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Nr.
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privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Spitalului General Căi Ferate Galaţi

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) şi ale art. 10 alin. (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu 

modificările ulterioare şi completările ulterioare,

Ministrul transporturilor emite următorul

O R D I N :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului General Căi 

Ferate Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

A rt.2. La data aprobării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi 

infrastructurii nr. 1108/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Spitalului General Căi Ferate Galaţi îşi încetează aplicabilitatea.

Art.3. Direcţia Generală Management şi Strategie va comunica prezentul ordin 

Spitalului General Căi Ferate Galaţi, în vederea ducerii la îndeplinire.
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Art. 1. -  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare se aplică tuturor angajaţilor din spital, 
indiferent de felul şi durata contractului de muncă.

(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru personalul încadrat într-o altă unitate, care 
efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare, gărzi. Firmele care asigură 
diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta Regulamentul în afara atribuţiilor şi clauzelor 
prevăzute în contractele încheiate între părţi (curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi păstrarea integrităţii 
bunurilor cu care intră în contact).

Art. 2. - ( I )  Spitalul General Căi Ferate Galaţi, denumit în continuare “ Spitalul “ este unitatea 
sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, înfiinţat potrivit legislaţiei în vigoare şi care 
furnizează servicii medicale.

(2) Spitalul General Căi Ferate Galaţi este înfiinţat în baza Ordinului Ministerului Transporturilor şi 
Telecomunicaţiilor nr. 1044/05.08.1980 şi este unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, 
cu rol în asigurarea de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare şi paleative) funcţionând pe 
principiile prevăzute în Legea nr. 95/2006, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

(3) Sediul spitalului este în Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7.
Art. 3. -  Spitalul General Căi Ferate Galaţi se află în subordinea Ministerului Transporturilor, 

conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei 
sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor masuri financiare.

CA PITO LUL II -  A TRIBU ŢIILE SPITALU LU I

A

Art. 4. -  In realizarea obiectivului de activitate, Spitalul are următoarele atribuţii generale :
A.Cu privire la siguranţa transporturilor:

a) supraveghează starea de sănătate a personalului din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei şi analizează 
calitatea asistenţei medicale luând măsuri pentru continua perfecţionare a acestuia;

b) stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii personalului cu atribuţii în siguranţa 
circulaţiei şi navigaţiei, combaterea bolilor cu pondere importantă şi a celor transmisibile şi 
răspunde ca organ de specialitate pentru realizarea acestora ;

c) asigură controlul stării de sănătate, conform instrucţiunilor privind examinarea medicală şi 
psihologică, a personalului cu funcţiile în siguranţa transporturilor, indiferent de locul de muncă al 
acestuia;

d) efectuează examene de specialitate pentru controlul aplicării normelor de igienă.
B. Cu privire la asistenţa medicală :

a) asigură controlul stării de sănătate a grupelor de populaţie (asistaţi arondaţi) supuse unui risc 
crescut de îmbolnăvire;

b) acordă asistenţă de urgenţă, în caz de accidente, catastrofe sau calamităţi, precum şi de boală ;
c) organizează şi efectuează examene de specialitate şi investigaţii de laborator pentru încadrarea în 

muncă şi execută controlul medical periodic al personalului încadrat în unităţile arondate 
Ministerului Transporturilor care concură la siguranţa transporturilor;

d) stabileşte în condiţiile legii incapacitatea temporară de muncă sau retragerea avizului de practicare 
a funcţiilor din domeniul siguranţei transporturilor ;

e) stabileşte măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor cu pondere importantă şi a celor 
transmisibile şi răspunde, ca organ de specialitate, pentru realizarea acestora;

f) asigură aplicarea măsurilor de combatere a bolilor transmisibile, inclusive SIDA, malarie, etc;
g) transmite diagnosticul cu concluziile medicale şi indicaţiile terapeutice şi de recuperare pentru 

bolnavii externaţi medicilor de familie, ambulatoriilor de specialitate şi a altor unităţi medicale 
sanitare în vederea îngrijirii medicale în continuare.

C. Cu privire la asistenţa medicală a bolnavilor in ternaţi:
a) efectuează în cel mai scurt timp, investigaţiile pentru precizarea diagnosticului şi aplică 

tratamentul medical complet, curativ- preventiv şi de recuperare - individualizat şi diferenţiat în 
raport cu starea bolnavului, natura şi stadiul evolutiv al bolii;

b) efectuează investigaţiile necesare expertizării capacităţii de muncă şi altor expertize, potrivit 
legii;

c) răspunde de gestionarea fondurilor alocate şi a patrimoniului încredinţat.

3



CA PITO LU L III - O BIECTU L DE A CTIVITATE

Art. 5. -  Spitalul General Căi Ferate Galaţi acordă servicii medicale preventive, curative, de 
recuperare şi paleative conform pachetului de servicii contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi 
pentru secţiile cu paturi din Galaţi şi cu Casa de Asigurări de Sănătate Buzău pentru secţiile cu paturi din 
Buzău, respectând criteriile stabilite prin Norma din 26 iulie 2006 (Anexa la Legea nr. 95/2006) privind 
organizarea funcţională generală a spitalului.

Art. 6. -  Spitalul General Căi Ferate Galaţi are următoarele obligaţii:
a) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă, ori de cate ori se solicită aceste 

servicii, oricărei persoane care se prezintă la spital dacă starea persoanei este critică;
b) să informeze asiguraţii despre serviciile medicale oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
c) să respecte confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor decurse din serviciile 

medicale acordate asiguraţilor precum şi intimitatea şi demnitatea acestora aşa cum este stabilit în 
Legea nr, 46/2003 privind drepturile pacientului;

d) să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări la 
care s-a virat contribuţia de asigurări de Sănătate pentru aceştia;

e) să acorde serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor şi să respecte dreptului la 
liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere pentru consultaţii 
interdisciplinare;

f) să completeze prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru 
afecţiuni acute, cronice (iniţiale);

g) medicii au obligaţia să informeze medicul de familie al asiguratului, sau după caz, medicul de 
specialitate, despre diagnosticul stabilit, investigaţiile şi tratamentele efectuate sau să transmită 
orice altă informaţie referitoare la starea de sănătate a pacientului;

h) să respecte destinaţia sumelor contractate prin acte adiţionale la contractele cu Casele Judeţene 
de Asigurări de Sănătate.

i) să întocmească listele de aşteptare, cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală, pentru 
eficientizarea serviciilor medicale;

j)  să transmită datele solicitate de Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate, Direcţiile de Sănătate 
Publică, privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor consultate sau 
tratate, potrivit formularelor de raportare specifice, fiind direct răspunzător de corectitudinea 
acestora;

k) să prezinte la Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate, în vederea contractării, indicatorii 
specifici stabiliţi prin norme;

1) să elibereze actele medicale stabilite prin norme;
m) să raporteze indicatorii prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul programelor 

naţionale de sănătate şi să utilizeze eficient sumele cu această destinaţie;
n) să respecte legislaţia cu privire la unele măsuri pentru asigurarea continuităţii tratamentului 

bolnavilor cuprinşi în programele de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi 
bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

o) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat, în situaţia în care pacientul nu poate face 
dovada de asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să 
evalueze situaţia medicală a pacientului şi să-Î externeze dacă internarea nu se mai justifică; la 
solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea 
cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta;

p) asistentele şefe din secţii au obligaţia să prezinte săptămânal serviciului financiar-contabilitate 
lista cu pacienţii care nu au făcut dovada calităţii de asigurat până la externarea din spital, în 
vederea urmăririi şi recuperării cheltuielilor de spitalizare;

q) să ţină evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncă, inclusiv a 
sportivilor profesionişti, apărute în cadrul exercitării profesiei şi a îmbolnăvirilor profesionale, 
pentru care contravaloarea serviciilor medicale acordate nu se suportă de Casele de Asigurări de 
Sănătate;

r) să comunice asigurătorului domeniul de activitate conform clasificării activităţii din economia 
naţională CAEN numărul de angajaţi, fondul de salariu precum şi orice alte informaţii solicitate 
în vederea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în conformitate cu legislaţia 
în vigoare;
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s; sa transmită institutului iNaţional de Cercetare -  Dezvoltare în Sănătate datele clinice la nivel de 
pacient pentru toţi pacienţii spitalizati, în formă electronică, conform aplicaţiei DRG National, 
pentru prelucrarea şi analiza datelor în vederea contractării şi decontării serviciilor spitaliceşti; 

t) fiecare secţie are obligaţia să-şi definească manevrele care implică soluţii de continuitate a 
materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare; 

u) fiecare secţie are obligaţia de a neutraliza materialele şi instrumentarul a cărui condiţie de 
sterilizare nu este sigură;

v) să furnizeze tratamentul adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor 
prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare; 

w) să asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infecţiilor nosocomiale; 
x) respectării Normei din 26 iulie 2006 (Anexa la Legea nr. 95/2006) privind asigurarea condiţiilor 

generale de igienă;
y) să se îngrijească de asigurarea permanenţei serviciilor medicale furnizate asiguraţilor internaţi; 
z) să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat; 
aa) să desfăşoare activităţi de educaţie medicală continuă şi cercetare pentru medici, asistente 

medicale şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar. 
Spitalul General Căi Ferate Galaţi poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocării bugetare, 

bb) să realizeze condiţiile necesare pentru aplicarea măsurile de protecţie a muncii, protecţie civilă şi 
pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare; 

cc) să îndeplinească şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare, precum şi cele care 
vor apărea.

Art. 7. -  Spitalul General Căi Ferate Galaţi, prin subunităţile din structură, îndeplineşte următoarele
funcţii:

a) Funcţia de asistenţă medicală care se realizează potrivit atribuţiilor fiecărei unităţi din structură, 
urmărindu-se realizarea dezideratelor optime privind asistenţa medicală şi a programelor de 
sănătate naţională.

b) Funcţia de îndrumare tehnică şi metodologică care se realizează prin: îndrumările metodologice 
realizate în structura spitalului, îndrumare, sprijin şi control concret al modului de acordare a 
asistenţei medicale în ambulatoriu, urmărirea ridicării continue a calităţii actului medical, 
asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar, analiza calităţii 
asistenţei medicale, concordanţele de diagnostic, a cazurilor nevalidate, respectarea tratamentului 
şi alte aspecte.

c) Funcţia de promovare a activităţii ştiinţifice aceasta este atributul tuturor subunităţilor din 
structura medicală şi se materializează în: obligativitatea întregului personal medico-sanitar de a 
se informa şi de a-şi însuşi noutăţile ştiinţifice şi tehnice din domeniul medical şi participarea la 
cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesională a cadrelor medii.

d) Funcţia economică, de gospodărire şi administrativă care asigură ansamblul activităţii destinate 
obţinerii şi folosirii mijloacelor financiare şi materiale necesare bunei funcţionări a spitalului, 
înregistrării evidenţei şi păstrării mijloacelor financiare şi a bunurilor din dotare şi urmăririi 
rezultatelor economice. Activităţile aferente funcţiei se realizează prin aparatele funcţionale din 
structură.

e) Funcţia de personal cuprinde activităţile prin desfăşurarea cărora se monitorizează raporturile de 
muncă, recrutarea, selectarea personalului, asigurarea necesarul resurselor umane şi utilizarea lor 
raţională în vederea realizării obiectivelor unităţii, planificarea cursurilor de perfecţionare, 
specializare, EMC, de promovare profesională. Activităţile aferente funcţiei se realizează atât 
prin compartimentele din structura medicală, cât şi cea administrativă.

f) Funcţia de statistică informatică se realizează prin analiza tuturor datelor statistice centralizate, în 
vederea îmbunătăţirii performanţelor profesionale şi indicatorilor de eficienţă. Activităţile 
aferente funcţiei se realizează prin compartimentele din structura medicală şi birourile statistică şi 
informatică.
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Art. 8. -  Spitalul General Căi Ferate Galaţi este un spital general, public, care funcţionează în două 
localităţi:

a) sediul din Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7;
b) sediul din Buzău, B-dul. Republicii, nr. 8-12

A rt  9. -  Structura organizatorică a Spitalului General Căi Ferate Galaţi a fost aprobată prin Ordinul 
ministrului transporturilor nr. 1009/10.09.2015 în condiţiile legii şi este următoarea:______________________
Nr
crt.

Denumirea secţiei

Sediul în Galaţi: - str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7
Secţii cu paturi

1 Secţia medicină internă -  în cadrul căreia funcţionează :
”  Medicină internă
-  Compartiment neurologie
-  Compartiment reumatologie
-  Compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
-  Compartiment recuperare medicală, fizică şi balneologie
-  Compartiment psihiatrie
-  Compartiment gastroenterologie

2 Secţia chirurgie generală -  în cadrul căreia funcţionează:
“  Chirurgie generală
-  Compartiment oftalmologie
-  Compartiment ORL

3 Compartiment A.T.I.
4 Unitate de transfuzie sanguină
5 Bloc operator
6 Camera de gardă
7 Farmacia Galaţi
8 Compartiment de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale
9 Cabinet diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice
10 Serviciul de anatomie patologică

-  Compartiment citologie
-  Compartiment histopatologie
-  Prosectură

11 Compartiment evaluare statistică medicală
12 Sterilizare

Ambulatoriu de Specialitate
11 Cabinete: medicină internă, ORL, chirurgie generală, oftalmologie, neurologie, psihiatrie, obstetrică- 

ginecologie, medicina muncii, dermatovenerologie, ortopedie şi traumatologie, recuperare medicală, 
fizică şi balneologie, reumatologie, gastroenterologie, endocrinologie, cardiologie

13 Laborator analize medicale serviciu extemalizat
14 Laborator radiologie şi imagistică medicală
15 Compartiment explorări funcţionale
16 Laborator recuperare medicală, fizică şi balneologie
17 Compartiment evaluare statistica medicală
18 Sterilizare
19 Deservire curăţenie
20 Laborator examinări psihologice pentru siguranţa transporturilor

Structuri funcţionale
21 Compartiment securitate a muncii, P.S.I., protecţie civilă situaţii de urgenţă şi mediu
22 Serviciul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare
23 Compartiment juridic
24 Compartiment informatică
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¿3 serviciu tennic
26 Serviciu administrativ, achiziţii publice-contractare, aprovizionare, transport
27 Serviciu financiar-contabilitate
28 Compartiment de audit public intern
29 Compartiment managementul calităţii serviciilor medicale

Cu sediul în Buzău: Bdul. Republicii nr. 8-12
Secţia Exterioară cu Paturi Căi Ferate Buzău

30 Secţia medicină internă -  în cadrul căreia funcţionează:
-  Medicină internă
-  Compartiment neurologie

31 Secţia chirurgie generală -  în cadrul căreia funcţionează:
-  Chirurgie generală
-  Compartiment ORL
-  Compartiment ortopedie traumatologie

32 Compartiment A.T.I.
33 Unitate de transfuzie sanguină
34 Bloc operator
35 Camera de gardă
36 Farmacie
37 Sterilizare

Ambulatoriu de Specialitate
38 Cabinete: medicină internă, ORL, chirurgie generală, oftalmologie, neurologie, psihiatrie, obstetrică- 

ginecologie, dermatovenerologie, ortopedie şi traumatologie, recuperare medicală, fizică şi 
balneologie, medicina muncii

39 Laborator analize medicale
40 Laborator radiologie şi imagistică medicală
41 Laborator recuperare medicală, fizică şi balneologie
42 Compartiment explorări funcţionale
43 Compartiment de evaluare statistica medicală
44 Sterilizare
45 Deservire curăţenie

Art. 10. -  Secţiile/Laboratoarele/Serviciile participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de 
control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, 
precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă.

Art. 11. -  Actuala structură se poate modifica în urma aprobării unei noi structuri prin ordin al 
ministrului, Ia o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

CA PITO LU L V -  O RG A N ELE DE CONDUCERE ŞI A TR IBU ŢIILE ACESTO RA

Art. 12. -  Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a principiilor 
managementului: luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale -  calitatea şi actul medical.

Art. 13. -  Conducerea Spitalului General Căi Ferate Galaţi este asigurată de:
-  Consiliul de administraţie
-  Manager
-  Comitetul director
-  Consiliul medical
-  Consiliul de etică

A. Consiliul de administraţie
Art. 14. -  Consiliul de Administraţie din Spitalul General Căi Ferate Galaţi este constituit în 

conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi O.U.G. nr. 48/2 iunie 2010, având rolul de a dezbate principalele 
probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. Este compus din următorii membri: 4 
reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut
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ae invitai şi un reprezentant al Urctinului Asistenţilor Medicali Ueneraiişti, M oaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România, cu statut de invitat.

Art. 15. -  Managerul participă la şedinţele Consiliului de Administraţie fară drept de vot.
Art. 16. -  Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele:
a) aprobă propriul Regulament de funcţionare, în prima şedinţă;
b) avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului;
c) avizează Regulamentul intern al spitalului;
d) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin 

ordin al ministrului transporturilor;
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea 

managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul 

în care se constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin.(l) si la art.1833 alin.(l) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

g) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 
medicale ale populaţiei;

h) avizează structura organizatorică a spitalului, statul de funcţii al spitalului, reorganizarea, 
schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, la propunerea managerului;

i) avizează bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi 
anuale;

j)  analizează modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de 
management, încheiat de Ministerul Transporturilor cu managerul spitalului şi face propuneri în 
cazul în care constată neîndeplinirea acestora;

k) analizează modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă specifici stabiliţi în contractul de 
administrare, încheiat de manager cu fiecare membru al comitetului director şi face propuneri în 
cazul în care constată neîndeplinirea acestora;

1) avizează planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente sau 
capitale care urmează să se realizeze;

m) analizează raportul trimestrial al comitetului director privind calitatea asistenţei medicale acordate 
asiguraţilor în condiţiile legii şi măsurile necesare pentru continua îmbunătăţire a calităţii acesteia;

n) analizează şi face recomandări privind închirierea de clădiri, spaţii, terenuri aflate în administrarea 
spitalelor, concesionarea şi vânzarea bunurilor mobile/imobile, ce urmează a fi supuse spre 
aprobare conducerii Ministerului Transporturilor;

o) face recomandări în ceea ce priveşte scoaterea din funcţiune şi valorificarea bunurilor din 
patrimoniul spitalului;

p) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare şi din dispoziţiile Ministerului 
Transporturilor.

Art. 17. -  Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 
majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului.

Art. 18. -  La şedinţele Consiliului de Administraţie reprezentanţii sindicatelor legal constituite au 
statut de invitat permanent.

Art. 19. -  Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a depune declaraţie de interese, 
precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilitate, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie. 
Declaraţia se va actualiza ori de câte ori intervin modificări în situaţia persoanelor în cauză. Declaraţiile vor 
fi afişate pe site-ul spitalului.

B. M anagerul spitalului
Art. 20. -  Managerul spitalului încheie un contract de management cu Ministerul Transporturilor, 

conform prevederilor legale. Contractul poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen în urma 
evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Transporturilor.

Art. 21. -  Managerului spitalului are următoarele atribuţii şi competenţe generale, conform 
contractul de management.

I. In domeniul managementului serviciilor medicale:
a) elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de 

dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai Comitetului



director şi pe oaza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare al spitalului se 
aprobă de Consiliul de Administraţie;

b) aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor 
Comitetului director şi Consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale;

c) aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul director, la propunerea 
Consiliului medical;

d) aprobă măsurile propuse de Comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în 
concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

e) elaborează şi pune la dispoziţia Consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea 
spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului 
Transporturilor, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită;

f) îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
g) dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă ai activităţii 

asumaţi prin prezentul contract;
h) desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de 

sănătate derulate la nivelul spitalului;
i) răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale 

de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de 
Ministerul Sănătăţii;

. j) răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de
calitate de către personalul medico-sanitar din spital; 

k) răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicala la nivelul spitalului, pe baza 
recomandărilor Consiliului medical;

1) urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, 
coordonată de Directorul medical, cu sprijinul Consiliului medical; 

m) negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau 
contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creţterii calităţii 
serviciilor medicale;

n) răspunde, împreună cu Comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, 
tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform 
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

o) negociază şi încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu casele judeţene de asigurari 
de sanatate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

p) poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate 
private;

( q) poate încheia contracte cu Direcţia de Sănătate Publică Galaţi în vederea derulării
programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice; 

r) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi 
dispune măsurile necesare atunci când se constată încalcarea acestora; 

s) răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, 
conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la 
înlăturarea efectelor acestora; 

t) răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei 
persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de 
asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară 
de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia; 

u) răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor 
de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de 
acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.

//. In domeniul managementului economico-financiar:
a) răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli 

propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale 
conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune 
aprobarii Ministerului Transporturilor, după avizarea acestuia de către consiliul de 
administraţie, în condiţiile legii;
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o; răspunde de asigurarea realizam veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu 
acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei 
bugetare;

c) răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi 
compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de 
administrare încheiate în condiţiile legii;

d) răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura 
spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform 
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;

e) răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 
către Ministerul Transporturilor, precum şi publicarea acesteia pe site-ul spitalului;

f) aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
g) aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se 

realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
h) răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico- 

financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
i) identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea 

veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
j)  îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform 

legii;
k) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.

III. In domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice:
a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de 

normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 

personalul spitalului;
c) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul 

aflat în subordine;
e) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
f) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
g) încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul 

prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul 
căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;

h) prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare;

i) încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute în acestea;

j)  stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de 
conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, 
programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea 
sanitară respectivă, în condiţiile legii;

k) numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat 
concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de 
maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 
ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;

1) solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în 
cazul în care contractul de administrare prevăzut la lit. k) nu se încheie în termen de 7 zile de 
la data stabilită în condiţiile menţionate;

m) deleaga unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o 
perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru 
ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

n) repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea 
funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute 
la lit. m);

o) aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
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p) întnnţeaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, 
necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, al căror mod de organizare şi funcţionare 
este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului; 

q) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat ăn directa 
subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile 
formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte 
persoane, în conformitate cu prevederile legale; 

r) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;

s) negociază contractul colectiv de muncă Ia nivel de spital;
t) răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, 

în calitate de furnizor, cât si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de 
reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune; 

u) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de 
interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

v) propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, 
reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către 
Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii, 

w) în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este 
insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice 
aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea 
acestora;

x) dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2013, cheltuielile 
aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 74% din sumele decontate de 
casele de asigurari de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului 
Transporturilor cu această destinaţie; 

y) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 
medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii 
spitalului;

z) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) 
pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii; 

aa) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.
IV. In domeniul managementului administrativ:

a) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor regulamentul de organizare şi funcţionare 
al spitalului şi răspunde de aplicarea acestuia;

b) reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
d) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii spitalului;
e) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 
documentelor referitoare la activitatea spitalului;

f) răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilitatii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor 
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

g) pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile 
legii, informaţii privind activitatea spitalului;

h) transmite Ministerului Transporturilor, la solicitarea acestuia, informări cu privire la 
patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

i) răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute 
de lege, în format scris şi electronic;

j) răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de 
activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului transporturilor; 

k) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 
reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
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1) conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
m) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor un înlocuitor de drept pentru perioadele 

de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii; 
n) informează Ministerul Transporturilor cu privire la starea de incapacitate temporară de 

munca, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
o) răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico- 

financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

p) respectă măsurile dispuse de către ministrul transporturilor în situaţia în care se constată 
disfunctionalităţi în activitatea spitalului public; 

q) răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în 
termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de 
acreditare;

r) răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea 
valabilităţii acreditării;

s) respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotarare a Guvernului; 
t) elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi 

coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi 
alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

u) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative 
1 care reglementează activitatea acestuia.

V In domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese:
a) depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile 

prevăzute de lege şi de contractul de management, în termen de 15 zile de la numirea în 
funcţie, la Ministerul Transporturilor;

b) actualizeaza declaraţia prevăzută la lit. a) ori de cate ori intervin modificări faţă de situaţia 
iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării 
funcţiilor sau activităţilor;

c) răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site~ul spitalului;
d) depune declaraţie de avere in condiţiile prevăzute la lit. a) şi lit. b).

C. Comitetul director
Art. 22. -  Din Comitetul Director fac parte:

-  managerul
-  directorul medical
-  directorul financiar-contabil

( Art. 23. -  Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de
managerul spitalului.

Art. 24. - Atribuţiile Comitetului Director sunt următoarele:
a) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise 

ale Consiliului Medical;
b) elaborează, pe baza propunerilor Consiliului Medical, planul anual de furnizare de servicii 

medicale al spitalului;
c) propune managerului, în vederea aprobării:

1. numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în 
vigoare;

2. organizarea concursurilor pentru posturile vacante sau vacante temporar, în urma 
consultării cu sindicatele, conform legii;

d) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi Organigrama 
spitalului;

e) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 
îmbunătăţirea actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de 
prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al Ministerului 
Sănătăţii;
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f) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către 
compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentale ale conducerilor secţiilor şi 
compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

g) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 
compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul 
alocat;

h) analizează propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl 
supune spre aprobare managerului;

i) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care 
le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

j) analizează, Ia propunerea Consiliului Medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea 
tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; 

k) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

1) la propunerea Consiliului Medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare 
managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente 
şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde 
de realizarea acestora;

m) analizează, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate 
prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; 

n) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul Medical şi le prezintă Ministerului Transporturilor la 
solicitarea acestuia;

o) negociază, prin Manager, Directorul medical şi Directorul financiar-contabil, contractele de 
furnizare de servicii medicale cu Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate; 

p) se întruneşte lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a 
managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, 
cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 

q) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului 
şi a denumirii spitalului, pe care le supune aprobării Ministerului Transporturilor ; 

r) negociază cu şeful de secţie/laborator/compartiment şi propune spre aprobare managerului 
indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor 
fi prevăzuţi ca anexa la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/ serviciului; 

s) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
t) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual 

de activitate al spitalului.
Art. 25. -  (1) Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii comitetului director (directorul 

medical, directorul financiar-contabil) au încheiat un contract de administrare cu managerul spitalului pe o 
perioadă de 3 ani.

(2) Modelul de contract de administrare pentru membrii comitetului director se aprobă prin ordin al 
ministrului sănătăţii.

Art. 26. -  Atribuţiile membrilor comitetului director.
L Atribuîiile specifice Directorului medical sunt:
a) în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a 

propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul 
anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, 
medicamente şi materiale sanitare;

b) face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului;

c) participă Ia elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale 
spitalului;

d) evaluează şi monitorizează calitatea şi eficienţa serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, 
inclusiv:
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i. evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului 
sau în ambulatoriul acestuia;

ii. monitorizarea principalilor indicatori de performanţa în activitatea medicală;
iii. prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale.

e) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 
spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;

f) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care 
îl supune spre aprobare managerului;

g) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunatatirea activităţilor 
medicale desfăşurate la nivelul spitalului;

h) coordonează activitatea ambulatoriului spitalului şi răspunde pentru activitatea medicală 
desfăşurată în cadrul acestuia;

i) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/ laborator şi face propuneri comitetului 
director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

j) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi 
numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

k) participă la stabilirea atribuţiilor în fişele posturilor pentru personalului medical angajat;
1) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului anual de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului medico-sanitar; 
m) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 

desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 
n) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinatate şi facilitează 

accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
o) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii;
p) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
q) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
r) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 

foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 
s) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în 

alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
t) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la 

nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 
polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 

u) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

v) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 
referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

w) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

li. Atributiile specifice Directorului financiar-contabil sunt:
a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în 

conformitate cu dispoziţiile legale;
b) organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;
c) organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi asigură 

efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
d) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a 

bilanţurilor anuale şi trimestriale;
e) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli;
f) contribuie la elaborarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;
g) urmăreşte executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, realizarea indicatorilor 

financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
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nj pregăteşte documentaţia şi participă Ia negocierea contractului de furnizare de servicii medicale 
cu casele de asigurări de sănătate;

i) angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având 
obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 

j)  analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de 
lege, precum şi pentru situaţii de criză; 

k) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a 
datelor contabilităţii;

1) urmăreşte monitorizarea şi evaluarea indicatorilor specifici, prin bilanţul contabil; 
m) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul 

statului, bugetele fondurilor speciale, trezorerie şi terţi; 
n) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
o) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate şi se preocupă de introducerea tehnicii de calcul a lucrărilor în 
domeniul financiar-contabil; 

p) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului 
din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora; 

q) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
r) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri 

pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; 
s) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 
t) îndeplineşte formele de scădere din evidenţa a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile 

prevăzute de dispoziţiile legale; 
u) împreună cu Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Transport şi Serviciul Tehnic întocmeşte şi 

prezintă managerului studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor 
materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu 
eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a fondurilor, în vederea îmbunătăţirii continue a 
asistenţei medicale;

v) prezintă periodic studii privind evaluarea financiară a acţiunii de sănătate şi analiza conturilor; 
w) organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a personalului 

financiar-contabil din subordine; 
x) organizează inventarierea mijloacelor materiale în unitate la termenele stabilite, cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare; 
y) urmăreşte corelarea planului de aprovizionare cu finanţarea unităţii;
z) întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor 

materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, de respectare a normelor 
privind disciplina de plan, contractuală şi financiară, în scopul administrării cu eficienţă maximă 
a patrimoniului unităţii şi fondurilor financiare ale unităţii; 

aa) rezolvă, personal sau prin salariaţii din subordine, orice alte sarcini prevăzute de actele normative 
referittoare la activitatea financiar-contabilă.

D. Consiliul medical
Art. 27. -  Este compus din şefii de secţie, laboratoare, compartimente, farmacişti şefi. Preşedintele 

consiliului medical este directorul medical.
Art. 28. -  Principalele atribuţiile ale consiliului medical sunt următoarele:
a) îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale 

de calitate pentru creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor;
b) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru 

elaborarea: planului de dezvoltare al spitalului, pe perioada mandatului; planului anual de 
furnizare de servicii medicale al spitalului; planului anual de achiziţii publice, cu privire la 
achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

c) face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului;

d) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale 
spitalului;
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ej desîâşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 
desfăşurate în spital, inclusiv: evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în 
cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia; monitorizarea principalilor indicatori de 
performanţă în activitatea medicală; prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale. Aceste 
activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi cu compartimentul 
de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale de la nivelul spitalului;

f) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 
spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;

g) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care 
îl supune spre aprobare managerului;

h) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor 
medicale desfăşurate la nivelul spitalului;

i) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului 
director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

j) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi 
numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

k) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
1) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului anual de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului medico-sanitar; 
m) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 

desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 
n) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din tara şi din străinătate şi facilitează 

accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
o) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală Ia nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
p) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
q) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 

foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 
r) participă, alături de manager, Ia organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în 

alte situaţii speciale;
s) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în 

vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei 
la medicamente;

t) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

u) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii;

v) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţii le pacienţilor trataţi în spital, 
referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

w) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

E. Consiliul de Etică
Art. 29. -  Consiliul de etică este compus din 7 membri, pentru o perioada de 3 ani.
Art. 30. -  (1) Fiecare secţie/departament/serviciu din cadrul spitalului propune o candidatură din 

rândul personalului medical, prin intermediul medicului-şef, precum şi o candidatură din rândul personalului 
sanitar, prin intermediul asistentului-şef.

(2) In urma derulării procedurii de vot, membri permanenţi sunt desemnaţi candidaţii care au obţinut 
cel mai mare număr de voturi. Candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare dobândesc calitatea de 
membri supleanţi.

(3) Secretarul consiliului de etică şi consilierul juridic sau reprezentantul aparatului funcţionai al 
spitalului cu studii superioare, după caz, precum şi supleantul acestuia sunt desemnaţi prin decizia 
managerului spitalului, înainte de şedinţa de constituire a consiliului de etică.
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La mveiiu spitalului, managerul este responsabil de invitarea asociaţiilor de pacienţi din judeţul 
respectiv, înscrise în registrul asociaţiilor de pacienţi, prin informări directe şi publicare pe site-ul propriu, în 
vederea prezentării candidaturilor acestora.

Art. 31. -  Consiliul de etică este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membrii acestuia.
Art. 32. -  Consiliul de etică se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză 

de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.
Art. 33. -  Principii de funcţionare a consiliului de etică
(1) Consiliul de etică este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă 

orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor consiliului de etică. Orice astfel de tentativă este sesizată 
comisiei de disciplină.

(2) Membrii consiliului de etică trebuie să precizeze existenţa unei legături directe sau indirecte, de 
natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei 
consiliului. In cazul în care un membru se află în una dintre aceste situaţii, acesta este informat de secretarul 
consiliului de etică şi nu poate participa la şedinţele ocazionate de cercetarea cazului respectiv, fiind înlocuit 
de către membrul supleant.

(3) Activitatea membrilor consiliului de etică se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de 
opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii. Nerespectarea acestor principii poate conduce la 
excluderea membrilor respectivi, în baza votului a două treimi din membrii consiliului de etică.

Art. 34. -  (1) Atribuţiile principale ale consiliului de etică sunt următoarele:
a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al 

spitalului;
b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea 

şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul spitalului;
c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de 

etică;
d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi poate face propuneri 

pentru îmbunătăţirea acestuia;
e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al spitalului;
f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei 

medicale. în situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează 
propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar 
respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

g) primeşte, din partea managerului spitalului, sesizările făcute în vederea soluţionării.
h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru 

medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare;
i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor 

prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;
j) analizează sesizările personalului spitalului în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de 

către pacienţi sau superiori ierarhici. în măsura în care constată încălcări ale drepturilor 
personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;

k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de 
soluţionare;

1) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;
m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului 

Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în 
aplicare a soluţiilor propuse;

o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile infórmale ale pacienţilor către 

personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de 
obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform 
atribuţiilor de serviciu;

q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot 
face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de 
către petent;

r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;

17



s; redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul 
anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual 
de bune practici la nivelul spitalului;

t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al 
pacientului.

(2) Consiliul de etică poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi 
poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

Art. 35. -  (1) Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se face în 
cadrul şedinţei consiliului de etică, urmând următoarele etape:

a) managerul înaintează preşedintelui toate sesizările ce revin în atribuţiile consiliului de etică şi 
orice alte documente emise în legătură cu acestea;

b) secretarul consiliului de etică pregăteşte documentaţia, asigură confidenţialitatea datelor cu 
caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor părţilor implicate;

c) secretarul asigură convocarea membrilor consiliului de etică;
d) preşedintele prezintă membrilor consiliului de etică conţinutul sesizărilor primite;
e) membrii consiliului de etică analizează conţinutul acestora şi propun modalităţi de soluţionare a 

sesizărilor folosind informaţii de natură legislativă, morală sau deontologică;
f) în urma analizei, consiliul de etică, prin vot secret, adoptă hotărâri sau emite avize de etică, după 

caz. Membrii consiliului de etică aprobă includerea avizului şi/sau hotărârii în Anuarul etic;
g) secretarul consiliului de etică redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de către toţi 

membrii prezenţi;
h) secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul spitalului, sub 

semnătura preşedintelui consiliului de etică, imediat după adoptare;
i) managerul spitalului dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin;
j)  managerul spitalului asigură comunicarea rezultatului către persoana care a formulat sesizarea.
(2) Avizele de etică şi hotărârile consiliului de etică pot fi incluse în anuarul etic ca un model de 

soluţionare a unei speţe, urmând să fie utilizate Ia analize ulterioare şi comunicate personalului spitalului în 
vederea preveniri apariţiei unor situaţii similare.

CA PITO LU L VI -  A TRIBU ŢIILE G EN ERA LE A LE STR U CTU R ILO R  M EDICA LE

A. Atribuţii generale ale secţiilor şi compartimentelor cu paturi
Art. 36. -  Secţiile/Compartimentele cu paturi sunt organizate pe profile de specialitate.
Art. 37. -  Secţia cu paturi este condusă de un medic şef de secţie sau, în absenţa lui, de unul dintre 

medicii primari desemnaţi, iar compartimentele sunt conduse de un medic coordonator, având aceleaşi 
( atribuţii ca şi medicul şef de secţie.

Art. 38. -  Secţia/Compartimentul cu paturi are următoarele atribuţii:
1. Acordarea asistenţei medicale:
a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea 

infecţiilor nosocomiale;
b) asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua 

internării;
c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
d) declararea cazurilor de boli contagioase, a infecţiilor nosocomiale, a accidentelor de muncă şi a 

bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare;
e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi 

diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 
diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea 
alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, 
ergoterapiei, instrumentarului şi aparaturii medicale;

f) asigurarea, ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
g) asigurarea trusei de urgenţă, conform normelor Ministerului Sănătăţii;
h) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, 

fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, precoce;
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j)  asigurarea alimentaţiei bolnavilor, in concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv ai Dom; 
k) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de 

servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii cu familia;
1) transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi 

unităţilor sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale; 
m) educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.
2. îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală:
a) îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a 

populaţiei în profilul respectiv, în ambulatoriul de specialitate, cabinete;
b) urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
c) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a 

instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;
d) analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei, a calităţii asistenţei medicale, precum şi a altor 

aspecte.
3, Promovarea activităţii de învăţământ:
a) asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu 

reglementările în vigoare;
b) asigurarea condiţiilor de participare la cursuri postuniversitare şi de perfecţionare profesională a 

personalului;
c) asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de voluntariat;
d) asigurarea condiţiilor pentru întregul personal de a-şi însuşi noutăţile din domeniul medical.

Al. Atribuţii generale ale secţiilor cu profil medical
Art. 39. -  Secţiile cu profil medical au în principal următoarele atribuţii:
a) asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
b) îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
c) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
d) ţinerea evidenţei zilnice, a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile 

libere;
e) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi 

combaterea infecţiilor interioare;
f) efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii 

diagnosticului;
g) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în 

vigoare;
h) recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;
i) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi 

diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 
diferitelor procedee şi tehnici medicale;

j)  indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale; 
k) întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru 

pacienţii internaţi de urgenţă;
1) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar; 
m)asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora; 
n) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
o) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire 

a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia; 
p) educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.

A2. Atribuţii generale ale secţiilor cu profil chirurgical
Art. 40. -  Secţiile cu profil chirurgical din cadrul spitalului au, în principal, următoarele atribuţii:
a) examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
b) asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate, până când 

bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
c) asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
d) îmbăierea, dezinfecţia şi deparatizarea bolnavilor;
e) asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
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jl; ^iicica cviucixjci ¿unice a miemarn ooinaviior şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile 
libere;

g) repartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor 
nosocomiale;

h) examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgenţă, precum şi a celor 
cu stare biologică alterată;

i) stabilirea parcursului în vederea confirmării precizării sau nuanţării diagnosticului de internare;
j) precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei 

chirurgicale;
k) întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru 

pacienţii internaţi de urgenţă;
1) stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;
m) stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia, precum şi alegerea procedurii tehnice şi tactice 

la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;
n) obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;
0) pregătirea preoperatorie generală, locală, precum şi asigurarea consultului preanestezic;
p) asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii;
q) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;
r) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii.

A3. Atribuţii generale ale compartimentului anestezie şi terapie intensivă
Art. 41. -Compartimentul are în principal următoarele atribuţii:
a) primirea în compartiment este admisă în cazul a două categorii de pacienţi: pacienţii în 

postoperator şi urgenţele transferate din secţii/compartimente cu paturi ale spitalului;
b) repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi 

combaterea infecţiilor interioare;
c) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
d) declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în 

vigoare;
e) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi 

diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 
diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; indicarea, folosirea şi administrarea 
alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii 
medicale;

f) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;
g) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
h) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi 

servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia;
1) educaţia sanitară a bolnavilor şi a aparţinătorilor;
j)  cazurile mult prea grave, cu prognostic extrem de sever, se direcţionează spre servicii în alte unităţi 

sanitare dacă unitatea nu deţine specialitatea de care are nevoie pacientul.
A4, Atribuţii generale ale spitalizării de zi

Art. 42. -  Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii:
a) asigură spitalizarea bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului în secţie, în funcţie de 

indicaţiile medicilor din secţiile cu paturi;
b) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale, dacă este cazul;
c) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii;
d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi 

diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea 
diferitelor procedee şi tehnici medicale;

e) supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;
f) supravegherea pacienţilor imobilizaţi;
g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind 

interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
h) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;
i) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.



o; veriîicarea stării de igienă a suprafeţelor;
p) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
q) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.

B4. Atribuţii generale ale farmaciei
Art. 46. - (1) în cadrul spitalului funcţionează două farmacii cu circuit închis. Farmacia asigură şi 

gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.
(2) Farmacia are, în principal, următoarele atribuţii:
a) recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;
b) aprovizionarea, depozitarea şi păstrarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare;
c) verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;
d) asigurarea medicamentelor necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului;
e) păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopeei 

Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice .autorizate şi a altor produse farmaceutice, 
conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;

f) depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne), 
ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;

g) organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea măsurilor ori de câte ori este 
necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;

h) asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, 
analiza calitativă a medicamentului la masa de analize;

i) prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
j)  întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi 

unele materiale sanitare;
k) operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;
1) participarea, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de 

medicamente.
B5. Atribuţii generale aie unităţii de transfuzie sanguină

Art. 47. -  In unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:
a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile 

spitalului;
b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile 

spitalului;
c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul 

beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi 
documentaţia aferentă obligatorie;

d) efectuarea testelor pretransfuzionale;
e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;
f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine 

administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această 
destinaţie;

h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;
i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;
j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor

transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice cu această destinaţie.
B6. Atribuţii generale ale laboratoarelor/serviciilor paraclinice

Art. 48. -  Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:
a) efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator, la indicaţia medicului primar sau a 

medicului specialist;
b) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
c) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;
d) înregi strarea tuturor examinări 1 or efectuate;
e) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi a personalului din laborator;
f) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
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g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de 
laborator specifice;

h) raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi ambulatorii.
Art. 49. -  Laboratorul clinic de analize medicale, în principal, următoarele atribuţii:

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

b) recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înscrierea lor corectă;
c) asigurarea recipienţilor necesari recoltării produselor;
d) redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
e) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale 

de laborator specifice;
f) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.

Art. 50. -  Serviciul anatomie patologică are, în principal, următoarele atribuţii:
a) efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic (în funcţie de situaţie) asupra produselor 

biologice recoltate persoanelor în viaţă şi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract 
digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice, material 
aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele asemănătoare;

b) colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor cercetări 
f complementare speciale (bacteriologice, biochimice);

c) eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;
Art. 51. -  Compartimentul de explorări funcţionale
Compartimentul de explorări funcţionale asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform 

solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi şi din 
ambulatoriul de specialitate al spitalului.
B7. Atribuţii generale ale laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie

Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie asigură efectuarea procedurilor stabilite de 
medicul de specialitate şi în raport cu dotarea existentă, pentru bolnavii spitalizaţi şi din ambulatoriu.
B8. Atribuţii generale ale ambulatoriului de specialitate al spitalului

Art. 52. -  Ambulatoriul de specialitate din structura spitalului asigură asistenţa de specialitate a 
bolnavilor.

Art. 53. -  Ambulatoriul este condus de un medic şef. în structura ambulatoriului intră: cabinete de 
consultaţii medicale, compartiment evaluare şi statistică medicală, laboratoare.

Art. 54. -  Consultaţiile bolnavilor în ambulatoriul de specialitate, precum şi examenele de laborator şi 
radiologice se acordă de medicii specialişti, pe baza recomandărilor scrise ale medicilor de familie şi 
medicilor de specialitate, care trebuie să cuprindă motivul trimiterii şi diagnosticul prezumtiv. Cazurile de 

{ urgenţă nu necesită bilet de trimitere.
Art. 55. -  Asistenţa medicală de specialitate este gratuită numai pentru bolnavii din sistemele de 

asigurări sociale, de cei care contribuie la asigurări, copii, elevi şi studenţi şi categoriile expres prevăzute de 
reglementările legale în vigoare.

Art. 56. -  Cabinetele de consultaţii medicale de specialitate au, în principal, următoarele atribuţii:
a) asigură asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, primul ajutor şi asistenţa de urgenţă; 

îndrumă bolnavii spre internare cu asigurarea locului;
b) execută măsuri de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;
c) efectuează examene medicale personalului din transporturi pentru angajare, controlul medical 

periodic, pentru vânători şi conducători auto, angajaţi CR, navigatori etc.;
d) organizează şi asigură recuperarea capacităţii de muncă pentru adulţi şi copii;
e) organizează şi asigură tratamente medicale pentru adulţi şi copii;
f) organizează depistarea activă, prevenirea şi combaterea tuberculozei, bolilor venerice, SIDA, 

tulburări şi boli psihice;
g) dispensarizează bolnavii cronici şi persoanele sănătoase supuse riscului de îmbolnăvire;
h) întocmeşte documente medicale pentru bolnavii examinaţi, potrivit dispoziţiilor legale;
i) informează permanent bolnavii privind problemele medicosanitare în teritoriu şi asupra drepturilor 

şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaşterea şi păstrarea propriei sănătăţi;
j) efectuează acţiunile de educaţie pentru sănătate; 
k) efectuează consultaţii;
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Art. 57. -  Compartimentul de evaluare statistica medicală asigură în principal:

a) eliberarea de numere de ordine, programări pentru consultaţii;
b) întocmirea şi păstrarea fişelor de consultaţie;
c) centralizează datele statistice privind morbiditatea din teritoriu şi activitatea ambulatoriului;
d) informează bolnavii şi alte persoane care se prezintă la ambulatoriul asupra programului de lucru a 

cabinetelor medicale de specialitate.
e) evidenţa persoanelor cu funcţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei,planificarea prezentării la 

controlul periodic ;
f) evidenţa avizelor de aptitudine sau inaptitudine pentru siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei prin 

corelarea avizelor medicale cu cele psihologice ;
g) transmiterea avizelor către angajator precum şi medicului de familie care are pe liste asiguratul ce 

Concură la siguranţa circulaţiei şi navigaţiei.
B9. Atribuţii generale ale laboratorului de examinări psihologice pentru siguranţa transporturilor

Art. 58. -  Laboratorul de examinări psihologice pentru siguranţa transporturilor asigură în principal 
examinarea psihologică periodică a persoanelor cu responsabilităţi în siguranţa transporturilor, conform 
instrucţiunilor pentru examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi 
în siguranţa transporturilor.
BIO. Atribuţii generale ale compartimentului de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale

Art. 59. -  Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale are, în principal,
' următoarele atribuţii:

a) asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor nosocomiale prin colectarea, înregistrarea, 
analiza, interpretarea şi diseminarea datelor;

b) elaborează buletinul informativ lunar privind morbiditatea, severitatea şi eficienţa aplicării măsurile 
de prevenire a infecţiilor nosocomiale;

c) colaborează cu conducerile secţiilor/compartimentelor pentru elaborarea Planului specific de 
prevenire şi ţinere sub control a infecţiilor nosocomiale, pe care îl supune aprobării Comitetului 
Director pentru punere în aplicare şi respectare;

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

e) verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, în special a 
celor dietetice, a normelor de sterilizare şi menţinerea materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, 
precum şi respectarea precautiunilor universale. Organizează măsurile de remediere a deficienţelor 
constatate;

f) răspunde pentru organizarea şi realizarea programelor instructiv-educative privind prevenirea 
infecţiilor nosocomiale, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente;

l g) coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu membrii Consiliului Medical a Ghidului 
' de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislaţtia în vigoare; definiţii; proceduri,

precauţii de izolare; tehnici aseptice; metode specifice pentru fiecare compartiment; protocoale 
profesionale ale fiecărei specialităţi; norme de igienă spitalicească; norme de sterilizare.

h) evaluează activitatea de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale;
i) organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurile de control în caz 

de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;
j)  efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea şi costul infecţiilor nosocomiale; 
k) înregistrează şi declară cazurile de infecţie nosocomială descoperite la verificările pe care le face la 

nivelul secţiilor, după consult cu medicul curant al pacientului;

C A PITO LU L VII -  A TRIBU TIILE G EN ERA LE A LE STRU CTU RILO R FUNCŢIO NALEf *
Art. 60. -  Structura funcţională a Spitalului General Căi Ferate Galaţi este constituită pentru 

îndeplinirea atribuţiilor ce revin unităţii, cu privire la activitatea economico-fmanciară şi administrativă.
Art. 61. -  Activitatea economico-fmanciară şi administrativă se asigură prin următoarele structuri:

Ï. Compartiment juridic
II. Serviciu resurse umane, normare, organizare, salarizare

III. Compartiment securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă şi 
mediu

IV. Serviciu financiar contabilitate
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V. Compartiment de audit public intern
VI. Serviciu administrativ, achiziţii publice-contractare, aprovizionare, transport

VII. Serviciu tehnic
VIII. Compartiment informatică

IX. Compartiment managementul calităţii serviciilor medicale

I. Compartimentul juridic
A. Dispoziţii generale
Art. 62. -  Compartimentul juridic este subordonat direct managerului spitalului şi asigură 

consultanţă juridică conducerii Spitalului şi celorlalte compartimente,reprezentarea Spitalului în faţa 
instanţelor judecătoreşti precum şi îndeplinirea activităţilor privind achiziţiile publice necesare desfăşurării 
activităţilor spitalului.

B. Atribuţii
Art. 63. -  Compartimentului juridic are următoarele atribuţii:
a) asigură asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a unităţii;
b) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată în litigiile de muncă;
c) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
d) elaborează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce se impun a fi respectate (punctul sau de 

vedere fiind formulat potrivit prevederilor legale şi a crezului său profesional);
e) consiliază la cererea Comitetului director şi/sau Consiliului de administraţie, avizând legalitatea 

actelor supuse spre soluţionare;
f) acordă consultanţă (opinia sa fiind consultativă) şi întocmeşte cereri cu caracter juridic în toate 

domeniile dreptului;
g) întocmeşte acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei 

actelor încheiate care privesc unitatea;
h) avizează Ia cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii, precum 

şi orice alte acte juridice;
i) în condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul 

juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanţa acestuia cu normele 
legale, în vederea refacerii actului;

j)  reprezintă şi apără interesele unităţii în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor 
judecătoreşti, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de 
către conducerea unităţii;

k) avizează şi semnează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa 
fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv; nu se pronunţă 
asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat 
de consilierul juridic;

1) efectuează demersuri de obţinere a titlurilor executorii în vederea recuperării drepturilor de 
creanţă din dosarele înregistrate la acest compartiment;

m) urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate 
atribuţiile ce le revin din acestea;

n) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi când 
este cazul face propuneri corespunzătoare;

o) semnalează în scris, conducerii unităţii şi departamentelor interesate şi face propuneri cu privire 
la deficienţele constatate urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti pronunţate în litigiile în 
care unitatea este parte, în vederea luării măsurile corespunzătoare, pentru evitarea repetării unor 
asemenea deficienţe;

p) participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern 
în care se stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative şi măsurile ce se impun în 
vederea asigurării disciplinei muncii;

q) va păstra secretul profesional cu privire la cauzele ce îi sunt încredinţate (cu excepţia cazurilor 
prevăzute expres de lege);

r) asigură operaţiunile de arhivare a documentelor create în cadrul compartimentului.
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C. Principalele relaţii
Art. 64. -  Principalele relaţii ale compartimentului juridic sunt:
Relaţii ierarhice: de subordonare directă şi nemijlocită faţă de manager, dar păstrându-se 

independenţa pe plan profesional.
Relaţii funcţionale:

a. prezintă managerului lucrările întocmite conform atribuţiilor şi dispoziţiilor primite;
b. prezintă compartimentelor funcţionale toate documentele şi informaţiile cu caracter juridic 

care, potrivit legii şi competenţelor, sunt necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţilor 
spitalului;

c. avizează pentru legalitate actele şi documentaţiile care pot angaja răspunderea juridică a 
spitalului.

Relaţii de colaborare: colaborează cu toate compartimentele şi serviciile din structura organizatorică a 
Spitalului şi cu Direcţia Generală Juridică şi Resurse Umane din cadrul Ministerului Transporturilor. 
Colaborează cu compartimentele juridice din cadrul altor unităţi, în limita mandatului acordat.

Relaţii de reprezentare: reprezintă spitalul în relaţiile cu terţii, pe probleme juridice, conform 
mandatului de reprezentare aprobat de manager.

II. Serviciul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare
A. Dispoziţii generale
Art. 65. -  Serviciul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare este condus de un şef de serviciu 

şi este subordonat direct managerului spitalului.

B. Atribuţii
Art. 66. -  Serviciul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare are următoarele atribuţii:
a) elaborează împreună cu conducerea unităţii proiectul de organigrama şi statul de funcţii, cu 

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
b) elaborează proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern al 

unităţii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, supunandu-1 spre aprobare celor în 
drept;

c) elaborează împreună cu conducerea unităţii documentele legate de normarea personalului pe baza 
criteriilor stabilite prin legislaţia în vigoare;

d) elaborează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din cadrul spitalului;
e) redactează fişele de post pentru personalul propriu şi centralizează fişele de post pentru 

personalul unităţii, întocmite conform legii de către şefii de secţii, laborator, serviciu sau birou;
f) actualizează conform reglementărilor legale, drepturile salariale pe baza documentelor analizate 

şi aprobate de conducerea unităţii;
g) întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul nou încadrat;
h) efectuează lucrările legate de încadrarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă pentru 

personalul instituţiei;
i) elaborează deciziile sau actele adiţionale la contractele individuale de muncă cu privire la 

modificarea funcţiei, locului de muncă sau a drepturilor salariale, pe baza documentelor aprobate 
de conducerea unităţii;

j)  completează şi gestionează dosarele personale ale salariaţilor, care vor fi păstrate în bune condiţii 
şi se vor prezenta organelor de control, la solicitarea acestora;

k) întocmeşte dosarele de pensionare pentru salariaţii din cadrul spitalului;
1) întocmeşte pe baza documentelor aprobate de conducerea unităţii şi ţine evidenţa deciziilor de 

numire sau eliberare din funcţie a personalului, de sancţionare, de acordare a unor drepturi 
salariale prevăzute de lege, de detaşare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau 
modificare a salariilor de bază cu ocazia majorărilor de salarii, de promovare, acordare sporuri la 
salariul de bază etc.;

m) asigură şi răspunde de ducerea de îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea 
personalului, executarea contractelor de muncă, modificarea şi încetarea contractelor de muncă;

n) completează, actualizează şi transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă, Registrul general 
de evidenţă al salariaţilor;

o) eliberează, în termen de cel mult 30 zile de la data solicitării, la solicitarea scrisă a salariatului sau 
a unui fost salariat, copii ale documentelor existente în dosarul personal sau copii ale paginilor
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uiu AG&isirtu eiecrromc care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care 
să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în 
meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul 
personal. Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului 
sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul; 

p) centralizează programările concediilor de odihnă ale salariaţilor, ţinând evidenţa acestora, a 
rechemărilor şi a reprogramărilor; 

q) eliberează legitimaţiile persoanelor nou încadrate în munca şi vizează semestrial legitimaţiile 
persoanelor angajate;

r) întocmeşte împreună cu conducera unităţii fişele de evaluare a posturilor, în conformitate cu 
obiectivele şi priorităţile stabilite pentru instituţie, pe baza criteriilor şi a standardelor de 
performanţă pe care Ie transmite şefilor de secţie/compartiment/ambulatoriu/serviciu; 

s) eliberează adeverinţe salariaţilor în funcţie de necesităţi, Ia solicitarea scrisă a acestora; 
t) asigură întocmirea contractelor de voluntariat;
u) întocmeşte situaţii solicitate de către, manager, director financiar-contabil, Casa Judeţene de 

Asigurări de Sănătate, Ministerul Transporturilor, Institutul Naţional de Statistică, Curtea de 
Conturi, etc.;

v) elaborează la solicitarea conducerii unităţii, conform reglementărilor legale în vigoare a 
documentaţiei necesare pentru deblocarea cât mai rapidă a posturilor vacante respectiv a 
documentaţiei privind suplimentările de posturi într-un număr suficient pentru a asigura 

( normarea necesară desfăşurării unui act medical de calitate;
w) asigură organizarea concursurilor şi a examenelor pentru pentru ocuparea posturilor vacante şi 

temporar vacante din unitate şi pentru promovarea în muncă, conform legislaţiei în vigoare; 
x) avizează graficele de gărzi în vederea aprobării acestora şi ţine evidenţa modificărilor care se fac 

în cursul lunii pe bază de cerere; 
y) transmite la Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate Galaţi şi Buzău documentele de asigurare 

de răspundere civilă, certificatele de membru al Colegiului Medicilor pentru medici, iar pentru 
asistenţii medicali autorizaţiile de liberă practică în vederea încheierii contractului de furnizării de 
servicii medicale;

z) monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale; gestionează 
evidenţa evaluării anuale a personalului; 

aa) întocmeşte documentaţia necesară pentru participarea angajaţilor la cursuri de specializare şi 
perfecţionare profesională în baza propunerilor şefilor de secţii/compartimente/etc.; 

bb) ţine evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere depuse de membrii comitetului 
director, membrii consiliului de administraţie, şefii de secţii, laboratoare şi servicii medicale; 

cc) asigură operaţiunile de arhivare a documentelor create în cadrul serviciului;
{ dd).prelucrează datele cu caracter personal ale salariaţilor cu respectarea prevederilor legale;

ee) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale comitetului 
director sau managerului.

C. Principalele relaţii
Art. 67. -  Principalele relaţii ale Serviciul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare sunt:
Relaţii ierarhice: de subordonare faţă de manager.
Relaţii funcţionale:

a. prezintă managerului informaţiile solicitate, precum şi lucrările întocmite conform atribuţiilor 
şi dispoziţiilor primite;

b. transmite compartimentelor şi serviciilor din structura organizatorică informaţiile specifice 
necesare, la termenele stabilite sau la solicitarea acestora.

Relaţii de colaborare: colaborează cu toate compartimentele şi serviciile din structura organizatorică, 
cu compartimentele de specialitate din Ministerul Transporturilor, precum şi cu alte instituţii din domeniu, în 
limitele mandatului acordat de manager.

III. Compartimentul securitatea muncii, P S I , , protecţie civilă, situaţii de urgenţă şi mediu
A. Dispoziţii generale
Art. 68. -  Compartimentului securitatea muncii, PSI, mediu, protecţie civilă, situaţii de urgenţă este 

în subordinea Managerului.
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ii. Atribuţii
Art. 69. -  Compartimentului securitatea muncii, PSÍ, , protecţie civilă, situaţii de urgenţă şi mediu 

are următoarele atribuţii:
a) studiază actele normative care reglementează activitatea de securitate şi sănătate în muncă, de 

prevenire şi stingere a incendiilor, colectare şi gestionare a deşeurilor;
b) daca dispune de mijloacele necesare, personale şi profesionale, în funcţie de mărimea unităţii şi 

riscurile existente în unitate, asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
.profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor, ori de cate ori sunt modificate 
condiţiile de muncă şi propune măsuri de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul 
anual de protecţie a muncii;

c) controlează, pe baza programului de activitate stabilit, toate locurile de muncă, în scopul 
prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

d) are abilitatea să solicite efectuarea de măsurători şi determinări, de către organismele abilitate, ori 
de câte ori este nevoie, urmărind încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise pentru locul 
de muncă şi propunerea măsurile tehnice şi organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;

e) întocmeşte şi păstrează documentaţiile cerute de prevederile legale în vigoare;
f) asigură instruirea şi informarea personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă, prin 

instruirea introductiv generală, consilierea instruirii la locul de muncă şi periodice;
g) evaluează cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc;
h) propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, în funcţie de necesităţile concrete;
i) în urma evaluării riscurilor, elaborează normativul de echipamente individuale de protecţie şi de 

lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă şi a echipamentelor 
tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;

j) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
k) colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea cunoaşterii Ia zi a situaţiei îmbolnăvirilor 

profesionale, efectuează controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de 
'risc de îmbolnăvire profesională şi propune măsuri de securitate;

1) colaborează cu medicul de medicina muncii în fundamentarea programului de măsuri de protecţie 
a muncii;

m) propune sancţiuni sau stimulente pentru lucrători, pe criteriul respectării cerinţelor de securitate a 
muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă; 

n) colaborează cu reprezentanţii lucrătorilor cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă şi cu 
reprezentanţii sindicatului pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă, incluse în contractele colective;

o) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de reprezentanţii organelor de control 
abilitate;

p) urmăreşte realizarea măsurile dispuse în urma controalelor efectuate de către organele abilitate 
sau ca urmare a cercetării evenimentelor; 

q) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară 
autorizarea exercitării lor; 

r) ţine evidenţa posturilor care necesită, la recomandarea medicului de medicina muncii, examene 
medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 

s) efectuează controale privind securitatea şi sănătatea în muncă, la toate locurile de muncă; 
t) coordonează echipa şi activitatea de colectare, depozitare şi modalitatea de transport a deşeurilor 

menajere, reciclabile şi biologice, precum şi colectarea selectivă a acestora; verifică modul de 
colectare şi depozitare temporară a acestora; 

u) propune/solicită echipamente de protecţie individuale, colective şi mijloacele materiale necesare 
bunei desfăşurări a activităţii de colectare a deşeurilor (echipament individual de protecţie, saci, 
cutii, pubele etc);

v) verifică modul de cântărire a deşeurilor şi predarea acestora către firmele transportatoare/de 
valorificare, cu întocmirea documentelor şi documentaţiilor aferente; 

w) pătrează evidenţa datelor legate de colectarea, depozitarea şi vehicularea deşeurilor generate în 
unitate;

x) păstrează evidenţa substanţelor chimice periculoase utilizate în unitate, pe locuri de muncă;
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y) elaborează şi supune spre aprobare planul de gestionare a deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale; 

z) supraveghează calitatea apelor uzate prin solicitarea efectuării analizelor chimice şi 
bacteriologice;

aa) verifică facturile trimise de către firmele care valorifică/elimină deşeurilor privind plata 
prestărilor serviciilor; 

bb) întocmeşte documentaţia privind autorizaţia de mediu; 
cc) ţine la zi evidenţa corespondenţelor cu problemele de mediu;
dd) coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a tuturor deşeurilor generate, conform 

legislaţiei;
ee) întocmeşte documentaţia în vederea obţinerii Acordurilor de mediu pentru toate lucrările din 

cadrul spitalului;
ff) propune categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun 

acordarea acestora;
gg) stabileşte, prin dispoziţie scrisă, modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în 

unitate;
hh) studiază pericolul de incendiu, pe care îi reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul unităţii, 

precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;
ii) urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere 

a incendiilor la elaborarea documentaţiilor tehnice, executarea şi darea în expoatare a unor 
eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaţiilor executate la construcţiile şi 
instalaţiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcţiune; 

jj) acordă sprijin şi asistenţa tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la 
soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor 
survenite în cadrul unităţii, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de 
incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea unităţii asupra unor stări de pericol iminent 
de incendiu constatate şi raportează măsurile luate; 

kk) acordă asistenţa tehnică de specialitate la stabilirea măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor 
în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor 
şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind 
realizarea măsurile stabilite;

11) participă la analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor din cadrul unităţii şi face propuneri 
pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi; 

mm) execută controalele tehnice de prevenire a incendiilor, verificând respectarea normelor, 
normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurile de protecţie împotriva 
incendiilor şi stabileşte măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a 
prevederilor legale;

nn) participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor 
şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, 
popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea 
normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc 
în instituţii similare din ţară şi străinătate;

oo) participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul unităţii, precum şi Ia cercetarea 
acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din 
analiza acestora;

pp) obţine avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor,prevăzute de lege; 
qq) elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile ce revin lucrătorilor 

pentru fiecare loc de muncă; 
rr) verifică nivelul de cunoaştere a instrucţiunilor P.S.L de către salariaţi;
ss) stabileşte un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi 

supravegherea măsurile de apărare împotriva incendiilor; 
tt) asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, 

precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelate cu natura riscurilor de incendiu, profilul 
activităţii şi mărimea unităţii; 

uu) asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în 
orice moment;
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vv) colaborează cu instituţiile statului pe linie de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi 
protecţia mediului; 

ww) întocmeşte planul de evacuare pentru situaţii de urgenţă;
xx) îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale; 
yy) asigură operaţiunile de arhivare a documentelor create în cadrul compartimentului; 
zz) are abilitatea de a constitui comisii care să constate starea vizibilă de ebrietate a unui lucrător, în 

condiţiile în care acesta refuză recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei; 
aaa) persoanele aflate în unitate cu acordul scris sau implicit al angajatorului (mass-media, 

oficialităţi, reprezentanţi instituţii, etc.) vor fi însoţite de către o persoană desemnată de către 
conducerea unităţii. Aceasta, după ce a fost în prealabil instruită, va informa succint asupra 
riscurilor prezente în unitate şi minimul de măsuri de precauţie, precum şi asupra zonelor cu risc 
ridicat şi specific, cu acces limitat.

C. Principalele relaţii
Art. 70. -  Principalele relaţii ale Compartimentului securitatea muncii, PSI, mediu, protecţie civilă şi 

situaţii de urgenţă sunt:
Relaţii ierarhice: de subordonare directă faţă de manager.
Relaţii funcţionale:

a. prezintă conducerii lucrările întocmite conform atribuţiilor şi dispoziţiilor primite;
b. prezintă compartimentelor şi serviciilor funcţionale toate documentele şi informaţiile solicitate 

necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţilor.
Relaţii de colaborare: colaborează cu toate compartimentele şi serviciile din structura organizatorica. 
Relaţii de. reprezentare: reprezintă spitalul în relaţiile cu terţii, pe probleme de protecţia mediului, 

P.S.I., sănătatea şi securitatea în muncă conform mandatului de reprezentare aprobat de conducere.

IV. Serviciul financiar contabil
A. Dispoziţii generale
Art. 71. -  Serviciul financiar-contabil este condus de un şef de serviciu, fiind subordonat 

directorului financiar-contabil.

B. Atribuţii
Art. 72. -  Atribuţiifinanciare:
a) efectuează operaţiunile financiare cronologic şi sistematic, conform reglementărilor;
b) întocmeşte documentele pentru încasarea contravalorii prestaţiilor medicale efectuate de către 

spital către casele judeţene de asigurări de sănătate sau alte unităţi beneficiare şi ţine evidenţa 
acestor documente;

c) întocmeşte documentaţia pentru încasări şi plăţi în lei;
d) întocmeşte balanţa de încasări şi plăţi trimestriale şi lunare;
e) întocmeşte graficul lunar pentru plata în numerar prin Trezorerie;
f) întocmeşte graficul decadal pentru plăţi prin Trezorerie;
g) depune şi preia de la băncile finanţatoare documentele privind încasările şi plăţile;
h) transmite către terţi spre urmărire titlurile executorii;
i) efectuează încasări din diferite activităţi (chirii, contracte, cercetare, prestări de servicii); 
j)  emite documentele de plată pentru bunuri şi servicii livrate de diferite unităţi;
k) analizează şi propune măsuri pentru lichidarea imobilizărilor de fonduri băneşti în termenele 

legale (soldurile debitoare din conturile clienţi, debitori şi furnizori);
I) exercită printr-o persoana desemnata din cadrul serviciului în condiţiile legii, activitatea de control 

financiar preventiv în temeiul prevederilor legale privind auditul intern şi controlul financiar 
preventiv şi a altor reglementări privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului 
financiar preventiv propriu.

Art. 73. — Atribuţii contabile:
a) efectuează operaţiunile contabile cronologic şi sistematic, conform reglementarilor;
b) ţine evidenţa tehnico-operativă pe total unitate şi gestiuni, a mijloacelor fixe, obiectelor de 

inventar, materialelor consumabile, stocurilor de carburanţi şi a altor valori;
c) asigură înregistrarea efectivă în conturi, cu respectarea clasiflcaţiei bugetare a tuturor cheltuielilor 

şi veniturilor spitalului, întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
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d) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe baza propunerilor formulate 
de compartimentele funcţionale şi secţiilor;

e) propune modul de organizare a gestiunilor materiale;
f) evidenţiază ratele de garanţii gestionari pe fiecare salariat conform contractelor încheiate, prin 

deschiderea de fişe analitice individuale;
g) calculează şi urmăreşte regimul de amortizare a fondurilor fixe;
h) ţine la zi evidenţa contabilă sintetică şi analitică pe conturi şi gestiuni pentru întreg patrimoniul 

spitalului;
i) efectuează punctaje lunare sau cu ocazia inventarierilor cu gestionarii spitalului;
j) întocmeşte balanţe şi conturi lunare de execuţie urmărind încadrarea în nivelele de plan aprobate 

prin buget şi bilanţurile trimestriale şi anuale;
k) efectuează calculaţia tarifelor şi preţurilor pentru bunurile şi serviciile realizate către terţi;
1) ţine evidenţa cârdurilor bancare la angajaţi;
m)ţine evidenţa tichetelor de masă;
n) întocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor de personal şi o transmite la Ministerul 

Transporturilor;
0) înregistrează diferenţele rezultate în urma inventarierii şi urmăreşte recuperarea eventualelor 

pagube rezultate din procesul verbal aprobat al comisiei.
Art. 74. -  Atribuţii principale de control financiar preventiv:
a) întocmeşte programul de control anual, cu defalcare pe trimestre şi luni, şi îl supune aprobării 

conducerii;
b) verifică lunar stocurile materiale din magazie şi de pe teren pentru prevenirea tuturor formelor de 

încălcare şi păgubire a patrimoniului instituţiei şi întocmeşte documente conform prevederilor 
legale;

c) verifică gestiunile valorice; urmăreşte plafonul de casă şi condiţiile de păstrare şi gestionare a 
acestor valori şi întocmeşte documente conform prevederilor legale;

d) efectuează controale neanunţate, din dispoziţia conducerii Spitalului;
e) întocmeşte lunar rapoarte informative privind constatările în urma- controalelor executate şi le 

prezintă conducerii direcţiei;
f) verifica, cel puţin odată pe trimestru, modul de înregistrare a veniturilor şi cheltuielilor în 

contabilitatea financiară;
g) participă la inventarierea patrimoniului;
h) asigură viza de control financiar preventiv, conform prevederilor legale;
1) transmite trimestrial Ministerului Transporturilor Raportul privind activitatea de control financiar 

preventiv pentru activitatea proprie.
Art. 75. -  Alte atribuţii ale serviciului financiar contabil
a) utilizează sumele alocate de la bugetul de stat (dacă este cazul), conform obiectivelor 

previzionate;
b) întocmeşte documente şi transmite date cu specific financiar-contabil, conform normelor legale şi 

a procedurilor prevăzute;
c) furnizează informaţii cu privire la datele contractuale şi plăţile din contractele încheiate de 

serviciul achiziţii electronice-contracte din cadrul spitalului ca instrumente de analiză;
d) efectuează calcule de fundamentare a indicatorilor economici şi indicatorilor financiari privind 

cursurile efectuate, venituri, mijloace circulante, alţi indicatori economici şi financiari, ca 
instrumente de analiză şi management;

e) asigură plata la termen a sumelor ce constituie obligaţia instituţiei faţă de bugetul de stat, bugetele 
fondurilor speciale, precum şi faţă de terţi;

f) înregistrează şi urmăreşte încasarea creanţelor de orice natură;
g) asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului privind drepturile salaríale ale 

personalului spitalului;
h) întocmeşte situaţii economico-financiare solicitate de către conducerea spitalului şi/sau Ministerul 

Transporturilor, Ministerul Finanţelor Publice sau Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate şi 
asigură înregistrarea efectivă în conturi, cu respectarea clasificaţiei bugetare a tuturor cheltuielilor 
şi veniturilor spitalului, întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;

i) elaborează şi întocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor de personal conform prevederilor 
Ordinului ministrului finanţelor publice;
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j)  ţine evidenţa mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor consumabile, stocurilor de 
carburanţi;

k) urmăreşte realizarea angajamentelor bugetare, legale şi de ordonanţare a plăţilor şi informează 
conducerea direcţiei de stadiul realizării acestora, conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
aprobat;

1) efectuează sistematic analiza economico-financiară asupra activităţilor la nivelul spitalului pe 
bază de indicatori specifici şi o prezintă conducerii spitalului.

Art. 76. Compartimentul Salarizare, aflat în subordinea şefului Serviciul financiar contabilitate, are 
următoarele atributii:

a) asigurarea acordării drepturilor salariale ca: salarii de bază, indemnizaţii de conducere, spor 
vechime, spor prevenţie, prima de stabilitate, spor pentru condiţii deosebite, gărzi, indemnizaţii, 
premieri anuale, indemnizaţii de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
bugetul asigurărilor sociale;

c) întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
bugetul Fondului pentru ajutorul de şomaj;

d) întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

e) întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii şi a obligaţiilor de plata către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate pentru concedii şi indemnizaţii;

f) verificarea, calcularea şi completarea certificatelor de concediu medical;
g) 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 angajaţii unităţii;
h) întocmirea registrului de evidenţă a numărului de zile de concediu fără salariu a personalului 

unităţii;
i) întocmirea registrului de evidenţă a efectuării cursurilor de perfecţionare a personalului;
j)  întocmirea dărilor de seama statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul de 

salarii;
k) confruntarea condicilor de prezenţă cu pontajele pe secţii şi verificarea prin sondaj a prezenţei la 

serviciu la locul de muncă pentru secţiile de care răspunde;
1) verificarea pontajelor din punct de vedere al corectitudinii datelor înscrise precum şi semnăturile 

autorizate;
m) întocmirea şi completarea fişelor de evidenţă a salariilor cu datele personale înscrise corect (nr.

marcă, nume, prenume, funcţia, secţia, grupa de muncă, drepturile şi reţinerile salariale); 
n) întocmirea adeverinţelor de salarii solicitate;
o) verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;
p) participarea la fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date de 

specialitate;
q) urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
r) asigurarea operaţiunilor de arhivare a documentelor create în cadrul serviciului; 
s) are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii al spitalului.

C. Principalele relaţii
Art. 77. -  Principalele relaţii ale serviciului financiar contabil sunt:
Relaţii ierarhice:

a. de subordonare a directorului financiar-contabil faţă de manager;
b. de subordonare a şefului serviciului faţă de directorul financiar - contabil;
c. de subordonare a personalului de execuţie faţă de şeful serviciului.

R elaţii funcţionale:
a. prezintă managerului lucrările întocmite conform atribuţiilor şi dispoziţiilor primite;
b. prezintă compartimentelor şi serviciilor funcţionale toate documentele şi informaţiile din 

domeniul financiar contabil care, potrivit legii şi competenţelor, sunt necesare desfăşurării în 
bune condiţii a activităţilor spitalului;
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Relaţii de colaborare: colaborează cu compartimentele şi serviciile din structura organizatorică a 
spitalului.

V. Compartimentul de audit public intern
A. Dispoziţii generale
Art.78. (1) Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea directă a managerului 

şi, prin atribuţiile sale, nu trebuie să fíe implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în 
desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern.

(2) Conducerea este asigurata de un auditor ş e f , iar în lipsa titularului conducerea este asigurată de o 
altă persoană nominalizată din cadrul compartimentului, în limitele competenţelor acordate de manager. 
Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate cu privire la formarea şi utilizarea 
fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public dând astfel asigurarea obiectivă şi 
consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile spitalului şi sprijinirea îndeplinirii 
obiectivelor acestuia printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte 
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.

B. Atribuţii
Art. 79. (1) In conformitate cu art 11 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu 

modificările şi completările ulterioare, atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt următoarele:
a) elaborează norme metodologice specifice cu avizul Serviciului Audit Public Intern din cadrul 

Ministerului Transporturilor şi care devin funcţionale în urma aprobării lor de manager;
b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 
economicitate, eficienţă şi eficacitate;

(2) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fară a se limita la 
acestea, următoarele:

a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată;
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat a! statului;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, 

precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.
(3) După avizarea Raportului de audit public intern de către manager, Compartimentul de audit 

public intern transmite la Serviciului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Transporturilor, în termen 
de 5 zile de la încheierea trimestrului, sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorii structurilor 
audiate şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă.

(4) Compartimentul de audit public intern raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi 
recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit şi transmite Direcţiei Audit Public Intern din cadrul 
Ministerului Transporturilor, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi 
recomandările rezultate din activităţile de audit.

Art. 80. (1) Compartimentul de audit public intern elaborează raportul anual al activităţii de audit 
public intern pe care îl supune aprobării managerului.

(2) Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatări, 
concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea 
recomandărilor, eventualele iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, 
precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională.

(3) Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit Serviciului Audit Public 
Intern din cadrul Ministerului Transporturilor, până pe data de 10 ianuarie.

Art. 81. (1) In situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la 
regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/ activităţii/
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operaţiunii audiate, auditorii interni trebuie să înştiinţeze managerul şi structura de inspecţie sau o altă 
structură de control intern stabilită de manager, în termen de 3 zile.

(2) In cazul identificării unor neregularităţi majore auditorul intern poate continua misiunea sau poate 
să o suspende cu acordul managerului care a aprobat-o, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se 
estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii 
insuficiente, etc.).

C. Principalele relaţii.
Art. 82. Principalele relaţii ale compartimentului sunt:
Relaţii ierarhice:

-  de subordonare faţă de manager.
Relaţii funcţionale:

-  prezintă managerului informaţiile solicitate, precum şi lucrările întocmite conform atribuţiilor 
şi dispoziţiilor primite.

Relaţii de coordonare:
-  cu Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Transporturilor.

VI. Serviciul administrativ, achiziţii publice-contractare, aprovizionare, transport
A. Dispoziţii generale
Art. 83. -  Serviciul administrativ, achiziţii publice-contractare, aprovizionare, transport este condus 

de un şef de serviciu, fiind subordonat directorului financiar contabil, şi asigură îndeplinirea activităţilor 
privind administrarea patrimoniului, asigurarea aprovizionării tehnico materiale, exploatarea parcului de 
autovehicule.

Conducerea serviciului este asigurată de şeful de serviciu, iar în lipsa titularului conducerea este 
asigurată de şeful serviciului tehnic, în limitele competentelor aprobate de manager.

B. Atribuţii
Art. 84, -  Serviciul administrativ, achiziţii publice-contractare, aprovizionare, transport are 

următoarele atribuţii:
B l . In domeniul administrativ:

a) urmăreşte încheierea, modificarea şi executarea contractelor încheiate de către Spitalul General 
CF Galaţi în legătură cu obiectul de activitate al serviciului;

b) întocmeşte şi comunică serviciilor implicate informaţiile privind obligaţiile rezultate din 
contracte;

c) asigură operaţiunile de arhivare a documentelor create în cadrul serviciului;
d) urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
e) cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi orice alt fel de 

achiziţii, prin colaborarea cu Compartimentul Juridic din unitate, asigurând instruirea directă sau 
indirectă personalului din subordine;

f) cunoaşterea legislaţiei privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţie publică pentru 
medicamente, materiale sanitare şi reactivi, precum şi a legislaţiei privind atribuirea contractelor 
de achiziţii publice a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii;

g) încheierea contractelor economice cu furnizorii şi urmărirea graficului de livrări pentru materiale 
necesare unităţii;

h) asigurarea aprovizionării unităţii cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii;
i) efectuarea în permanenţă a studiului de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ;
j)  stabilirea necesarului de produse pentru funcţionarea normală a spitalului, asigurând realizarea 

părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii; 
k) efectuarea licitaţiei electronice;
1) recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor primite de la furnizori şi asigurarea 

depozitării acestora în condiţii conform cu normele în vigoare; 
m) întocmirea dărilor de seama specifice activităţii de aprovizionare;
n) asigurarea amenajărilor şi condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor a depozitelor şi 

magaziilor, având o preocupare specială pentru pregătirea obiectelor de conservare (butoaie, 
bidoane, saci, containere etc.);
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o) asigurarea instruirii şi respectării normelor de protecţie a muncii şi a celor de igienă de către 
personalul din cadrul serviciului; 

p) luarea măsurilor pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire 
a incendiilor.

q) asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare pe căile 
de acces din incinta spitalului; 

r) organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei în toate sectoarele unităţii şi ia 
măsuri corespunzătoare;

s) analizează, face propuneri şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de consum cu 
caracter administrativ;

t) urmăreşte asigurarea condiţiilor normale de lucru pentru personalul medico-sanitar şi de dotare a 
secţiilor în scopul existentei de condiţii corespunzătoare pentru pacienţii internaţi; 

u) urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a materialelor de curăţenie şi asigură realizarea 
dezinfecţiei conform normelor în vigoare; 

v) asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii, prin 
ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de 
consecinţele absenţei lor; 

w) asigură întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi dezapezirea acestora; 
x) organizează păstrarea în bune condiţii a arhivei unităţii; 
y) asigură activitatea de secretariat şi curierat de materialele necesare;
z) coordonează şi eficientizează activitatea din cadrul centralei telefonice, care deserveşte tot 

personalul spitalului
B2. In domeniul achiziţiilor publice-contractare:

a) cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
b) întocmeşte caietul de sarcini şi desfăşurarea conform cu prevederile legale a licitaţiilor organizate 

în legătură cu obiectul de activitate al serviciului. Din comisia de licitaţie vor face parte 
obligatoriu şeful serviciului;

c) elaborarea programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor 
comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituţiei;

d) urmărirea şi aplicărea procedurii legislative privitoare la achiziţiile publice pentru dobândirea 
definitivă sau temporară a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de 
achiziţie publică;

e) întocmirea fişei de date respectiv documentaţiei de atribuire, ori în cazul organizării unui concurs 
de soluţii a documentaţiei de concurs, pe baza caietului de sarcini şi a fundamentărilor tehnice şi 
economice prezentate de serviciile/compartimentele de specialitate, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare;

f) înaintarea propunerilor de constituire a comisiilor de evaluare pentru atribuirea achiziţiilor 
publice. Din comisia de evaluare va face parte în mod obligatoriu un salariat al serviciului;

g) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate conform dispoziţiilor legale în vigoare;
h) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire conform legislaţiei învigoare;
i) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
j) asigurarea operaţiunilor de arhivare a documentelor create în cadrul serviciului; 
k) îndeplinirea altor atribuţii din domeniul său de activitate prevăzute de normele în vigoare sau 

stabilite de manager;
B3. In activitatea de transport:

a) organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora Ia 
organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de: controlul zilnic, reviziile tehnice, 
reparaţiile curente şi capitale ale autovehiculelor;

b) asigură executarea Ia timp şi în bune condiţii a transporturilor şi punerea la dispoziţia spitalului, 
conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare şi a conducătorilor auto pentru asigurarea 
funcţionalităţii instituţiei;

c) asigurarea condiţiilor optime pentru transportul mijloacelor de măsură la şi de la laboratorul de 
metrologie.

B4, Spălătoria -  are următoarele atribuţii principale:
a) preia lenjeria murdară din secţiile spitalului, pe baza bonului de spălătorie, în camera de primire; 

aceasta este transportată în saci;
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b) verifică dacă Ia preluarea lenjeriei aceasta este inscripţionată de către secţii cu ştampila secţiei, iar 
dacă nu este inscripţionată, nu va fi preluată până la remedierea deficienţei;

c) asigură spălarea lenjeriei provenite din secţiile septice, în maşini de spălat separate;
d) respectă instrucţiunile de lucru privind procesul de spălare şi dezinfectare a lenjeriei;
e) asigură călcarea şi împachetarea, având în vedere ca inscripţionarea acesteia să fie vizibilă în 

partea exterioară, iar lenjeria ruptă să fie redirecţionată către croitorie;
f) asigură distribuirea către secţiile spitalului a lenjeriei, conform programului stabilit, ambalată în 

saci;
g) asigură prin personalul desemnat în acest scop întreţinerea utilajelor din cadrul spălătoriei şi 

remedierea tuturor defecţiunilor apărute.
B5. Blocul alimentar - are următoarele atribuţii principale:

a) prepară alimentele centralizat pentru pacienţii şi însoţitorii internaţi, precum şi pentru personalul 
care serveşte masa la spital, bucătăria dimensionându-se în funcţie de numărul de porţii 
(prelucrare primară şi prelucrare finală);

b) respectă meniul zilnic diferenţiat pe afecţiuni, întocmit de asistentele dieteticiene;
c) livrează alimentele preparate în secţiile spitalului;
d) respectă normele igienico-sanitare.

C  Principalele relaţii
Art. 85. -  Principalele relaţii ale serviciului administrativ aprovizionare, achiziţii-publice, transport

Í sunt:
Relaţii ierarhice:

- de subordonare a şefului serviciului faţă de directorul financiar contabil;
- de subordonare a personalului de execuţie faţă de şeful serviciului.

Relaţii funcţionale:
a. prezintă conducerii lucrările întocmite conform atribuţiilor şi dispoziţiilor primite;
b. prezintă compartimentelor şi serviciilor funcţionale toate documentele şi informaţiile 

solicitate necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţilor.
Relaţii de colaborare: colaborează cu toate compartimentele şi serviciile din structura organizatorică. 
Relaţii de reprezentare: reprezintă spitalul în relaţiile cu terţii, pe probleme administrative, conform 

mandatului de reprezentare aprobat de conducere.

VII. Serviciul tehnic
A. Dispoziţii generale
Art. 86. -  Serviciul tehnic este condus de un şef de serviciu, fiind subordonat directorului financiar 

j contabil. Conducerea serviciului este asigurată de şeful de serviciu, iar în lipsa titularului conducerea este 
asigurată de şeful serviciului administrativ, aprovizionare, transport, în limitele competentelor aprobate de 
manager.

B. Atribuţii
Art. 87. -  Serviciul tehnic are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte propunerile pentru planul de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele, instalaţiile 
aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii de administraţie a unităţii şi urmăreşte 
îndeplinirea acestor planuri raportând managerului periodic sau ori de câte ori este nevoie despre 
desfăşurarea acestora;

b) participă la întocmirea proiectelor de aprovizionare şi a celor de reparaţii curente şi capitale;
c) întocmeşte planul de întreţinere şi reparaţii curente sau construcţii al clădirilor, pe care îl supune 

spre aprobare managerului unităţii şi comitetului director;
d) asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare pe căile 

de acces din incinta spitalului;
e) asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii, prin 

ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de 
consecinţele absenţei lor;
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f) asigură întocmirea caietului de sarcini şi desfăşurarea conform cu prevederile legale a licitaţiilor 
organizate în legătură cu obiectul de activitate al serviciului. Din comisia de licitaţie vor face parte 
obligatoriu şeful serviciului;

g) stabileşte necesarul de produse în vederea unei bune administrări a patrimoniului, asigurând la 
timp partea corespunzătoare a planului de achiziţii;

h) asigură operaţiunile de arhivare a documentelor create în cadrul serviciului;
i) urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intra în competenta serviciului;
j) stabilirea necesarului de produse pentru funcţionarea normală a spitalului, asigurând realizarea 

părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii; 
k) recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor primite de la furnizori şi asigurarea depozitării 

acestora în condiţii conform cu normele în vigoare;
1) asigurarea instruirii şi respectării normelor de protecţie a muncii şi a celor de igienă de către 

personalul din cadrul serviciului; 
m) efectuează lucrări de reparaţii curente, zugrăveli, întreţinere mobilier, întreţinerea obiectelor 

tehnico-sanitare în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie, compartiment 
sau serviciu şi vizate de către Managerul unităţii; 

n) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi 
cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;

o) asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;
p) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor sau utilajelor şi propune măsuri 

corespunzătoare;
q) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi 

competenţele stabilite;
r) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb din Nomenclatorul pentru aparatele, 

utilajele şi instalaţiile medicale necesare spitalului; 
s) asigură buna organizare şi gospodărire a atelierului tehnic şi răspunde de personalul aflat în 

subordine;
t) ia măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a 

incendiilor;
u) răspunde de efectuarea periodică a verificării instalaţiilor electrice şi tehnice, pentru desfăşurarea 

activităţii în condiţii optime; 
v) întocmeşte calculul pentru utilităţi consemnate de consumatorii aflaţi în administrarea spitalului; 
w) urmăreşte existenţa autorizaţiei de funcţionare ISCIR şi a valabilităţii acesteia pentru centralele 

termice şi lifturile din cadrul unităţii precum şi reactualizarea acestora; 
x) întocmeşte documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare conform legii în 

vigoare;
y) întocmesc documentaţia tehnică necesară în vederea iniţierii şi desfăşurării procedeelor de 

achiziţie publică referitoare la domeniul lor de activitate; 
z) coordonează echipele de lucru astfel încât în cazul deficienţelor intervenite în mod neaşteptat să 

se poată interveni în timpul cel mai scurt pentru remedierea acestora; 
aa) asigură introducerea în Planul anual de achiziţii a tuturor necesităţilor de service şi autorizare 

pentru toată aparatura existentă în patrimoniul spitalului; 
bb) pentru buna desfăşurare a activităţii şi respectarea circuitului actelor, toate documentele cu 

semnătura care sunt prezentate către serviciul financiar-contabilitate vor fi predate pe bază de 
registru;

cc) ţinerea evidenţei mijloacelor de măsurare; 
dd) ţinerea evidenţei verificărilor metrologice;
ee) întocmirea Programului de Verificări Metrologice ale mijloacelor de măsură; 
ff) asigurarea condiţiilor pentru verificarea mijloacelor de măsurare la faţa locului, pentru cele 

netransportabile;
gg) solicitarea prin cerere (comanda, contract) a efectuării reparaţiilor şi a operaţiunilor de service la 

mijloacele de măsură;
hh) participarea la recepţia achiziţiilor şi reparaţiilor a mijloacelor de măsurare şi semnarea procesului 

verbal de recepţie;
ii) sesizarea conducerii în legătură cu orice problemă care afectează activitatea de metrologie (măsuri 

şi mijloace de măsurare).

37



C. Principalele relaţii
Art. 88. -  Principalele relaţii ale serviciului tehnic sunt:
Relaţii ierarhice:

- de subordonare a şefului serviciului faţă de directorul financiar-contabil;
- de subordonare a personalului de execuţie faţă de şeful serviciului.

Relaţii funcţionale:
a. prezintă conducerii lucrările întocmite conform atribuţiilor şi dispoziţiilor primite;
b. prezintă compartimentelor şi serviciilor funcţionale toate documentele şi informaţiile 

solicitate necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţilor.
Relaţii de colaborare: colaborează cu toate compartimentele şi serviciile din structura organizatorică. 
Relaţii de reprezentare: reprezintă spitalul în relaţiile cu terţii, pe probleme tehnice conform 

mandatului de reprezentare aprobat de manager.

VIII. Compartimentul informatică
A. Dispoziţii generale
Art. 89. -  Compartimentul informatică se află în subordinea managerului şi asigură îndeplinirea 

activităţilor privind informatica necesare desfăşurării activităţilor spitalului.
B. Atribuţii
Art. 90. -  Compartimentul informatică are următoarele atribuţii:
a) realizarea administrării reţelei de calculatoare din cadrul instituţiei;
b) realizarea activităţilor specifice fazei de analiză cerinţe, în cadrul realizării de produse program şi 

sisteme informatice;
c) realizarea activităţilor specifice fazei de proiectare în cadrul realizării de produse program şi 

sisteme informatice;
d) realizarea activităţilor specifice fazei de programare în cadrul realizării de produse program şi 

sisteme informatice:
e) realizarea activităţilor de testare şi validare a produselor program;
f) realizarea testării şi validării în condiţii reale a produselor program;
g) asigurarea perfecţionării lucrărilor informatice pe care le-a realizat;
h) implementarea produselor program şi sistemelor informatice realizate de specialiştii Spitalului 

General Căi Ferate Galaţi:
i) implementarea produselor program şi sistemelor informatice realizate de specialiştii Ministerului 

Sănătăţii şi Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate Galaţi şi Buzău;
j)  gestionarea bazelor de date şi a suporţilor magnetici; 
k) studierea de noi sisteme de operare, medii de programare;
1) informarea asupra noilor dezvoltări de arhitecturi de echipamente;
m) primirea sub semnătură (unde e cazul) a corespondenţei transmise, chiar dacă nu este de acord cu 

ea, având dreptul la contestaţie în termen legal; 
n) sesizarea şefului serviciului financiar-contabilitate a diferitelor probleme ivite în timpul 

activităţii.

C. Principalele relaţii
Art. 91. -  Principalele relaţii ale compartimentul informatică sunt:
Relaţii ierarhice:

-  de subordonare faţă de manager;
Relaţii funcţionale:

a. prezintă managerului lucrările întocmite conform atribuţiilor şi dispoziţiilor primite;
b. prezintă compartimentelor şi serviciilor funcţionale toate documentele şi informaţiile din 

domeniul informatic care, potrivit legii şi competenţelor, sunt necesare desfăşurării în 
bune condiţii a activităţilor spitalului;

Relaţii de colaborare: colaborează cu compartimentele şi serviciile din structura organizatorică a 
spitalului.
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IX. Compartimentul managementul calităţii serviciilor medicale
A. Dispoziţii generale
Art. 92. -  Compartimentul managementul calităţii serviciilor medicale se află în subordinea 

managerului şi asigură îndeplinirea activităţilor privind calitatea serviciilor medicale oferite în cadrul 
spitalului.

B. Atribuţii
Art. 93. -  Compartimentul managementul calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal 

următoarele activităţi:
a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;
b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:

bi) manualul calităţii; 
b2) procedurile;

c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul 
spitalului, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a 
standardelor de calitate;

d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de 

management al calităţii;
f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate 

de manager;
h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu 

cerinţele specifice;
i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului 

acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
j)  coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; 
k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul 

asigurării sănătăţii pacienţilor;
1) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.

C. Principalele relaţii
Art. 94. -  Principalele relaţii ale compartimentului managementul calităţii serviciilor medicale sunt: 
Relaţii ierarhice:

-  de subordonare faţă de manager;
Relaţii funcţionale:

a. prezintă managerului lucrările întocmite conform atribuţiilor şi dispoziţiilor primite;
b. prezintă compartimentelor şi serviciilor funcţionale toate documentele şi informaţiile din 

domeniul managementului calităţii serviciilor medicale care, potrivit legii şi 
competenţelor, sunt necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor spitalului.

Relaţii de colaborare: colaborează cu compartimentele şi serviciile din structura organizatorică a 
spitalului.

CA PITO LU L VIII - C O N SILIILE, CO M ITETELE ŞI C O M ISIILE CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN 
CADRUL SPITA LU LU I GENERAL CĂI FER A T E GALAŢI

Art. 95. ~  Pentru analiza unor probleme complexe care interesează activitatea Spitalului General Căi 
Ferate Galaţi, se instituie consilii, comitete şi comisii, componenţa lor nominală fiind realizată prin decizie a 
managerului spitalului.

A. Comisia medicamentului
Art. 96. -  Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor precum şi folosirea 

judicioasă a fondurilor băneşti destinate medicamentelor, la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi funcţionează 
comisia medicamentului, cu următoarele atribuţii:
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a) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fíe în permanenţă accesibile în 
farmacia spitalului;

b) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine 
selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte 
criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări;

c) analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către 
medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat;

d) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa 
medicală;

e) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei 
financiare;

f) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie 
naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale;

g) comisia poate solicita rapoarte periodice de Ia şefii de secţie privind administrarea de 
medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni;

h) comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când 
acel tratament se consideră inutil.

B. Comitetul de securitate şi sanatate în muncă
Art. 97. -  Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are ca scop asigurarea implicării salariaţilor la 

' elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art. 98. -  Reprezentanţii lucrătorilor, în număr de 9, sunt desemnaţi în urma consultării cu 

sindicatele reprezentative ale unităţii, ponderea fiind proporţională cu numărul de angajaţi din categoriile 
respective de lucrători.

Art. 99. ~ Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:
a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de 

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

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 
realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de 
muncă;

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 
consecinţele asupra securităţii şi sănăatăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării 
anumitor deficienţe;

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a 
echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

( e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile
la riscuri specifice;

f) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi 
îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;

g) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

h) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea 
acestora în planul de prevenire şi protecţie;

i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor 
produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

j) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un 
raport scris privind constatările făcute;

k) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 
conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 
la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile 
pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

1) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de 
muncă;
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m) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de 
protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi.

C. Comisiile pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii
Art. 100. Aflate sub coordonarea directorului medical, la nivelul spitalului funcţionează următoarele 

comisii pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii:
a) Program special pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii cu personal dedicat;
b) Registru de traumatologie;
c) Registru de accidente vasculare cerebrale;
d) Registru de toxicologie;
e) Registru de infarcte miocardice acute;
f) Analiza periodică a deceselor la pacienţi cu afecţiuni neurologice;
g) Analiza periodică a deceselor cauzate de boli cardiovasculare cu excepţia celor neurologice ;
h) Analiza periodică a mortalităţii şi morbidităţii;
i) Analiza asistenţei medicale, precum şi a activităţii generale.

D. Comisia Nucleul de calitate
Art. 101. -  Nucleul de calitate are sarcina de a asigura monitorizarea internă a calităţii serviciilor 

medicale furnizate, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate, având următoarele atribuţii:
a) urmărirea respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale, conform legislaţiei;

\ b) elaborarea propunerilor de îmbunătăţire;
c) raportarea trimestrială a indicatorilor de calitate;
d) organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor.

E. Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă
Art. 102. - Atributiile principale ale comisiei de transfuzie şi hemovigilenţă sunt:

a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie al/a bolnavului cuprinde documentele 
prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor 
pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei;

c) verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de 
transfuzie sanguină a spitalului;

d) întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite 
coordonatorului judeţean de hemovigilenţă;

e) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă rapoartele, conform legislaţiei în 
vigoare;

I f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în
producerea reacţiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs 
sanguin primitor);

g) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă rapoarte, conform legislaţiei în vigoare.

F. Comisia de analiză a cazurilor invalidate prin sistemul DRG
Art. 103. -  Comisia de analiză a cazurilor invalidate prin sistemul DRG, pentru care se solicită 

revalidarea, cât şi a cazurilor pentru care s-au constatat nereguli privind corectitudinea datelor înregistrate. 
Prin sistemul grupelor de diagnostice DRG se analizează caracteristicile fiecărui pacient externat (vârsta, 
gen, durata de spitalizare, diagnostice principale şi secundare, proceduri, stare la externare etc.). In funcţie de 
acestea pacienţii sunt clasificaţi într-o categorie distinctă care permite spitalului să realizeze o fotografie a 
rezultatelor spitalului.

Art. 104. -  Atribuţiile principale ale comisiei sunt următoarele:
a) verifică înregistrarea corectă a datelor din foile de observaţie ale pacienţilor;
b) analizează şi evaluează cazurile nevalidate;
c) solicită revalidarea cazurilor nevalidate conform normelor legale, pentru fiecare caz în parte;
d) verifică modul de colectare şi transmitere a datelor, chiar dacă acestea sunt bine înregistrate în 

FOCG, pentru ca ele să ajungă nealterate sub formă electronică şi apoi să poată fi utilizate la 
gruparea pacienţilor;
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e) asigură confidenţialitatea informaţiilor -  baza de date ce cuprinde informaţiile despre pacienţi 
trebuie foarte bine gestionată, pentru a preveni utilizarea neautorizată a informaţiilor 
confidenţiale referitoare la pacienţii externaţi;

f) propune managerului soluţii pentru eficientizarea sistemului DRG;
g) ia măsuri la nivelul secţiilor pentru completarea corectă şi ordonată a FOCG;
h) propune managerului sancţiuni pentru persoanele care nu respectă prevederile Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Comisiei de analiză şi corectare a cazurilor nevalidate prin 
sistemul DRG.

G. Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti
Art. 105. -  Atribuţiile principale ale comisiei sunt următoarele:

a) analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice, 
diagnosticul anatomo-patologic necroptic (macroscopic şi histopatologic);

b) evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de 
externare şi final (anatomo-patologic) având ca scop creşterea gradului de concordanţă 
diagnostică;

c) realizează o statistică a deceselor din spital pe secţii şi al numărului de necropsii în raport cu 
numărul de internări din spital, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor.

Art. 106. (1) Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti se va întruni cel puţin odată pe trimestru.
(2) Comisia colaborează şi furnizează date celorlalte comisii medicale, Colegiului Medicilor sau 

organelor de cercetare judiciară.
(3) Toate datele cu privire la activitatea comisiei vor fi consemnate în registrul de evidenţă a 

comisiei.

CAPITO LUL IX -  BUGETUL DE VENITURI ŞI C H ELT U IELI

Art. 107. -  Spitalul este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe 
principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, 
alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

Art. 108. -  (1) Contractul de furnizare de servicii medicale cu Casele de Asigurări de Sănătate Galaţi 
şi Buzău reprezintă sursa principală a veniturilor şi se negociază de către manager cu conducerea Caselor de 
Asigurări de Sănătate Galaţi şi Buzău, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de 
servicii medicale.

(2) Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale şi cu casele de asigurări private. 
Art. 109. -  Spitalul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 

Transporturilor, prin care se asigură:
a) desfăşurarea activităţii cuprinse în programele naţionale de sănătate;
b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
c) investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;
d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri 

de forţă majoră;
e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de 

reparaţii capitale;
f) plata cheltuielilor de personal ale medicilor rezidenţi.
Art. 110. -  Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
a) donaţii şi sponsorizări;
b) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
c) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de 

servicii medicale, în condiţiile legii;
d) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate 

private sau cu operatorii economici;
e) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
f) servicii de asistenţă medicală furnizate Ia cererea pacienţilor;
g) alte surse, conform legii.
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CA PITO LU L X  - PERSO N ALU L

Art. 111. -  (1) Persoanele din conducerea spitalului, respectiv managerul, membrii comitetului 
director, şefii de secţie, de laboratoare sau de servicii, precum şi membrii consiliului de administraţie, au 
obligaţia depunerii in termen de 15 zile de la numirea in funcţie a declaraţiei de avere, declaraţiei de 
interese, declaraţiei cu privire la incompatibilitaţile prevăzute la art. 180 din legea 95/2006 privind reforma 
in domeniul sănătăţii. Actualizarea se face in termen de 30 de zile de la apariţia unor modificări in situaţia 
persoanelor in cauză. Declaraţiile se depun la compartimentul juridic din cârdul spitalului, urmând a fi 
înaintate Direcţei Generale Juridice si Resurse Umane din cadrul Ministerului Transporturilor si afişate pe 
site-ul spitalului. Formularele declaraţiilor menţionate sunt aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii 
publice nr. 632/2006.

(2) Personalul Spitalului nu se încadrează în categoria funţionarilor publici.
Art. 112. -  Şefii de secţie vor face publice, legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu 

personalul angajat in secţia pe care o conduc, prin declaraţiile pe propria răspundere, depuse la spital, 
compartimentul juridic, urmând a fi înaintate Direcţiei Generale Juridice şi Resurse Umane din cadrul 
Ministerului Transporturilor şi afişate pe site-ul spitalului.

Art. 113. -Personalul spitalului trebuie să respecte prevederile Regulamentului de organizare si 
funcţionare şi ale Regulamentului intern.

Art. 114. -  Criteriile şi condiţiile pentru încadrarea şi promovarea personalului se stabilesc prin 
Contractul Colectiv de Muncă, cu respectarea prevederilor legale pentru instituţiile publice ale statului.

Art. 115. -  Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru personalul 
bugetar din instituţiile publice.

Art. 116. -  Atribuţiile şi responsabilităţile individuale ale personalului Spitalului se stabilesc prin 
Fişa postului, elaborată în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern şi se 
aprobă de către manager. Fişa postului este anexă la Contractul individual de muncă şi se semnează de către 
salariat şi de şeful ierarhic al acesteia.

CA PITO LU L XI -  R ELA ŢII

Art. 117. -  Spitalul este subordonat Ministerului Transporturilor -  Serviciul Medical.
Art. 118. -  Spitalul, pentru asigurarea funcţionării şi dezvoltării sale, încheie contracte pentru 

furnizarea de servicii medicale cu Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate şi cu furnizorii de bunuri şi 
servicii, cu respectarea reglementarilor legale .

Art. 119. -  Spitalul poate să încheie contracte sau convenţii cu alte instituţii similare, asociaţii 
profesionale şi cu agenţi economici, din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan 
naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.

CAPITO LUL XII - DISPOZIŢII FIN A LE

Art. 120. -  (1) Toate categoriile de personal din Spitalul General Căi Ferate Galaţi au obligaţia 
respectării regulamentului de organizare şi funcţionare.

(2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării 
procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.

(3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului General Căi Ferate Galaţi, precum 
şi orice modificare vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea 
acestora prin ordin de ministru.

Art. 121. -  Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul consiliului de 
administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi se aduce la cunoştinţă tuturor 
salariaţilor.
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