 

de activitatea pe care o desfășoară; 

23. Răspunde de completarea la zi a fiselor de monitorizare a funcționarii utilajului la 

care lucrează; 

24. Respectă parametrii tehnologici și de funcționare a instalației; 

25. Are responsabilități în sesizarea prompta a oricărei deficiente de funcționare a 

instalației și de reglementare în conformitate cu instrucțiunile specifice locului de 

muncă; 

26. Răspunde de menținerea în permanenta a curățeniei la locul de muncă în timpul și 

după efectuarea reparațiilor; 

27. Va consemna în registrul de tură data și ora predării- primirii schimbului, modul 

în care au funcționat echipamentele, instalațiile, defecțiunile constatate, urgențele 

remediate; 

28. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

29. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

30. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

Atribuții generale: 
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1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

începutul anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile RI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotare. 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 
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 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.9 Șofer 

1. Realizează activitatea de transport, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare 

privind circulația pe drumurile publice; 

2. Răspunde de menținerea autovehiculului din dotare în parametri optimi și realizează 

toate activitățile legate de revizia, înregistrarea și asigurarea acestuia; 

3. Execută toate dispozițiile date de șeful ierarhic pentru realizarea unui grad sporit de 

siguranța a circulației, conform legislației în vigoare : Ord. Ministrului transporturilor, 

construcțiilor și turismului nr.1892/2006, Codul rutier și Legea nr.105/2000 pentru 

aprobarea OG nr. 44/1997 privind transporturile rutiere; 

4. Conduce numai autovehiculele pe care le are în primire pe baza de semnătura și pentru 

care are permis valabil de conducere, pentru categoria din care acestea fac parte; 

5. Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și la venirea din cursa; 

6. Înainte de plecarea în cursa verifică  dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, 

dacă are toate documentele asupra să și dacă are aprobarea persoanelor competente 

pentru efectuarea cursei; 

7. Orice redirijare de traseu, din dispoziția utilizatorului sau politiei rutiere, se 

consemnează în foaia de parcurs sub semnătura utilizatorului; 

8. Ia în primire autovehiculul repartizat pe baza de proces-verbal consemnat în carnetul 

de bord, în care menționează dotarea, precum și starea tehnica a autovehiculului; 

9. Păstrează actele mașinii și documentele de transport în condiții corespunzătoare și le 

prezinta, la cerere, organelor de control ale politiei rutiere; 

10. Asigura, cel puțin o luna înainte de expirare, reînnoirea contractului de asigurare 

obligatorie prin efectul legii (de răspundere civila) și facultativa (CASCO) pentru 

mașina pe care o are în primire; 

11. Respecta, pe cât posibil, viteza economica de consum a autovehiculului pentru 

încadrarea consumului de carburant în limitele de consum raportat la 100 km 

echivalenți; 

12. Asigură efectuarea, în termen, a reviziei tehnice a autovehiculului; 

13. Efectuează reparațiile tehnice minore și acorda asistenta mecanicului pe durata 

reparațiilor majore; 

14. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

15. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din 

domeniul sau de activitate; 
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16. Sesizează superiorul ierarhic orice nereguli ivite în exploatarea autovehiculului și ori 

de cate ori apar probleme ce depășesc competenta personala de rezolvare  

17. Răspunde de menținerea în buna stare de funcționare a autovehiculului pe care li are 

în primire; 

18. Sesizează superiorului ierarhic orice nereguli ivite în exploatarea autovehiculului și ori 

de cate ori apar probleme ce depășesc competenta personala de rezolvare; 

19. Răspunde de inventarul autovehiculului și semnează pentru acesta pe față foii de 

parcurs, împreună cu șeful ierarhic; 

20. Răspunde de integritatea persoanelor/mărfurilor transportate, pe întreaga durata a 

transportului; 

21. Folosește autovehiculul doar în interesul spitalului; 

22. Răspunde de utilizarea autovehiculului doar în cursele indicate de persoana stabilită 

să confirme foaia de parcurs cu kilometrii rulați și timpul cât a stat la dispoziție; 

23. Prin semnarea foii de parcurs răspunde de certificarea stării tehnice a mijlocului auto 

care pleacă în cursa; 

24. Răspunde de gararea autovehiculului doar în locurile stabilite de către superiorii 

ierarhici; 

25. Răspunde de asigurarea tuturor masurilor de prevenire a sustragerilor sau degradărilor 

autovehiculului; 

26. Răspunde de respectarea tuturor reglementarilor în vigoare privind circulația pe 

drumurile publice și evita implicarea autovehiculului în evenimente de circulație 

rutiera, ori de alta natura; 

27. Răspunde de completarea zilnica a foii de parcurs și de corectitudinea datelor înscrise;   

28. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare;  

29. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

30. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal. 

 Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului 

de odihna planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea șefului serviciului administrativ; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectăprevederile RI și ale ROF; 

6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotarea serviciului. 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  
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1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

 

IV.10 Magaziner  

1. Întocmește și urmărește semnarea zilnica a bonurilor de consum de materiale și 

obiecte de inventar și le înaintează la magazia de materiale pentru a a-și asigura 

distribuirea produselor; 
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2. Asistă zilnic, în calitate de membru al comisiei, la predarea- primirea inventarului 

moale la și de la magazie către firma prestatoare de servicii de spălătorie; 

3. Întocmește borderourile și duce corespondenta la posta; 

4. Participă în comisiile de inventariere a patrimoniului spitalului; 

5. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

6. Furnizează corect și prompt informații din domeniul sau de activitate colegilor și 

superiorilor ierarhici; 

7. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de persoanele cu care vine 

în contact în cadrul unității; 

8. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează, transmite 

informații; 

9. Sesizează unuia din șefii ierarhici ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

10. Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare; 

11. Este obligat să poarte echipamentul de protecția muncii din dotare pe care li menține 

în condiții corespunzătoare; 

12. Răspundere informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

13. Răspunde de îmbunătățirea permanenta a cunoștințelor, competentelor sau 

abilitaților personale; 

14. Răspunde de implementarea și menținerea unor standarde înalte de igiena, precum 

și respectarea normelor de consum agreate pentru materialele de curățenie și 

întreținere;  

15. Răspunde de modul de întocmire a documentelor care îi revin 

16.  Acționează în conformitate cu dispozițiile legale în legătura cu răspunderea 

materiala, în cazul falsurilor și a lipsurilor ce au fost depistate anterior; 

17. Răspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru și disciplina în cadrul 

serviciului; 

18. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces;  

19. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii . 

        Atribuții generale: 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2.  programul de lucru și are obligația de a respecta programarea concediului de odihna 

planificat la începutul anului; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea șefului serviciului administrativ; 

4. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

5. Respectă prevederile ROI și ale ROF; 
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6. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotarea 

serviciului. 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.11 Muncitorul necalificat întreținere spaţii verzi  
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1. Efectuează lucrări de întreținere a spatiilor verzi- udat, maturat, cosit, curățare 

copaci și alte lucrări în acest sens; 

2. Efectuează lucrări de curățenie a spatiilor din curtea spitalului (maturat, gunoi 

menajer); 

3. Este responsabil pentru îndepărtarea gheții și a dezăpezii din incinta spitalului și 

căile de acces; 

4. Participă la activitățile agricole; 

5. Participă la descărcarea bunurilor materiale achiziționate de spital- magazia de 

alimente și de materiale; 

6. Ia în primire materialele de curățenie având obligația să asigure păstrarea și 

utilizarea acestora în bune condiții;  

7. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal; 

8. Răspunde cu operativitate la solicitările venite din partea superiorilor ierarhici; 

9. Informează la timp referitor la lucrările ce trebuie realizate, răspunde prompt la 

solicitările colegilor și superiorilor ierarhici; 

10. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care realizează lucrările în 

domeniul sau de activitate; 

11. Respectă regulile privind exploatarea și întreținerea trusei de instrumente și a 

echipamentelor din dotare precum și a substanțelor periculoase; 

12. Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare; 

13. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotarea 

secției unde lucrează; 

14. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice 

defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

15. Răspunde cu promptitudine la orice sesizare în cazul asigurării curățeniei spatiilor 

exterioare spitalului; 

16. Răspunde de controlul zilnic al curățeniei; 

17. Îl informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

18. Va consemna în caietul de evidenta lucrările pe care le executa, zilnic; 

19. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii; 

20. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru  

21. Anunță imediat șeful ierarhic asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 

 Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire 

și de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 
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4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la 

începutul anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile ROI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din 

dotare. 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 

 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  
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6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

IV.12 Muncitor- telefonist 

1. Asigură legături corecte din punct de vedere tehnic și corespunzătoare în ceea ce 

privește calitatea audiției 

2. Asigură prin intermediul mijloacelor de comunicare (centrala telefonica) legătura 

telefonica intre diverși abonați, transmiterea de mesaje sau informații la solicitarea 

acestora; 

3. Oferă informații clienților, înregistrează mesaje, efectuează calcule privind serviciile 

telefonice oferite; 

4. Realizează o legătura telefonica sau realizează o conferința telefonica 

5. Acționează cheia de disc cu ajutorul căreia primește ton, formează numărul postului 

chemat, dând astfel curs convorbirii, în cazul centralei automate; 

6. Stabilește legături telefonice și servicii cu caracter local, urban, interurban sau 

internațional, în funcție de capacitatea centralei și gradul de automatizare al acesteia; 

7. Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe 

termen scurt al unității în limitele respectării temeiului legal; 

8. Răspunde cu operativitate la solicitările venite din partea posturilor interne; 

9. Informează la timp referitor la lucrările ce trebuie realizate, răspunde prompt la 

solicitările colegilor și superiorilor ierarhici; 

10. Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care realizează lucrările în domeniul 

sau de activitate; 

11. Respectă regulile privind exploatarea și întreținerea centralei telefonice și a 

echipamentelor din dotare; 

12. Răspunde de buna întreținere a echipamentului de protecție din dotare; 

13. Răspunde de exploatarea și întreținerea corespunzătoare a aparaturii din dotare; 

14. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

15. Răspunde cu promptitudine la orice sesizare în cazul asigurării calității convorbirilor 

telefonice; 

16. Li informează pe superiorul ierarhic ori de cate ori apar probleme ce depășesc 

competenta personala de rezolvare; 

17. Respectă secretul privind informațiile pe care le deține; 

18. Participă la instructajele impuse de CPCIN, PSI și protecția muncii; 

19. Utilizează integral timpul de lucru, respectând programul de lucru; 

20. Anunță imediat medicul coordonator asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, 

instalații sanitare încălzire, etc.). 
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Atribuții generale 

1. Are obligația de a semna zilnic în condica de prezenta cu menționarea orei de venire și 

de plecare din serviciu; 

2. Respectă graficul de lucru; 

3. Nu va părăsi locul de muncă fără aprobarea superiorului ierarhic; 

4. Are obligația de a respecta programarea concediului de odihna planificat la începutul 

anului; 

5. Este interzis fumatul, venirea la serviciu în stare de ebrietate și consumul de băuturi 

alcoolice în timpul programului de lucru; 

6. Respectă prevederile ROI și ale ROF; 

7. Urmărește și asigură folosirea, păstrarea și întreținerea corectă a bunurilor din dotare. 

 

Atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI, colectare deșeuri  

1. Își însușește și respectă normele de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 

319/2006 și normele de aplicare a acesteia; 

2. Art.22-prevede că fiecare lucrător  trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu 

pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de 

muncă; 

3. Art.23-prevede obligațiile lucrătorilor: 

 să utilizeze corect aparatura, substanțele periculoase, echipamentele de transport; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat; 

 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii și să utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru sănătatea 

lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție; 

 să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană; 

 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 

inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității 

lucrătorilor; 

 să coopereze atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de 

lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de 

activitate; 
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 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora; 

 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.   

4. Își însușește și respectă prevederile OMAI 96/2016  privind situații de urgență; 

5. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;  

6. Își însușește și respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deșeurilor în instituțiile publice. 

 

 Atribuții în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date 

1.Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării 

datelor cu caracter personal; 

2.De a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează atât în 

afara programului normal de lucru cât și după încetarea contractului individual de 

muncă cu Spitalul; 

3.De a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează unor alte persoane decât cele 

în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul 

intern al spitalului, prin contractul individual de muncă și fișa postului; 

4.De a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 

serviciu prevăzute în fisa postului, în contractul individual de muncă și în regulamentul 

intern; 

5.Să informeze de îndată conducerea unității despre împrejurări de natură a conduce la 

o diseminare neautorizată de date cu caracter personal  sau despre o situație în care au 

fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, 

despre care a luat la cunoștință; 

6.Să nu introducă în rețea programe neautorizate care ar putea permite conectarea 

persoanelor de la distanță; 

7.Utilizatorul are acces doar la ce este relevant muncii lui (Utilizatorul în cauză este 

autorizat să lucreze cu acel program); 

8.Fișierele care conțin date personale aflate pe dispozitive mobile (laptop, tabletă, 

memorie USB) se criptează. Criptarea informațiilor importante înseamnă protejarea 

datelor comunicate la distanță, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât 

cele autorizate a le recepționa; 

9.Nu se aduc date din surse nesigure, memorie USB, DVD, CD.  Dacă este necesar, se 

folosește doar stick USB, pentru salvare de date în forma criptată; 

10.Nu este permisă scoaterea din spital a mediilor de stocare (USB Stick, DVD, CD, 

etc.) decât cu aprobarea prealabilă din partea conducerii unității; 
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11.Utilizatorii nu vor accesa internetul pentru a deschide site-uri nesigure și nu vor 

deschide mail-uri necunoscute, suspecte; 

12.În locurile unde publicul poate vedea monitorul, pe care apar date cu caracter 

personal, acesta va fi poziționat astfel încât să nu poată fi văzut de public; 

13.Utilizatorii ies din aplicație dacă părăsesc stația, iar dacă temporar nu se lucrează la 

stație, aceștia blochează stația cu CTRL+ALT-DEL; 

14.Documentele care conțin date cu caracter personal sunt ținute în dulapuri închise cu 

cheie; 

15.Se interzice stocarea sau notarea parolei de către utilizator într-un loc care poate fi 

accesat de persoane neautorizate. Se preferă memorarea acesteia; 

16.Încăperile unde se află computerele se încuie după terminarea programului. 

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea disciplinară a 

salariatului în conformitate  cu prevederile regulamentului intern.   

17.Fiecare stație trebuie să aibă o parola complexă; 

18.Parola trebuie să conțină 6 caractere și  să fie o combinație de litere (minuscule și 

majuscule), cifre și simboluri speciale. Parola nu trebuie să fie un nume, substantive, 

idee sau orice cuvânt care poate exista într-un dicționar. 

Utilizatorii stației nu trebuie să țină o parolă mai mult de câteva luni consecutive, iar la 

momentul schimbării nu trebuie ca cea noua să fi fost folosită în ultimele 3 cicluri. 

19.  Răspunde disciplinar, material și penal atunci când: 

 nu respectă programul de activitate stabilit de conducerea societății; 

 nu respectă conduita, etica și deontologia profesiei de medic; 

 nu respectă disciplina muncii și nu utilizează corespunzător instalațiile și 

echipamentele de lucru și cele de protecție; 

 nu duce la îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare atribuțiilor de 

serviciu și orice sarcini specifice; 

 comite orice alte abateri sancționabile prin regulamentul intern, codul muncii 

sau alte acte normative aflate în vigoare. 

 

 

N.  ACTIVITATE ASISTENŢĂ RELIGIOASĂ 

1. Asigură serviciile religioase cu acordul conducerii unității; 

2. Vizitează cu regularitate bolnavii din unitate; 

3. Întreține convorbiri duhovnicești cu pacienții, cu membrii familiei sau cu aparținătorii 

lor; 

4. Asigură servicii religioase în cazuri de urgenta și administrează Sfintele Taine; 

5. Săvârșește slujbe speciale : înmormântarea decedaților abandonați sau fără familie, 

botezul copiilor în pericol de moarte sau la cererea părinților; 

6. Tine un registru la zi cu activitățile pastoral misionare desfășurate; 

7. Participă și sprijină soluționarea în spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor și 

instituții, cu sau ara caracter religios, sau de la persoane particulare; 
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8. Cultiva o atmosfera spirituala echilibrata a bolnavilor pentru a evita prozelitismul de 

orice fel și sprijină, la cererea, lor pe cei de alta confesiune pentru a primi asistenta 

religioasa din partea cultului de care aparțin; 

9. Colaborează cu personalul medical pentru a cunoaște starea pacienților și apartenenta 

religioasa declarata de către pacienți; 

10. Poate acorda asistenta religioasa salariaților unității la solicitarea acestora; 

11. Participă la activitățile organizate de Patriarhia Romana și de centrele eparhiale pentru 

personalul bisericesc; 

12. Manifesta atenție față de toate persoanele străine care vin în unitate indiferent în ce 

calitate se prezinta acestea; 

13. Are o atitudine politicoasă atât față de colegi cât și față de persoanele cu care vine în 

contact în cadrul unității; 

14. Răspunde de realizarea tuturor sarcinilor de serviciu din fisa postului și a celor 

încredințate de manager conform pregătirii profesionale; 

15. Răspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defecțiune 

în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea; 

16. Folosește datele și informațiile la care are acces numai în scopul luării unor decizii cu 

privire la îndeplinirea atribuțiilor funcției sale, fără a le utiliza în nici un alt scop; 

17. Ia toate măsurile pentru a păstra caracterul confidențial al datelor și informațiilor la care 

are acces prin natura atribuțiilor funcției sale, fără a le utiliza în nici un alt fel de scop; 

18. Efectuează controlul medical periodic; 

19. Răspunde de utilizarea eficienta a timpului de lucru și disciplina în cadrul serviciului; 

20. Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces;  

21. Participă la instructajele impuse de CPIAAM, PSI și protecția muncii . 

 

Art.124.  Alte activități în cadrul spitalului: 

PISCINA: 

1. În cadrul spitalului funcționează Piscina acoperita o investiție care oferă condiții 

moderne de tratament, de relaxare, precum și de tonifiere musculară; 

2. Pacienții spitalului sunt tratați la piscina în cursul dimineții intre orele 8.00-12.00, pe 

baza prescrierilor medicale ale medicilor și vin însoțiți de kinetoterapeutii spitalului 

pentru exerciții medicale. După ora 12.00 piscina are program de lucru efectuat de 

kinetoterapeuti pe baza de contract de prestări servicii și este aducătoare de venituri, 

contractele prevăzând ca 67% să revină spitalului  iar 33% prestatorului. 

 

STUDII CLINICE: 

1. Spitalul clinic de Recuperare este autorizat pentru desfășurarea de studii clinice cu 

beneficiu terapeutic îndeplinind condițiile Hotărârea nr 2/2014 al CS al ANMDM 

privind aprobarea Reglementarilor pentru autorizarea unităților care pot efectua studii 

clinice în domeniul medicamentelor de uz uman și cu respectarea legislației în vigoare. 
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2. Scopul efectuării de studii clinice este strângerea de informații referitoare la siguranța 

și eficacitatea unor medicamente noi, pentru ca pe viitor cât mai mulți pacienți să poată 

beneficia de noile tratamente. 

3. Aceste studii sunt validate de protocoale științifice riguroase și respectă principiile etice 

și interesele persoanelor care participă. 

4. În cadrul spitalului se desfășoară studii clinice la Secția de recuperare neurologie, secția 

de recuperare reumatologie, secția de recuperare cardiologie. 

5. Toate studiile sunt analizate, aprobate și monitorizate de Comisia de etica a spitalului; 

 

PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE: 

În cadrul spitalului se derulează o serie de programe naționale de sănătate decontate de 

către CNAS și de la bugetul de stat prin DSP. 

Programe derulate prin CAS Iași: 

 Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile; 

 Programul național de ortopedie; 

 Programul național de tratament al bolilor neurologice ( Scleroza multipla); 

 Programul național de tratament pentru boli rare( boli neurologice degenerative) 

 Programul național de tratament pentru boli rare( scleroza sistemica și ulcere ) 

Programele sunt coordonate de coordonatorii de program numiți prin decizie și au 

următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora: 

a) organizează evidenta  nominala a beneficiarilor programelor naționale de sănătate 

derulate, pe baza de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare 

la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date;  

b) raportează conducerii instituției, trimestrial și anual, în primele 5 zile după încheierea 

perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici programelor naționale de 

sănătate, în condițiile ordinului mai sus menționat; 

c) monitorizează modul de derulare a programelor naționale de sănătate pe care le 

coordonează: 

d) monitorizează permanent consumul de medicamente, materiale sanitare, dispozitive 

medicale și altele asemenea, care se acorda în cadrul programelor naționale de sănătate 

pe care le coordonează; 

e) întocmește un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care li transmite 

conducerii instituției pana la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; 

f) raportul de activitate prevăzut la litera c) cuprinde stadiul realizării activităților 

prevăzute în cadrul programului, analiza comparativa a costurilor medii realizate 

raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în ordinul mai sus menționat, 

probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de 

îmbunătățire a modului de derulare a programelor naționale de sănătate; 
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g) informează permanent conducerea instituției cu privire la disfuncționalitățile 

identificate în derularea programelor naționale de sănătate și propune măsuri de 

soluționare a acestora; 
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CAPITOLUL VII EXERCITAREA PROFESIILOR EXISTENTE 

 

Art.125. EXERCITAREA PROFESIILOR EXISTENTE ÎN CADRUL SPITALULUI 

Personalul încadrat în unitate are obligația să își desfășoare activitatea în mod 

responsabil, conform reglementărilor legale, codului de deontologie medicală și cerințelor 

postului. 

Personalul Spitalului clinic de Recuperare Iași se compune din: 

 medici 

 alt personal superior: biologi, chimiști, fizicieni, psiholog, profesori CFM 

 personal mediu (asistente, maseur) 

 personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri) 

 personal TESA 

 muncitori 

Medicii 

Profesia de medic se exercita în conformitate cu titlul 12 din Legea 95/2006 și are ca 

principal scop asigurarea stării de sănătate prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, 

menținerea și recuperarea sănătății individului și a colectivității. 

În vederea realizării acestui scop, pe tot timpul exercitării profesiei, medicul trebuie să 

dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate și respect fată de ființa umană. 

Deciziile și hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul și 

drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienți, 

respectarea demnității umane, principiile eticii și deontologiei medicale, grija fată de sănătatea 

pacientului și sănătatea publică. 

În scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are 

la baza exercitării sale independentă și libertatea profesională a medicului, precum și dreptul 

de decizie asupra hotărârilor cu caracter medical. 

Având în vedere natura profesiei de medic și obligațiile fundamentale ale medicului 

fată de pacientul său, medicul nu este funcționar public. 

În legătură cu exercitarea profesiei și în limita competențelor profesionale, medicului 

nu îi pot fi impuse îngrădiri privind prescripția și recomandările cu caracter medical, având în 

vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligația medicului de deosebit respect fată 

de ființa umană și de loialitatea fată de pacientul său, precum și dreptul medicului de a prescrie 

și recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului. 

Cu excepția cazurilor de forță majoră, de urgență ori când pacientul sau reprezentanții 

legali ori numiți ai acestuia sunt în imposibilitate de a-și exprima voința sau consimțământul, 

medicul acționează respectând voința pacientului și dreptul acestuia de a refuza sau de a opri o 

intervenție medicală. 

Responsabilitatea medicală încetează în situația în care pacientul nu respectă prescripția 

sau recomandarea medicală. 

Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariată și/sau independentă, se 

exercită numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor din România. 
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Exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu: 

 calitatea de angajat ori colaborator al unităților de producție ori de distribuție de 

produse farmaceutice sau materiale sanitare; 

 orice ocupație de natură a aduce atingere demnității profesionale de medic sau 

bunelor moravuri, conform Codului de deontologie medicală; 

 starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei 

medicale; 

Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei. 

În termen de 10 zile de la apariția situației de incompatibilitate, medicul este obligat să 

anunțe colegiul al cărui membru este. 

La solicitarea medicului, la sesizarea oricărei persoane, instituții sau autorități 

interesate, președintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie 

specială, pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 medici primari, pentru a confirma sau 

infirma situația de incompatibilitate. 

Exercitarea profesiei de medic se face, după obținerea calității de membru al Colegiului 

Medicilor din România, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor. 

Medicii au în principal următoarele atribuții: 

 să respecte și să aplice, în orice împrejurare normele de deontologie medicală; 

 să nu aducă prejudicii reputației corpului medical sau altor membrii, respectând 

statutul de corp profesional al Colegiului Medical; 

 să acorde cu promptitudine și necondiționat îngrijiri medicale de urgență ca o 

îndatorire fundamentală profesională și civică; 

 să acționeze pe toată durata exercitării profesiei în vederea creșterii gradului de 

pregătire profesională; 

 să aplice parafa, cuprinzând numele, prenumele, gradul, socialitatea și codul pe 

toate actele medicale pe care le semnează; 

 să respecte drepturile pacientului; 

 să efectueze un număr de ore de educație medicală continuă și informare în 

domeniul științelor medicale pentru acumularea numărului de credite stabilite 

în acest sens de către Colegiul Medicilor; 

 

Asistenții medicali 

Asistenții medicali își desfășoară activitatea în conformitate cu OUG nr. 

144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moașă și a profesiei de asistent medical, în baza Autorizației de Liberă Practică emisă de DSP 

și OAMMR; 

Conținutul și caracteristicile activităților de asistent medical generalist sunt: 

 determinarea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea îngrijirilor de 

sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare conform normelor elaborate 

de MS în colaborare cu OAMMR; 
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 administrarea tratamentelor conform prescripțiilor medicului; 

 protejarea și ameliorarea sănătății, elaborarea de programe și desfășurarea de 

activități de educație pentru sănătate și facilitarea activităților pentru protejarea 

sănătății în grupuri considerate cu risc; 

 participarea asistenților medicali abilitați ca formatori la pregătirea teoretică 

practica a asistenților medicali în cadrul programelor de formare continuă; 

 desfășurarea opțională a activităților de cercetare în domeniul în îngrijirilor generale 

de sănătate de către asistenții medicali licențiați; 

 pregătirea personalului sanitar auxiliar; 

 participarea la protejarea mediului ambiant; 

 întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfășurată: 

 activitatea de asistent medical se exercită prin asumarea responsabilității privind 

planificarea, organizarea evaluarea și furnizarea serviciilor în calitate de salariat; 

 activitatea desfășurată de asistenții medicali din altă specialitate se exercită cu 

responsabilitate în ceea ce privește totalitatea actelor și tehnicilor care fac obiectul 

specialității furnizate în calitate de salariat; 

 în exercitarea profesiei asistenții medicali nu sunt funcționari publici; 

 în vederea creșterii gradului de pregătire profesională asistenții medicali au 

obligatoare a efectua cursuri de pregătire și alte forme de educație continuă 

creditate; 

Biologii, biochimiștii, chimiștii 

Exercitarea profesiei de biochimist, biolog, și chimist se face în conformitate cu 

prevederile Legii nr.460/2003. 

Conținutul și caracteristicile activității biochimistului, biologului și chimistului sunt: 

 efectuează investigații de laborator conform pregătirii și specializării; 

 participă la programe de control privind starea de sănătate a populației; 

 participă la formarea teoretică și practică a viitorilor specialiști care au inclusă 

practica de laborator în programele de pregătire; 

 participă, împreună cu medicii și alte categorii de personal, la cercetarea în 

domeniul medical; 

 participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului 

ambiant; 

 biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar colaborează cu medicul și 

recunoaște rolul coordonator al acestuia precum și cu ceilalți membrii ai 

colectivului, participând la menținerea relațiilor amiabile în cadrul acestuia și 

contribuind la asigurarea calității actului medical; 

În exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul și chimistul din sistemul sanitar 

respectă demnitatea ființei umane și principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate 

profesională și morală, acționând întotdeauna în interesul pacientului și al comunității. 
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Biochimistul, biologul și chimistul din sistemul sanitar sunt obligați să respecte secretul 

profesional. 

Biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar au obligația profesională de a se 

pregăti prin programe de pregătire continuă elaborate de MS și Ordinul biochimiștilor, 

biologilor și chimiștilor. 

Farmaciștii 

Exercitarea profesiei de farmacist se face în conformitate cu Legea nr.95/2006, privind 

exercitarea profesiei de farmacist. 

Farmacistul în conformitate cu pregătirea să universitară, este competent să exercite 

activități profesionale, precum: 

 colaborare cu medicul pentru stabilirea și urmărirea terapiei pacientului; 

 farmacovigilență; 

 fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea și distribuția produselor din 

plante, suplimentelor nutritive, produselor igiena-cosmetice, dispozitivelor 

medicale, medicamentelor de uz veterinar, substanțelor farmaceutice active și 

auxiliare; 

 analize în laboratoare de biochimie, toxicologie și igienă a mediului și 

alimentelor; 

 marketing și management farmaceutic; 

 activități didactice sau administrație sanitară; 

Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibilă cu: 

 profesia de medic; 

 oricare ocupație de natură a aduce atingere demnității profesiei de farmacist sau 

bunelor moravuri, conform Codului deontologic al farmacistului; 

 starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea 

profesiei de farmacist; 

În termen de 10 zile de la apariția situației de incompatibilitate, farmacistul este obligat 

să anunțe colegiul al cărui membru este. 

Președintele colegiului din care face parte farmacistul poate desemna o comisie special 

constituită pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 farmaciști primari, pentru a confirma sau 

infirma situația de incompatibilitate. 

Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al 

Colegiului Farmaciștilor din România și dreptul de exercițiu al profesiei. 

Personal TESA și Muncitori 

Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea profesională, criteriile de 

angajare și promovare fiind prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr.1470/2011. 
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CAPITOLUL VIII DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR 

 

Art.126. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR 

1. Pacient = persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate . 

2. Discriminare = distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza 

rasei, sexului, vârstei, apartenența etnică, originii naționale sau sociale, religiei, 

opțiunilor politice sau antipatiei personale. 

3. Îngrijiri de sănătate = servicii medicale, servicii comunitare și servicii conexe actului 

medical 

4. Intervenție medicală = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de 

diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare . 

5. Îngrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament 

disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de 

boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului. 

Drepturile pacienților 

Drepturile pacienților sunt reglementate de Legea nr.46/2003 și Normele de Aplicare prin 

Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1410/2016; 

 Pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea 

dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unității; 

 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare; 

Dreptul pacientului la informația medicală 

 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, 

precum și la modul de a le utiliza; 

 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al 

furnizorilor de servicii de sănătate; 

 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care 

trebuie să le respecte pe durata spitalizării; 

 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a 

intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a 

alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de 

neefectuarea tratamentului nerespectarea recomandărilor medicale, precum și cu privire 

la datele despre diagnostic prognostic; 

 Pacientul are dreptul de a decide dacă dorește sau nu să fie informat în cazul în care 

informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință psihică; 

 Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu 

minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște 

limba română, informațiile i seduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care 

o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare; 

 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situația să 

medicală și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său; 
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 Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic 

și tratament, dar numai cu acordul pacientului; 

 Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al 

investigațiilor diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada 

spitalizării; 

Dreptul pacientului privind intervenția medicală 

 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în 

scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor 

medicale trebuie explicate pacientului; 

 Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de 

urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare 

anterioară a acestuia; 

 În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul 

reprezentantului legal nu mai este necesar; 

 În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie 

implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de înțelegere; 

 În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul 

pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este 

declinată unei comisii de arbitraj de specialitate; 

 Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienții internați în spitale și 

din doi medici pentru pacienții din ambulatoriul de specialitate; 

 Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea 

tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului 

sau a tratamentului cu care acesta este de acord; 

 Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în 

învățământul medical clinic și cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare 

științifică persoanele carena sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii 

consimțământului de la reprezentantul legal, și dacă cercetarea este făcută și în interesul 

pacientului; 

 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul 

său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau 

tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale; 

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului 

 Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidențiale, chiar și după decesul 

acestuia. 

 Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își 

dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

 În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, 

implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului este obligatorie. 
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 Pacientul are acces la datele medicale personale. 

 Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de 

observație clinica generala, o persoana care să aibă acces deplin, atât în  timpul vieții 

pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din 

foaia de observație. 

 Orice amestec în viața privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepția 

cazurilor încure această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori 

îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. 

 Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau 

pentru sănătatea publică. 

Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale 

 În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru 

anumite tipurile tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face 

numai pe criterii medicale. 

 Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se 

elaborează de către Ministerul Sănătății și se aduc la cunoștință publicului. 

 Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de 

dotare necesare și personal acreditat corespunzător. 

 Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate . 

 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, 

material și desfături pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în 

măsura posibilităților, va fi creat mediul de îngrijire și tratament cât mai aproape de cel 

familial. 

 Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună 

pacientul niciunei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze 

altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective. 

 Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăti suplimentare sau 

donații, cu respectarea legii. 

 Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate 

sau până la vindecare. 

 Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferite 

unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de 

medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După 

externare pacienții au dreptul la servicii comunitare disponibile. 

 Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență și de servicii 

farmaceutice, în program continuu. 

Obligațiile pacienților 

1. Să respecte regulile ce se aplică în spital; 

2. Să păstreze ordinea, liniștea și curățenia în spital; 

3. Să respecte programul de vizite și de masă precum și circuitele funcționale din spital; 
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4. Să nu deterioreze bunurile din spital; 

5. Să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării; 

6. Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor șefi de secție; 

7. Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extra medicale; în cazul în care 

are drept de învoire să nu depășească timpul care i-a fost acordat; 

8. Să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria de pat primite 

pentru șederea în spital; 

Se interzice complet fumatul în SCR Iași având în vedere prevederile Legii nr. 

349/2002 art.3(1). Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu 

amenda contravenționala de la 100 – 500 RON. Aceasta prevedere trebuie respectată de către 

personalul încadrat în unitate, de către pacienți, aparținători precum și orice altă persoana care 

se află în unitatea sanitară. 
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CAPITOLUL IX REGULI PRIVIND INTERZICEREA FUMATULUI ÎN CADRUL 

SPITALULUI. 

 

Art.127. Scopul principal al interzicerii fumatului în spațiile închise de la locul de 

muncă și în spații publice închise este protejarea sănătății angajaților și a cetățenilor care se 

află în spațiile publice, prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun.  

Legea nr. 15/2016  care prevede interzicerea fumatului în spatii publice este benefică 

suplimentar pentru cei care fumează deoarece facilitează oprirea fumatului, precum și în cazul 

minorilor și tinerilor deoarece contribuie la prevenirea fumatului prin reducerea ocaziilor 

sociale în care se fumează și în care debutează, de obicei, consumul de tutun. 

Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise din unitatile medico-sanitare, 

inclusiv în curtea unităților; 

Obligații ale administratorilor de spații publice închise și de locuri de muncă: 

 Administratorii au obligația de a elabora și de a pune în aplicare regulamente interne 

prin care se interzice fumatul în spațiile închise din respectivele spații. Totodată, trebuie 

să marcheze spațiile menționate cu indicatoare cu mesajul „Fumatul interziseși cu 

simbolul internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală. 

 Regulamentele interne trebuie să conțină prevederi prin care se interzice fumatul în 

spațiile închise de la locul de muncă și sancțiuni pentru încălcarea interdicției de a fuma. 

Stabilirea sancțiunilor este atributul angajatorului care trebuie să se asigure că 

sancțiunile sunt proporționale în raport cu fapta săvârșită.  

 Deoarece Legea nr. 15/2016 stabilește că încălcarea interdicției de a fuma este o abatere 

disciplinară gravă, angajatorii vor putea să recurgă la sancțiuni precum desfacerea 

contractului individual de muncă sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere 

prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu în situația în 

care nerespectarea interdicției fumatului a cauzat prejudicii angajatorului -de imagine 

ori materiale).  

 Pentru o bună implementare a legii, se recomandă ca administratorii de spații publice 

închise și locuri de muncă să afișeze lângă indicatorul cu „Fumatul interzis” numărul 

de telefon al celei mai apropiate unități de poliție locală sau structuri de poliție în 

localitățile în care unde nu există poliție locală, după următorul model: 
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Sancțiuni  

Un angajat poate fi sancționat pentru că fumează într-un spațiu închis de la locul de 

muncă de către: 

 angajator, prin regulamentul intern în care sunt prevăzute sancțiuni interne (în 

conformitate cu Codul Muncii) pentru nerespectarea interdicției de a fuma la locul de 

muncă; 

 reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei 

acțiuni de control, că angajatul fumează într-o zonă în care fumatul este interzis.  

Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancțiunile disciplinare prevăzute în 

Codul muncii: 

 avertismentul scris; 

 retrogradarea din funcție (cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a 

dispus retrogradarea) pentru o durată de cel mult 60 de zile; 

 reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

 reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

 desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Cu excepția avertismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită efectuarea 

unei cercetări disciplinare înainte de a fi aplicate. 

O persoană juridică ( Spitalul) poate fi sancționată: 

 de către un reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în 

cadrul unei acțiuni de control, că angajații sau/ și cetățenii fumează într-un spațiu în 

care fumatul este interzis; 

 de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă atunci când 

aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității 

și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, 

aceștia sunt abilitați să verifice dacă regulamentul intern cuprinde prevederi referitoare 

la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 

15/2016. 

Legea prevede sancțiuni pentru: 

 Persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis: amendă 

contravențională de la 100 la 500 de lei; 

 Persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis: amendă 

contravențională de 5000 lei (prima abatere), amendă contravențională de 10.000 lei și 

suspendarea activității până la remedierea situației (a doua abatere), amendă 

contravențională de 15.000 și închiderea unității la următoarea abatere. 

Sancțiunile vor fi aplicate: 
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 de către reprezentanții Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne (Poliția 

Română, Jandarmeria, IGSU, Poliția de Frontieră), atunci când angajații sau/și cetățenii 

fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis; 

 de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în 

care aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

și/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la răspunderea 

disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016. 

Sesizarea încălcării legii se poate face de către angajați sau/ și cetățeni prin: 

 apelarea numărului de telefon al poliției locale sau al reprezentanților locali ai MAI în 

localitățile în care nu există poliție locală; 

 apelarea inspectoratului teritorial de muncă, în cazul în care angajatorul nu are 

elaborate/completate regulamentele interne conform art. 5 din Legea nr. 15/2016. 
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