
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI 

FUNCȚIONARE 

 
 

 

  

APROBAT, 



 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORZANIZARE SI 

FUNCTIONARE 

ROF 

EDITIA 1 

REVIZIA 0 

Pagina 2 din 39 

CUPRINS 

 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Pag 3 

CAPITOLUL II ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAȚIEI  Pag 5 

CAPITOLUL III CONDUCEREA ASOCIAȚIEI  Pag 6 

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Pag 17 

CAPITOLUL V SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU  Pag 17 

CAPITOLUL VI APARAT FUNCȚIONAL Pag 25 

CAPITOLUL VIII 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR, 

APARŢINĂTORILOR 
Pag 29 

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE Pag 38 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORZANIZARE SI 

FUNCTIONARE 

ROF 

EDITIA 1 

REVIZIA 0 

Pagina 3 din 39 

CAPITOLUL I . DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prezentul Regulament de Organizare și Functionare este întocmit în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale aprobat prin Ministerul 

Muncii dar si Ordinului nr. 318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice care acordă aceste servicii.   

Art.2. ASOCIATIA „DARUIESTE ARIPI” – CONSTANTA este o asociatie fara scop, ne-patrimonială 

înființată conform OG 26/2000 cu completarile si modificarile ulterioare, cu scopul de a asigura accesul 

la servicii medicale si sociale de calitate pentru copiii din Romania, in special pentru cei cu afectiuni 

onco-hematologice. Sediul asociatiei este in Constanta, Aleea Prieteniei nr.1, bloc G , scara F, etaj 1, 

aparatment 108, jud. Constanta.  

Art.3. ASOCIATIA „DARUIESTE ARIPI”  – CONSTANTA colaboreaza pe linie profesionala cu institutii 

de profil.  

Art.4. Domeniul de responsabilitate: 

- Acordarea de servicii medicale la domiciliu, in special pentru copiii si tinerii cu afectiuni onco-

hematologice. 

Art.5. Activitatile organizatorice si functionale cu caracter medico-sanitar din cadrul asociatiei sunt 

reglementate si supuse controlului Ministerului Sanatatii. 

Art.6. Asociatia raspunde, in conditiile legii, pentru calitatea in ingrijirea sanatatii, pentru respectarea 

conditiilor de igiena si de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale (IAAM) precum si pentru 

acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor. In acest scop, conducerea asociatiei are obligatia de a 

asigura conditiile corespunzatoare obtinerii autorizatiei de functionare. 

Art.7. ASOCIATIA „DARUIESTE ARIPI” este obligata sa inregistreze persoanele carora le acorda 

asistenta medicala, sa le intocmeasca fisa de consultatie si documente medicale generate de activitatile 

de mai sus, in conditiile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 si a legislatiei nationale 

subsecvente privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

Art.8. In cadrul serviciului de ingrijiri la domiciliu pentru cei care dovedesc calitatea de asigurat dar si 

pentru cei neasigurati dar care platesc contravaloarea servicilor medicale pe baza documentelor care 

dovedesc calitatea de asigurat a persoanelor respective. 

Art.9. In acordarea serviciilor de ingrijire a sanatatii,conducerea are in vedere urmatoarele caracteristici 

referitoare la calitatea pentru serviciile de ingrijire a sanatatii, inter-relationate cu cerintele referitoare la 

calitate astfel:  

 acordarea unei ingrijiri adecvate, corecta a pacientilor; 

 disponibilitatea pentru acordarea ingrijirii medicale pentru toti pacientii; 

 asigurarea unei continuitati in ceea ce priveste serviciile medicale acordate;  



 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORZANIZARE SI 

FUNCTIONARE 

ROF 

EDITIA 1 

REVIZIA 0 

Pagina 4 din 39 

 eficacitatea si eficienta ingrijirii de sanatate acordate;  

 asigurarea unei echitati in ceea ce priveste acordarea ingrijirii de sanatate; 

 ingrijirea de sanatate acordata se bazeaza pe dovezi / cunoastere; 

 ingrijirea de sanatate focalizata asupra pacientului, inclusiv integritate fizica, psihologica si 

sociala; 

 ingrijirea de sanatate sa se realizeze cu implicarea pacientului;  

 securitatea pacientului devine o prioritate in cadrul ingrijirii medicale de sanatate; 

 accesibilitatea / oportunitatea pacientilor de a beneficia de ingrijire de sanatate corespunzatoare;  

Aceste aspecte asupra calitatii serviciilor de ingrijirea a sanatatii  si sigurantei pacientului identificate in 

cadrul organizatiei au in vedere aspecte care pot fi validate pentru a orienta si controla organizatia in 

ceea ce priveste calitatea.  

Art.10.Furnizorii de ingrijiri la domiciliu sunt obligati sa comunice medicului care a recomandat aceste 

servicii, situatia evolutiei starii de sanatate a pacientului ingrijit.  

Art.11. Echipa care realizeaza ingrijiri la domiciliu va detine certificate de absolvire si autorizatie de 

libera practica, obtinute in conditiile legii, precum si asigurarile de malpraxis impuse de legislatia in 

vigoare.  

Art. 12. (1)Personalul medico-sanitar si de ingrijire este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor 

fata de terti (altii decit familia si reprezentantii legali) asupra tuturor informatiilor ce rezulta din 

efectuarea serviciilor de ingrijire a sanatatii desfasurate in cadrul asociatiei; 

(2)Personalul medico-sanitar este obligat sa asigure deplina confidentialitate cu privire la procesele 

clinice ce se regasesc in interventiile terapeutice, tratamentele aplicate, circuitul sau alte date cu 

caracter medical /personal despre pacientii. Orice informatie despre aceste aspecte va fi furnizata 

numai de catre medicul curant, in conditiile stabilite prin lege si numai cu acordul pacientului. 

(3) În cazul nerespectării clauzei de confidenţialitate de către cei implicati in activitatea asociatiei, 

aceasta poate fi obligata la plata de daune interese. 

(4) Personalul medico-sanitar este obligat sa obtina consimtamantul informat al pacientului; 

(5)Personalul medico-sanitar este obligat sa acorde serviciile medicale cu respectarea dreptului 

pacientului la libera alegere a furnizorului de servicii de ingrijire a sanatatii si pentru consulturi 

interdisciplinare. 

(6)Personalul medico-sanitar este obligat sa acorde servicii de ingrijire medicala in mod 

nediscriminatoriu fata de pacienti, indiferent de rasa, sex si orientare sexuala, varsta, nationalitate, 

religie, apartenenta politica, stare sociala, prezenta unor dizabilitati, etc. 

(7)Personalul medical este obligat sa completeze prescriptiile medicale conexe actului medical atunci 

cand este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice(initiale). (De exemplu : acord pacient pentru 

tratament si investigatii)  

(8)Personalul medical are obligatia de a nu utiliza materiale şi instrumente a căror sterilizare nu este 

sigură; 
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(9)Personalul medical are obligatia de a participa in mod activ la actiunile prevazute in planul de formare 

profesionala al asociatiei. 

(10) Membrii asociatiei au obligatia de a respecta clauzele contractuale cu casa de asigurari de 

sanatate, aceasta constituind obligatie legala. 

(11) Nerespectarea de catre membrii a obligatiei prevazute la alin.(8) atrage sanctiuni disciplinare. 

 

CAPITOLUL II - ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATIEI  

 

Art. 12.ASOCIATIA „DARUIESTE ARIPI” are in principal urmatoarele ATRIBUŢII : 

 

1. sa asigure asistenta medicala pentru ingrijirea la domiciliu, in special a pacientilor cu afectiuni onco-

hematologice conform listei serviciilor detaliate la Art 17 alin. b; 

2. să asigure condiţii  de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate 

prin ordin al ministrului sănătăţii; 

3. să asigure servicii de ingrijire a sanatatii de calitate asa cum au fost definte in art.9; 

4. să asigure primul ajutor, dacă starea sănătăţii persoanei este critică; 

5. stabilirea corectă a conduitei terapeutice pentru pacienţii aflati in ingrijire la domiciliu; 

6. asigurarea preventiei pentru apariţia de infecţii IAAM; 

7. realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de sanatate si securitate in munca şi 

prevenirea incendiilor, actiunea in situatii de urgenta conform normelor legale în vigoare; 

8. respectarea obligaţiilor ce-i revin conform O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale; 

9. stabileste nevoile de pregatire profesionala continua ale personalului angajat si sustine aceste 

programe; 

10. trebuie sa respecte și să asigure  competenţele în continuitatea actului medical prin serviciile 

acordate ṣi prin parteneriate de colaborare cu alte instituţii spitaliceṣti astfel încât să asigure în regim 

normal ṣi de urgenţă medico-chirurgicală un act medical de calitate atât pentru cazurile de complexitate 

usoară ṣi medie, cat si pentru cele cu grad înalt de complexitate cu diferite complicaţii sau 

decompensări ale unor comorbidităţi preexistente. 

11. Nu se poate realiza o redistribuire a personalului pentru situatii de urgenta deoarece asociatia nu 

functioneaza ca o unitate spitaliceasca de urgenta. In cazul unor situatii de risc vital asociatia are 
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obligatia de a stabiliza pacientul cu resurse proprii in timp ce este contactata unitatea specializata cu 

care asociatia are un acord de parteneriat.  

 

Art.13 OBLIGAŢIILE ASOCIATIEI „DARUIESTE ARIPI” : 

1. să acorde salariaţilor asociatiei  toate drepturile ce decurg din lege şi din contractul individual de 

muncă; 

2. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

3. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege; 

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

5. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

6. să asigure standardele de pregatire profesională a  personalului  și sa monitorizeze nivelul de 

cunoaştere a sarcinilor din fişa postului, precum şi îndeplinirea acestora; 

7. să urmărească modalitatea de păstrare a bunurilor din dotare de către personalul medical; 

8. să respecte toate prevederile şi obligaţiile ce-i revin conform Legii 46/2003 privind drepturile 

pacientului cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor sale de aplicare; 

9. să respecte obligaţiile ce-i revin prin aplicarea Legii 25/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, precum şi a HGR 537/2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. 

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre ASOCIATIE şi salariat se stabilesc prin 

negociere în cadrul contractelor individuale de muncă. 

CAPITOLUL III CONDUCEREA ASOCIATIEI „DARUIESTE ARIPI” 

Art. 14. Conducerea ASOCIATIEI „DARUIESTE ARIPI” este asigurată de: 

A. ADUNAREA GENERALA  

B. PRESEDINTE  

C. CONSILIU DIRECTOR  

Art. 14.lit.A. ADUNAREA GENERALA  

1. Adunarea Generala este alcatuita din totalitatea membrilor (inclusiv cei onorifici) care au urmatoarele 

atributiuni:  

- stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale asociatiei; 



 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORZANIZARE SI 

FUNCTIONARE 

ROF 

EDITIA 1 

REVIZIA 0 

Pagina 7 din 39 

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil; 

- alegerea si revocarea membrilor consiliului Director pe o perioada de 2 ani; 

- alegerea si revocarea cenzorului, sau, dupa caz, a  membrilor comisiei de cenzori; 

- infiintarea de filiale; 

- modificarea actului constitutiv si al statutului; 

- dizolvare si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa 

lichidare; 

- aproba si modifica bugetul pentru anul urmator; 

- stabileste prestatiile si cotizatiile la care vor fi obligati membrii asociatiei; 

- hotaraste asupra anularii, modificarii sau mentinerii deciziilor Comitetului Director; 

- aproba hotararea organrzatorica a asociatiei si numarul de posturi, precum si normativul de 

constituire a compartimentelor functionale; 

- stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si de functia efectiv prestata 

cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege; 

- hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile 

secundare ale asociatiei; 

- hotaraste in legatura cu actionarea in justitie a membrilor Consiliului Director si a cenzorilor 

pentru paguba pricinuita asociatiei; 

- Aproba Regulamentul de Ordine si Functionare (ROF) precum si regulamentul de ordine 

interioara (ROI); 

- Modifică statutul; 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii; 

- Calitatea de membru al asociatiei da drept de vot in Adunarea Generala. 

- Pentru a fi valide, hortararile Adunarii Generale trebuie adoptate astfel: 

 a) daca ordinea de zi cuprinde probleme ca: modificarea actelor constitutive ale asociatiei, 

cooptarea sau excluderea de asociati: 

- la prima convocare, cvorumul necesar este de 2/3 dn numarul asociatilor votul majoritatii 

asociatilor inscrisi in asociatie; 

- la a doua convocare, cvorumul necesar este de cel putin jumatate din numarul asociatilor si 

votul majoritatii membrilor prezenti. 
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b) daca ordinea de zi cuprinde alte aspecte in afara celor prevazute la litera a: 

- la prima convocare, cvorumul necesar este de jumatate plus unu din numarul total 

de asociati si votul a cel putin jumatate din membrii prezenti; 

- la a doua convocare, cu votul a 2/3 din membrii prezenti.  

2. Secretariatul va consemna de îndată, în scris, orice decizie adoptată în conformitate cu alin.1. 

 

Art. 14.lit.B.PRESEDINTELE  

Conducerea executivă a asociatiei este asigurată de presedintele Consiliului Director care are 

următoarele atribuţii: 

B1. In domeniul managementului medical: 

1. reprezinta asociatia in relatiile cu terti; 

2. raspunde de crearea conditiilor necesare acordarii de asistenta medicala de calitate de catre 

personalul medical al asociatie; 

3. coordoneaza activitatile de control al calitatii serviciilor acordate de personalul medico- sanitar din 

cadrul asociatiei. 

B2. În domeniul managementului economico - financiar: 

1. aproba bugetul de venituri si cheltuieli propus de cenzor si il supune aprobarii Adunarii Generale;  

2. urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform contractelor încheiate cu entitațile 

finanțatoare; 

3. răspunde de respectarea disciplinei economico- financiare la nivelul asociatiei; 

4. negociază şi încheie în numele si pe seama asociatiei contracte de furnizare de servicii medicale cu 

entități finanțatoare de drept public și/sau privat; 

5. negociază şi încheie în numele şi pe seama asociatiei contracte de prestări servicii medicale cu alte 

unităţi sanitare; 

B3. În domeniul managementului performanţei / calităţii serviciilor: 

1. nominalizează coordonatorul consiliului medical cu atributii in  managementull calitatii serviciilor 

medicale; 

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

medico-sanitar din asociatie; 

3. răspunde de asigurarea şi prevenirea infecţiilor asociate asistentei medicale, în conformitate cu 

normele in vigoare; 
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4. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor 

pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora; 

B4. În domeniul managementului resurselor umane: 

1. intocmeste Regulamentul intern al asociatiei, precum şi fişa postului pentru personalul angajat, prin 

Compartimentul Resurse Umane; 

2 . intocmeste Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociatiei; 

3. stabileşte numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, cu respectarea reglementărilor legale 

în vigoare; 

4. stabileste criteriile pentru angajarea personalului; 

5. incheie contracte individuale de munca cu personalul angajat; 

6. acordă salariaţilor toate drepturile ce recurg din lege şi din contractul individual de muncă; 

7. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 

subordine; 

8. urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine; 

9. respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 

B5. În domeniul managementului administrativ: 

1.urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare ; 

2.reprezintă asociatia în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

3. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociatiei, conform legii; 

4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii unitatii; 

5. răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în condiţiile prevăzute in legislatie; 

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

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la 

activitatea asociatiei; 

7.pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date 

privind activitatea asociatiei; 

8. conduce activitatea curentă a asociatiei, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

  

B6. În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale are urmatoarele atributii: 
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1. răspunde de organizarea CSPLIAAM, în conformitate cu prevederile OMS nr. 1101/2016; 

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

supravegherea si limitarea IAAM; 

3. răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în 

planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea IAAM; 

4. răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a IAAM al unităţii; 

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

registrul unitatii şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar; 

6. răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de coordonatorul CSPLIAAM; 

7. verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise catre DSP, conform solicitarilor legale, aferente 

activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică şi măsurile de limitare a 

IAAM; 

8. solicită, la propunerea coordonatorului CSPLIAAM sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii 

externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare; 

9. angajează ASOCIATIA pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 

10. reprezintă ASOCIATIA în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte IAAM, 

inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale. 

11. controlează şi răspunde de organizarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe 

unitatea medicala de ingrijiri la domiciliu şi aplicarea corectă a măsurilor. 

B7.In domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţi medicale : 

1.iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale; 

2. controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează 

şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale; 

3. controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor; 

4. aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea medicala de ingrijiri la 

domiciliu cu privire la gestionarea deşeurilor medicale; 

5. aprobă Registrul riscurilor pe unitatea medicala de ingrijiri la domiciliu; 

 

Art.14. CONSILIUL  DIRECTOR 

C1. Structura Consiliului Director 

1. Consiliul Director va fi format din: 
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- presedinte; 

- vicepresedinte; 

- membri ai asociatiei.  

2. Membrii Consiliului Director nu vor putea fi cenzori. 

3. Presedintele Consiliului Director va fi reprezentantul legal al Asociatiei. Dreptul de reprezentare al 

presedintelui Asociatiei va putea fi transmis temporar, pe perioada in care acesta nu-si poate indeplini 

atributiile, unui alt membru al consiliului director, prin delegatie sau procura speciala notariala. 

4. Membrii Consiliului Director vor fi numiti pe o perioada de 2 ani, fiind reeligibili. Nu va putea fi 

membru al Consiliului Director persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii 

publice.  

Hotararile Consiliului Director trebuie sa fie conforme cu hotararile adunarii generale, statutul si celelalte 

acte ulterioare ale asociatiei si cu legile romane in vigoare la momentul luarii hotararilor.  

C2. Atribuțile Consiliului Director  

1. elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al 

asociatiei; 

2.  propune Presedintelui, in vederea aprobarii: 

a. numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare; 

b. organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform 

legii; 

3. elaboreaza: Regulamentul de Organizare si Functionare(ROF), Regulamentul Intern (RI) si 

Organigrama spitalului, conform legii; 

4. propune spre aprobare presedintelui  si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind 

imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si de masuri 

de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii 

publice; 

5. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre 

contabil a propunerilor fundamentate ale conducerii, pe care il supune aprobarii presedintelui; 

6. urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru incadrarea 

in bugetul alocat; 

7.  analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune 

spre aprobare managerului; 

8 . asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, 

precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta 

managerului, conform metodologiei stabilite; 



 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORZANIZARE SI 

FUNCTIONARE 

ROF 

EDITIA 1 

REVIZIA 0 

Pagina 12 din 39 

9. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii 

asociatiei, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, ghidurilor si protocoalelor de 

practica medicale; 

10. la propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare 

managerului planul anual de achizitii, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care 

urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, si raspunde de realizarea acestora; 

11. Atributii Comitet Director conform cu OMS 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, 

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale: 

- organizeaza Comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si elaboreaza 

regulamentul de functionare al acestuia: 

-  se asigura de organizarea si functionarea compartimentului de prevenire a infectiilor asociate 

asistentei medicale si/sau realizarea contractelor de furnizare de prestari servicii specifice;  

-  aproba planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate 

asistentei medicale;  

-  asigura conditiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, 

prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;  

- efectueaza analiza anuala a indeplinirii obiectivelor planului de activitate;  

- verifica si aproba alocarea bugetului aferent derularii activitatilor din planul anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;  

- se asigura de imbunatatirea continua a conditiilor de desfasurare a activitatilor de prevenire a infectiilor 

asociate asistentei medicale si a dotarii tehnico-materiale necesare evitarii sau diminuarii riscurilor; 

- se asigura de derularea achizitiilor si aprovizionarea tehnico-materiala, prevazute in planul de 

activitate sau impuse de situatia epidemiologica, in vederea diminuarii ori evitarii situatiilor de risc sau 

limitarii infectiilor asociate asistentei medicale 

- asigura dotarea necesara organizarii si functionarii sistemului informational pentru inregistrarea, 

stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile asociate asistentei medicale in 

registrul de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale al unitatii; 

 

Art.15. In cadrul unitaţii functionează: 

A.Consiliul medical 

B.Consiliul etic 

C.Comisia de disciplina  
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Art. 15 A. CONSILIUL MEDICAL AL ASOCIATIEI „DARUIESTE ARIPI” functioneaza in conformitate 

cu Ordinul nr.318 din 7 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea 

ingrijirilor la domiciliu cu modificările şi completările ulterioare O.M.S. nr. 863/2004 pentru aprobarea 

atribuţiilor şi competenţelor Consiliului medical al spitalelor. Este condus de medicul coordonator si din el 

fac parte medicii specialisti angajati sau colaboratori .  

Atribuţiile consiliului medical in conformitate cu Legea nr. 95/2006 art. 185 alin. (4), lit. a – d şi 

O.M.S. nr. 863/2004 

Principalele atribuţii ale consiliului medical, conform Legii 95/2006, sunt următoarele: 

a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale 

de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; 

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor 

profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; 

c) elaborarea proiectului de plan de achiziţii al unitatii în limita bugetului estimat; 

d) întărirea disciplinei economico-financiare. 

Conform O.M.S. nr. 863/2004, Consiliul medical al ASOCIATIEI „DARUIESTE ARIPI” are următoarele 

atribuţii: 

1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de unitatea medicala de ingrijiri la 

domiciliu şi face propuneri pentru elaborarea: 

- planului de dezvoltare a asociatiei, pe perioada de cinci ani; 

- planului anual de furnizare de servicii medicale; 

- planului anual de achiziţii cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi 

materiale sanitare; 

2. face propuneri Presedinte în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al asociatiei; 

3. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale 

asociatiei; 

4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 

desfăşurate în unitatea medicala de ingrijiri la domiciliu, inclusiv: 

- evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii de ingrijire la domiciliu 

- monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 

- prevenirea şi controlul IAAM. 

5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul serviciilor 

de ingrijire la domiciliu şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 
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6. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale de ingrijire la domiciliu, pe care 

îl supune spre aprobare; 

7. înaintează propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate 

la nivelul serviciilor de ingrijire la domiciliu; 

8. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 

9. inainteaza conducerii propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfectionare continua a 

personalului medico-sanitar; 

10. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul asociatiei,  

11. răspunde de acreditarea personalului medical al serviciilor de ingrijire la domiciliu şi de acreditarea 

activităţilor medicale desfăşurate de asociatie, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

12. participa, alaturi de conducere, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in 

alte situatii speciale; 

13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor 

trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei asociatiei; 

14. avizează utilizarea bazei de date medicale a asociatiei pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii; 

15. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi la domiciliu 

referitoare la activitatea medicală a asociatiei; 

16. elaborează raportul anual de activitate medicală a asociatiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Consiliul medical se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea medicului coordonator 

şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi. 

Activitatea desfăşurată de consiliul medical se arhivează sub formă de procese verbale de şedinţă. 

 

Art.15.B. CONSILIUL ETIC AL ASOCIATIEI „DARUIESTE ARIPI”   

Functioneaza in conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele: 

1. promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar 

şi administrativ al asociatiei; 

2. identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune presedintelui adoptarea şi implementarea 

măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul asociatiei; 

3. primeşte sesizările transmise asociatiei care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului; 
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4. analizează,cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, 

speţele ce privesc: 

a. cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru 

medico-sanitar şi auxiliar din cadrul asociatiei, prevăzute în legislaţia specifică; 

b. încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute 

în legislaţia specifică; 

c. abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-

sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 

d. nerespectarea demnităţii umane; 

e.  emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor de la lit.d) 

 

5. sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de 

deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională 

aprobate potrivit legii; 

6. analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori 

auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de 

caz, măsuri de intrare în legalitate; 

7.  sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei 

situaţii de malpraxis; 

8. asigură informarea conducerii privind conţinutul avizului etic. Consiliu Director poartă răspunderea 

punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic; 

9. întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; 

10. emite hotărâri cu caracter general ce vizează asociatia; 

11. aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic; 

12. analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului; 

13. analizează şi avizează regulamentul intern al asociatiei şi face propuneri pentru îmbunătăţirea 

acestuia; 

14. analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor 

pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul asociatiei, pentru fiecare studiu clinic 

desfăşurat în cadrul asociatiei dupa caz; 

15. oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar. 
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16. Consiliul etic se va întruni trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui 

pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate 

drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale. 

17. Activitatea membrilor Consiliului Etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, 

respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii. 

Art.15.C COMISIA DE DISCIPLINA 

Functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; Legea nr. 53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare. 

1. Atribuţiile Comisiei de disciplină: 

Principalele atributii ale Comisiei de disciplina sunt cercetarea disciplinara prealabila a abaterilor in 

disciplina muncii savarsite de salariatii sau membrii asociatiei, nerespectarea oricăror altor obligaţii de 

serviciu prevazute în actele normative generale sau interne în vigoare si propunerea de sanctiuni 

disciplinare  

2. Mod de lucru 

a) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul sau membrul va fi convocat în 

scris cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de către Comisia de disciplina, precizându-se obiectul, 

data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului/ membrului la convocarea făcută în 

condiţiile prevazute, fără un motiv obiectiv dă dreptul Comisiei de disciplina să propuna 

sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile, intocmindu-se in acest sens 

proces verbal in care se va consemna si neprezentarea salariatului. 

b) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 

apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei de disciplina toate probele şi motivaţiile pe care le 

consideră necesare. În cadrul cercetarii se vor stabili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in 

care au fost savarsite, precum si orice date concludente pe baza carora sa se poata stabili 

existenta sau inexistenta vinovatiei 

c) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmatoarelor aspecte: 

- imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 

- gradul de vinovatie al salariatului; 

- consecintele abaterii disciplinare; 

- comportarea generala in serviciu a salariatului; 

- eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de acesta. 

3. Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât 

cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul unitatii. Procesul-verbal va fi 

întocmit numai după ce Comisia de disciplina a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor 
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implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra 

cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea. 

4. Comisia de disciplina inainteaza procesul verbal al cercetarii disciplinare prealabile, in care se 

regasesc concluziile cercetarii,impreuna cu toate actele care stau la baza acesteia si propune 

administratorului aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare. 

5. Presedintele cu acordul Consiliului director dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie 

emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre 

săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

6. La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei, de imprejurarile in care fapta 

a fost comisa, de gradul de vinovatie a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior 

de acesta. 

7. Dacă este cazul, preşedintele şi/sau membrii Comisiei de disciplină pot accesa dosarul de personal al  

angajatului / membrului, conform procedurii operaţionale. 

8. Lucrarile Comisiei de disciplina se arhiveaza conform legii. 

 

CAPITOLUL IV    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art.16.1. Structura organizatorica a ASOCIATIEI „DARUIESTE ARIPI”.  

 

16.2. Organizatia este autorizata sanitar ca DISPECERAT FURNIZOR SERVICII MEDICALE INGRIJIRI 

LA DOMICILIU prin avizul nr 301din 17.12.2020  cu suplimentul descriptiv continand toate activitatile 

care se realizeaza la sediu pentru furnizarea activitatilor de ingrijire medicala la domiciliu. 
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16.3. Organizatia asigura spații adecvate pentru păstrarea și accesarea documentelor medicale (baza 

de date, fise medicale, arhiva); si dotarea care permite realizarea obiectivelor de îngirjiri medicale la 

domciliu  - mobilier corespunzător funcționarii ca dispecerat, mijloace de comunicare, echipamente, 

truse medicale, produse farmaceutice și altele asemenea. 

 

16.4. Structura organizatorica a serviciului de ingrijiri la domiciliu este realizata in asa fel incat sa 

respectate conditiile de conformare cu standardul aplicabil astfel:  

 Serviciul de îngrijiri la domiciliu asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane 

interesate cu privire la scopul/funcţiile sale şi modul propriu de organizare şi funcţionare; 

 Serviciul de ingrijiri la domiciliu se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari cu nevoi de 

îngrijire personală; 

 Îngrijirea la domiciliu a beneficiarilor se realizează în baza evaluării nevoilor individuale şi a 

situaţiei personale a fiecărui beneficiar; 

 Îngrijirea la domiciliu se realizează conform unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

 

CAPITOLUL V    SERVICII DE INGRIJIRE LA DOMICILIU 

Art.17.(1) Organizația furnizează următoarele servicii de îngrijire la domiciliu : 

17.1.1. Evaluarea inițială: preluarea pacientului în maximum 48 ore de la solicitare, stabilirea planului 

detaliat de îngrijiri la domiciliu, împreună cu medicul care le-a recomandat, consilierea și instruirea 

pacientului și a familiei; 

17.1.2. Evaluarea de etapa, la 3 luni pentru cazurile acute, la 6 luni pentru cazurile cronice și ori de câte 

ori este necesar dacă planul de îngrijiri la domiciliu cuprinde precizări în acest sens; 

17.1.3. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune arteriala, diureza, 

scaun; 

17.1.4. Manevre terapeutice: administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, 

subcutanat, intradermic, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie endovenoasa, pe suprafața 

mucoaselor, pe seringa automată, peridural pe cateter; 

17.1.5.  Recoltarea produselor biologice (sânge, urina, materii fecale);  

17.1.6. Manevre pentru igiena eliminarilor; clisma cu scop evacuator; clisma cu scop terapeutic; 

17.1.7.  alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica și pe gastrostoma; alimentarea 

pasiva a bolnavilor cu tulburări de deglutitie; 

17.1.8.  masajul limfedemului; efectuarea de mobilizare, masaj, aplicații medicamentoase, 

17.1.9.  utilizarea colacilor de cauciuc și a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit; schimbarea 

poziției, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicatiilor pulmonare; 
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17.1.10. efectuarea de mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicații medicamentoase pentru evitarea 

complicatiilor vasculare la membrele inferioare. 

17.1.11. Tehnici de îngrijire chirurgicala: îngrijirea plagilor simple și suprainfectate; îngrijirea escarelor 

multiple; îngrijirea tubului de dren si a camerelor implanatabile; îngrijirea canulei traheale; suprimarea 

firelor; îngrijirea stomelor și fistulelor; 

17.1.12. evaluarea manuală a fecaloamelor; sondajul vezical cu sonda permanenta și cu scop 

evacuator; aplicarea condomului urinar; 

17.1.13. Monitorizarea dializei peritoneale; 

17.1.14. Kinetoterapia individuala; 

17.1.15. Logopedia individuala; 

17.1.16. Examinare și evaluare psihologică. 

17.2  In activitatea sa, organizatia are următoarele obiective : 

- sa respecte criteriile de calitate a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu 

furnizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

- sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de serviciide ingrijiri medicale la domiciliu si 

ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare la actul medical; 

- sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea 

si demnitatea acestora; 

- sa asigure securitatea datelor cu caracter personal; 

- obligatia de obtinere a consimtamantului informat a pacientului in vederea aplicarii investigatiilor si 

tratamentelor; 

- asigurarea tratamentului medical complet, individualizat şi diferenţiat în raport de starea  pacientului, 

de forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea protocoalelor terapeutice in vigoare; 

- asigurarea pe toată durata internării a îngrijirii medicale necesare precum si asigurarea continuitatii 

ingrijirii; 

- asigurarea medicamentelor necesare tratamentului recomandat şi administrarea corectă a acestora; 

- sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata - pentru 

furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu; 

- efectuarea analizei privind utilizarea antibioticelor in cadrul structurii pentru a determina gradul in care 

se pot trata eficient, fara complicatii, pacientii.  

- asigurarea unui act medical de calitate, in conditii de confidentialitate, implicand pacientul in luarea 

deciziilor medicale. 
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- transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru pacientii ingrijiti catre medicii de 

familie sau unităţilor sanitare ambulatorii. 

Art 18. Atribuţiile personalului in furnizarea serviciilor de ingrijire la domiciliu 

Art. 18. 1. Medicul coordonator  

18.1.1. Organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul servicului de ingrijire la domiciliu, 

fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă, pe care ii analizeaza periodic; 

18.1.2. Îndrumă şi supravegheză activitatea de acordare a serviciilor medicale la domiciliu; 

18.1.3. Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a  pacientilor desfăşurată de 

personalul mediu sanitar cu care lucrează; 

18.1.4. Răspunde de calitatea actului medical si calitatea serviciilor medicale prestate de către 

personalul medico-sanitar si se preocupa permanent de cresterea calitatii serviciilor medicale de ingrijire 

la domiciliu; 

18.1.5. Răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării asistenţei medicale de calitate de către 

personalul disponibil; 

18.1.6. Instruieste si supravegheaza personalul medico-sanitar cu privire la obligatia de a informa 

pacientii si de a le cere acordul scris asupra tuturor actelor medicale si terapeutice la care urmeaza sa 

fie supusi; 

18.1.7. Se preocupă de asigurarea serviciilor medicale pacienților în mod nediscriminatoriu de către 

personalul din subordine; 

18.1.8. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a 

normelor de protecţia muncii în cadrul secţiei; 

18.1.9. Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare şi 

organizează şi supraveghează activitatea de prevenire a acestora; 

18.1.10. Răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al pacientilor pe 

care îi are în îngrijire; 

18.1.11. Răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale; 

18.1.12. Propune planul anual de furnizare de servicii medicale de ingrijire la domiciliu si răspunde de 

realizarea planului aprobat; 

18.1.13. Aplică strategiile de dezvoltare ale asociatiei, adecvate la necesarul de servicii medicale de 

ingrijire la domiciliu; 

18.1.14. Înaintează conducerii propuneri de creştere a veniturilor, conform reglementărilor legale, 

inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse; 

18.1.15. Răspunde de respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare;  



 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORZANIZARE SI 

FUNCTIONARE 

ROF 

EDITIA 1 

REVIZIA 0 

Pagina 21 din 39 

18.1.16. Stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe 

care le înaintează spre aprobare conducerii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

18.1.17. Face propuneri conducerii privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în 

funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare; 

18.1.18. Propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat 

în subordine, în vederea aprobării de către consiliul director; 

18.1.19. Propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face 

vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al 

spitalului; 

18.1.20. Supervizează conduita terapeutică, avizează prescrierea tratamentului pentru pacienţii aflati in 

ingrijire; 

18.1.21. Evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform 

structurii organizatorice şi fişei postului; 

18.1.22. Propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

18.1.23. Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, precum şi a altor 

date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare; 

18.1.24. Răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul 

medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

18.1.25. Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea anonimatului, 

secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea secţiei; 

18.1.26. Propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate, cu 

aprobarea consiliului medical; 

18.1.27. Răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea de 

ingrijire la domiciliu; 

18.1.28. Avizează eliberarea documentelor medicale solicitate de pacienții tratați la domiciliu; 

18.1.29. Se preocupa permanent de imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate pacientilor; 

18.1.30. Se preocupa dupa caz de integrarea personalului nou angajat din sectia pe care o conduce 

(indrumare/monitorizare). Evalueaza personalul dupa perioada de proba in vederea angajarii. 

18.1.31. Verifică periodic documentele medicale. 
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18.1.32. În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale, indiferent de specialitate, 

are următoarele atribuţii: 

a) se asigură şi răspunde de elaborarea, prelucrarea si aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi 

protocoalelor de prevenire şi limitare a IAAM, a standardelor de sterilitate, asepsie şi antisepsie, a 

normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;  

b) organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor de ingrijire la domiciliu, conform 

planului anual de supraveghere şi limitare a IAAM; 

c) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a IAAM; 

d) răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul structurii de 

ingrijiri la domiciliu;  

e) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de 

tehnică aseptică de către acesta; 

18.1.33. Medicul coordonator, conform O.M.S. Ord.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale, are următoarele atribuţii: 

a) controleaza modul în care se aplică codul de procedură stabilit; 

b) semnaleaza imediat serviciului administrativ deficientele in sistemul de gestionare a deseurilor 

rezultate din activitatile medicale. 

18.1.34. Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii: 

a) Sa cunoasca si sa respecte documentele sistemului de management de calitate; 

b) Sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite si a obiectivelor specifice 

locului de munca; 

c) Sa faca propuneri de imbunatatire a calitatii serviciilor; 

d) Sa instruiasca personalul mediu privind elaborarea planului de ingrijire; 

e) Sa verifice implementarea planului de ingrijire; 

18.1.35. Atributii si responsabilitati privind pastrarea confidentialitatii datelor: 

a) sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor de orice fel de la locul de 

munca; 

b)sa nu foloseasca in interes personal sau pentru alte persoane datele, documentele si faptele 

referitoare la activitatea asociatiei, asupra carora detine informatii; 

c) sa apere integritatea patrimoniala de orice fel (materiala, morala, etc.) a asociatiei. 

d) sa instruiasca personalul din subordine privind pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si 

documentelor. 
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18.1.36. Managementul riscurilor identificate, fiind responsabil de risc cu următoarele atribuţii: 

a) identifica riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale si specifice serviciilor de ingrijire 

la domiciliu, cu intreg personalul si inventariaza riscurile comunicate de la responsabilii de la alte 

unitati organizatorice care au decis escaladarea lor ; 

b) evalueaza riscurile; 

c) analizeaza sinteza rapoartelor de audit care au avut ca obiect auditarea activitatii de ingrijire la 

domiciliu, retinandu-se riscurile identificate prin acestea si masurile recomandate a fi implementate; 

d) analizeaza fiecare risc si face propuneri pentru: 

1. clasarea riscului, daca acesta este nerelevant; 

2. escaladarea riscului la nivele superioare ale managementului daca: riscul afecteaza un 

obiectiv mai general decat cele stabilite la nivelul asociatiei;  

3. retinerea, spre dezbatere, a riscurilor ce apartin activitatii de ingrijire la domiciliu, alternative 

de abordare a riscurilor: 

e) completeaza "Registrul riscurilor" cu riscurile ce urmeaza a fi gestionate; 

f) analizeaza periodic riscurile clinice identificate la nivelul sectiei si elaboreaza masuri de gestionare a 

acestora; 

f) participa la sedintele comisiei de gestionare a riscurilor pe unitatea medicala de ingrijiri la domiciliu; 

g)monitorizeaza implementarea masurilor stabilite in "Planul de actiune"; 

h) transmite ori de cate ori este nevoie responsabilului de risc stadiul de monitorizare a implementarii 

masurilor de gestionare a riscurilor. 

Art. 19. ASISTENTUL MEDICAL  

19.1. Atributiile si responsabilitatile asistentului medical in furnizarea serviciilor de ingrijire medicala la 

domicliu rezulta din dispozitiile legii 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical, din fisa 

postului, prescriptia medicala, Codul de Etica si Deontologie Profesionala si reglementarile legale in 

vigoare si sunt urmatoarele: 

19.1.1  Acorda asistenta tuturor pacientilor fara discriminare. 

19.1.2  Respecta confidentialitatea datelor de identificare si ingrijire acordata fiecarui pacient si asigura 

protectia informatiei. 

19.1.3 Respecta criteriile de calitate a serviciilor de ingrijire furnizate la domiciliu si a activitatilor 

desfasurate. 

19.1.4 Respecta programul de ingrijire medicala, conform recomandarilor facute de medicul specialist, 

zilnic inclusiv sambata, duminica si in cursul sarbatorilor legale. 

19.1.5 Evalueaza nevoile medicale ale pacientului continuu, dinamic si strict individualizat. 
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19.1.6 Elaboreaza planul de ingrijire in functie de recomandarile medicului specialist, in functie de 

necesitatile si particularitatile pacientului si in functie de dorinta pacientului sau apartinatorilor. 

19.1.7 Nu modifica si nu intrerupe din proprie initiativa schemele de ingrijire recomandate. 

19.1.8 Tine la zi dosarele pacientilor impreuna cu ceilalti membri ai echipei medicale. 

19.1.9 Intocmeste fise de ingrjiri medicale la domiciliu precum si desfasuratoare privind activitatile 

realizate. 

19.1.10 Intocmeste necesarul de materiale pentru ingrijirile medicale de care este raspunzator si le 

comunica medicului coordonator. 

19.1.11 Desfasoara activitati de organizare a locului de munca pentru o desfasurare eficienta a 

activitatii. 

19.1.12 Intocmeste procedurile de lucru din firma. 

19.1.13 Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta, ingrijita si cu ecuson la identificcare. 

19.1.14 Evita folosirea limbajului vulgar si al manifestarilor violente. 

19.1.15 Obtine consimtamantul informat al clientului sau sustinatorului legal. 

19.1.16 Aplica, la indicatia medicului, ingrijiri terapeutice si supravegheaza tratamentul. 

19.1.17 Informeaza periodic medicul curant depsre evolutia starii de sanatate a pacientului. 

19.1.18 Propune si aplica masuri de educatie pentru sanatatea pacientului si a anturajului sau. 

19.1.19 Executa pentru pacientii care i-au fost repartizati, unul sau mai multe din serviciile medicale, 

recomandate de medicul specialist sau medicul de specialitate din spital (monitorizare temperatura, puls, 

TA, diureza, scaun, diverse proceduri de kinetoterapie, administrare medicamente i.m., iv., intradermic, 

subcutan, per os, intravezical pe sonda vezicala, prin perfuzie undovenoasa, recoltare de produse 

biologice, alimentarea artificiala pe sonda gastrica/gastrostoma, alimentatie pasiva, clisma cu scop 

terapeutic sau evacuator, manevre terapeutice pentru evitarea escarelor, manevre de evitare a 

complicatiilor pulmonare, ingrijirea plagilor simple, superainfectate, ingrijirea escarelor, stomelor, 

fistuleleor, canulei traheale, tubului de dren, monitorizarea dilaizei peritoneale, aplicarea de plosca, 

bazinet, aplicarea de pampers). 

19.1.20 Acorda asistenta in situatii de urgenta. 

19.1.21 Asigura si pastreaza  in conditii de siguranta  deseurile biologice. 

19.1.22 Preda rapoarte lunare catre superiori. 

19.1.23 Raspunde de inventarierea consumabilelor si medicamentelor din dotare. 

19.1.24 Alte activitati conforme cu fisa postului. 
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19.2 Asistentul medical este subordonat direct medicului coordonator. 

19.3 Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii 

a) Sa cunoasca si sa respecte documentele sistemului de management de calitate; 

b) Sa participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilitesi a obiectivelor 

specifice locului de munca; 

c) Sa faca propuneri de imbunatatire a calitatii serviciilor; 

d) Sa instruiasca personalul mediu privind elaborarea planului de ingrijire; 

e) Sa verifice implementarea planului de ingrijire 

19.4 Atributii si responsabilitati privind pastrarea confidentialitatii datelor: 

a) sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor, informatiilor si documentelor de orice fel de la 

locul de munca si de la nivelul unitatii; 

b) sa nu foloseasca in interes personal sau pentru alte persoane datele, documentele si faptele 

referitoare la activitatea asupra carora detine informatii; 

c) sa apere integritatea patrimoniala de orice fel (materiala, morala, etc.) a unitatii. 

 

CAPITOLUL VI   APARAT FUNCTIONAL 

Art.20. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară, 

administrativă, asociatia are în structură următoarele compartimente: 

Art.21. Compartiment financiar – contabilitate (externalizat) cu următoarele responsabilitati si 

obligatii: 

1. Organizarea contabilităţii conform Legii82/1991 şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a 

înregistrărilor; 

2. Asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile 

(Legea nr. 82/1991 republicată, Hotărârea nr. 831/1997); 

3. Asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrarii documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor 

contabile; 

4. Urmărirea contractelor încheiate cu entitatile finantatoare în vederea decontării serviciilor medicale; 

5. Întocmirea lunară a facturilor / rapoartelor justificative pentru decontarea serviciilor medicale; 

6. Centralizarea situaţiei sumelor contractate şi realizate, lunar, trimestrial, anual; 

7. Situaţii privind stocurile de medicamente, în cazul inventarelor sau la cerere; 
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8. Situaţii de închidere de lună, până în data de 25 a lunii următoare; 

9. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului 

anual de achiziţii. 

10. Efectuează inventarierea patrimoniului conform Legii 82/1991. 

11. Verifică lunar, anual sau ori de cateori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa 

tehnico-operativă a gestionarilor; 

12. Analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor 

băneşti puse la dispoziţia structurii de ingrijiri la domiciliu, 

13. Întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare; 

14. Asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasare şi 

plăţi în numerar; 

15.  Înregistrarea cheltuielilor cu salariile şi a altor cheltuieli materiale; 

16. Verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conţinutului şi legalităţii 

operaţiunilor; 

17. Întocmirea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform cu prevederile legale; 

18. Întocmirea bilanţului contabil; 

19. Ţinerea evidenţei contabile a veniturilor şi cheltuielilor; 

20. Întocmirea balanţelor de verificare-analitică şi sintetică-lunară; 

21. Întocmirea situaţiilor cerute de forurile superioare; 

22. Verificarea tuturor operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont; 

23. Efectuarea plăţilor drepturilor băneşti ale salariaţilor şi colaboratorilor; 

24. Verificarea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza operaţiunilor de încasari 

şi plăţi; 

25. Asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita creditelor 

aprobate; 

26. Urmărirea încasării contravalorii facturilor emise 

27. Întocmirea documentelor de plată pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare; 

28. Asigurarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

29. Întocmirea fişelor fiscale şi depunerea lor la Administraţia financiară în termenul prevăzut de lege 

conform Codului Fiscal; 
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30. Întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată (Declaratii 

obligatorii) şi depunerea lor la Administraţia financiară în termenul prevăzut de lege; 

31. Întocmirea declaraţiei privind impozitele si a declaratiilor prevazute de lege; 

32. Întocmirea bilantului contabil si depunerea acestuia la Administraţia financiară; 

33. Verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat ; 

34. Intocmirea situatiilor cerute de legislatia in vigoare in vederea pensionarii; 

35. Păstrează secretul profesional, securitatea şi confidenţialitatea faţă de terţi a datelor, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea. 

Art. 22. Compartiment resurse umane ( externalizat) cu următoarele obiective : 

1. Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat; Informarea 

responsabilitatilor (atributiilor si obligatiilor) ce revin postului, dar si drepturile asociate postului; 

 

2. Noului angajat va fi informat cu privire la procedurile si protocoale aplicabile in desfasurarea activitatii 

sale. 

 

3.Noul angajat va fi indrumat/monitorizat pe perioada de proba de 3 luni de catre conducatorul locului 

de munca; 

 

4. Instruirea noilor angajaţi privind politica de confidenţialitate a unităţii; se asigură de semnarea 

angajamentului de confidenţialitate la încheierea CIM, al fiecărui angajat; 

 

5. Informează personalul privind organigrama, statul de funţii şi prevederile ROF şi RI; 

 

6. Ţinerea evidenţei salariaţilor, păstrarea pe timpul angajării a contractelor de muncă şi a dosarelor 

personale si actualizarea periodica a acestora; 

 

7. Întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor 

(promovat, schimbat funcţie, desfacerea contractului, e.t.c.); 

 

8. Întocmirea impreuna cu conducatorul locului de munca şi aducerea la cunoştinţă a fişei postului 

pentru personalul angajat şi verificarea existenţei fişelor postului pentru fiecare angajat în parte; 

 

9. Este responsabil de comunicarea internă privind modificări în structura organizatorică, structura de 

personal, regulamente interne. 

 

10. Eliberarea adeverinţelor salariaţilor în funcţie de necesităţi; 

 

11. Elaborarea si gestionarea dispozitiilor manageriale; 

 

12. Intocmeste, distribuie, instruieşte în vederea completării, colectează, centralizează şi analizează 

împreună cu Presedintele  Managementul calităţii, chestionarul de satisfactie al angajaţilor; 
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13. Asigură, distribuie, centralizează şi arhivează fişele de evaluare a performanţelor profesionale ale 

angajaţilor; 

 

14. Elaborează şi evaluează Planul de formare profesională; 

 

15. În cadrul asociatiei există un plan de pregătire profesională continuă a personalului medical si 

nemedical. Acesta se intocmeste de catre compartimentul resurse umane anual, la propunerile sefilor 

de compartimente care se preocupa permanent de cresterea nivelului profesional al personalului din 

subordine; 

 

16. In cadrul asociatiei se face o analiza periodica, a calitatii serviciilor medicale; in fisele de 

postalepersonalului medical sunt prevazute responsabilitati privind imbunatatirea calitatii serviciilor 

medicale; 

17. Furnizarea datelor privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului de 

venituri şi cheltuieli; 

18. Întocmirea situatiilor statistice anuale privind personalul încadrat conform cerinţelor; 

19. Transmiterea la C.A.S a documentelor de asigurare de raspundere civilă, a certificatelor de membru 

al Colegiului Medicilor sau Ordinul Asistenţilor Medicali pentru medici şi cadrele medii, în vederea 

încheierii contractului de furnizării de servicii medicale; 

20. Verifică prestarea muncii conform graficului de lucru; 

21. Ţine evidenţa concediilor de orice fel ale personalului unităţii; 

22. Participarea la fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date 

despecialitate; 

23. Are obligatia sa cunoasca si sa aplice legislatia in vigoare; 

24. Sa cunoasca si sa respecte normele de sanatate si securitate in munca , PSI, etc;  

25. Păstrează secretul profesional, securitatea şi confidenţialitatea faţă de terţi a datelor, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea de la sediu; 

26. Se preocupa permanent de imbunatatirea calitatii serviciilor medicale; 

Art.23. Compartiment achiziţii, aprovizionare – administrativ are următoarele atributii: 

1. Identificarea necesitatilor obiective de produse, servicii si lucrari, care se realizeaza prin cumularea 

tuturor referatelor de necesitate transmise si aprobate de catre administrator 

2. Elaborarea Strategiei anuale anuale de achiziţii conform necesarului aferent fiecarui proiect/contract 

in derulare  

3. Elaborarea si aprobarea documentatiei privind desfasurarea achzitiei conform cerintelor contractuale 

si bunelor practici in domeniu/ acordurilor cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le 

atribuie. 
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4. Elaborarea si aprobarea Documentatiei de atribuire pentru achizitiile derulate conform legislatiei in 

vigoare: 

- Caietul de sarcini; 

- Fisa de date a achizitiei; 

- Proiectul de contract. 

5. Intocmirea strategiei de contractare, document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată  

6. Analizează, face propuneri şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de consum cu 

caracter administrativ. 

7. Planifică, desfășoară și monitorizează activitatea de aprovizionare. 

8. Asigură aprovizionarea la timp cu produsele necesare desfăşurării activităţii unităţii. 

9. Răspunde pentru calitatea, cantitatea şi ritmicitatea produselor achiziţionate 

10. Se preocupa permanent de imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale. 

11. Întocmirea, implementarea si monitorizarea Planului de mentenanta pentru echipamentele din 

unitatea medicala de ingrijiri la domiciliu, monitorizarea derularii contractelor de mentenanță. 

12. Asigură întreținerea clădirii, a instalațiilor și căilor de acces interioare și exterioare. 

13. Managementul riscurilor identificate la nivel compartimentului. 

14. Păstrează secretul profesional, securitatea şi confidenţialitatea faţă de terţi a datelor, informaţiilor şi 

documentelor referitoare la activitatea asociatiei. 

15. Se preocupa permanent de imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale. 

16. Monitorizeaza consumurile specifice sectorului de activitate. 

17. Asigura suportul logistic pentru desfasurarea transportului echipei de ingrijire catre si de la domiciliul 

beneficiarilor. 

 

CAPITOLUL VII  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR, APARŢINĂTORILOR 

Art.25. Drepturile si obligatiile pacientilor conform Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii si a Contractului cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

Definiţii: 

1. Pacient = persoană sănătoasă sau persoană care utilizează servicii de sănătate. 
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2. Discriminare = distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, 

vârstei, apartenenţa etnică, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei 

personale. 

3. Îngrijiri de sănătate = servicii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical 

4. Intervenţie medicală = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, 

terapeutic sau de reabilitare. 

5. Îngrijiri la domiciliu  = Prin îngrijire la domiciliu se întelege orice activitate de îngrijire medicala 

prestata de personal specializat, la domiciliul pacientului, care contribuie la îmbunatatirea starii de bine 

a acestuia din punct de vedere fizic si psihic. 

Art.26. Drepturile pacienţilor 

Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de aplicare prin Ordinul 

Ministerului Sănătătii Publice nr. 386/2004, astel: 

1. Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în 

conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii; 

2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare 

Art. 27.lit.a) Dreptul pacientului la informaţia medicală 

1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul 

de a le utiliza. 

2.Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii 

de sănătate. 

3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le 

respecte pe durata spitalizării. 

4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, 

a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv 

asupra neefectuării tratamentului si nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date 

despre diagnostic şi prognostic. 

5. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile 

prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. 

6. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea 

terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc 

la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă 

de comunicare. 

7. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să 

fie informată în locul său. 
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8. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu 

acordul pacientului. 

9. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 

Art. 27.lit.b) Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală 

1. Pacientul sau tutorele sau legal in cazul minorilor are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie 

medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi 

actelor medicale trebuie explicate pacientului. 

2. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dare ste necesară o intervenţie medicală de urgenţă, 

personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei 

acestuia. 

3. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul 

reprezentantului legal nu mai este necesar. 

4. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în 

procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. 

5. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar 

reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de 

specialitate. 

6. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor 

biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta 

este de acord. 

7. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi 

la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să 

îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea 

este făcută şi în interesul pacientului. 

8. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care 

imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. 

Art. 27.lit.c) Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului 

1.Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,prognosticul, 

tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 

2.Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 

consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

3. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în 

tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 

4. Pacientul are acces la datele medicale personale. 
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5. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care 

această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu 

consimţământul pacientului. 

6. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 

sănătatea publică. 

7. Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a 

confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în lege, atrage 

după caz răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală conform prevederilor legale.  

Art. 27.lit.d) Drepturile pacientilor la tratament si ingrijiri medicale 

1. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la 

vindecare, continuitatea îngrijirilor fiind asigurată de spital prin colaborare şi parteneriate cu unităţi de 

îngrijiri la domiciliu, unităţi de îngrijiri sociale, etc. 

2. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai 

aproape de cel familial. 

Art. 28. Obligaţiile pacienţilor şi aparţinătorilor: 

1. să cunoască numele medicului curant, precum şi al personalului medical implicat în îngrijirea sa; 

2. să colaboreze cu echipa medicală; 

3. să respecte programarea serviciilor medicale pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii; 

4. să ofere toate informațiile cu privire la starea lui de sănătate (istoricul medical, alergii, 

medicamentele pe care le ia etc.); 

5. să îşi asume riscurile ce decurg din refuzul de a urma tratamentul recomandat de medicul curant; 

6. să informeze personalul medical asupra oricărui simptom, semn (spre exemplu, febră, alergii, diaree, 

vărsături, infecții ale pielii sau orice alte stări de boală) sau oricărei modificări a stării de sănătate, 

apărute în timpul tratamentului administrat; 

7. să pună întrebări atunci când nu înţelege procedurile sau planul de tratament stabilit de medicul 

curant; 

8. să completeze Chestionarul de Evaluare a Satisfacției Pacientului, pentru a ne împărtăşi opinia 

sinceră şi deschisă asupra îngrijirilor medicale primite; 

9. să trateze cu respect şi consideraţie toate persoanele pe care le întâlnăşte (personalul medico-

sanitar, voluntari, pacienţi şi familiile lor, alţi vizitatori); 

10. să se supună măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, să respecte întocmai 

normele de igienă şi sănătate publică, să ofere informaţiile solicitate şi să respecte măsurile stabilite 

privind instituirea condiţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru promovarea sănătăţii; 
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11. Pacienţii şi aparţinătorii pot să informeze verbal sau prin reclamaţii individuale, după caz, 

conducerea, medicul specialist despre orice încălcare a drepturilor sale de pacient; reclamaţiile pot fi 

transmise electronic (e-mail sau site), pe suport de hârtie. 

12. Reclamaţiile vor fi inregistrate in registrul de intrari / iesiri de la secretariat si vor fi aduse la 

cunostinta Presedintelui, in aceeasi zi. Reclamaţia se formulează în scris, cu identificarea petentului şi a 

obiectului acesteia, fiind datată şi semnată de acesta, precum și a adresei unde dorește să i se 

comunice răspunsul lasolicitare. 

13. Sugestiile/reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale pacientului 

nu se iau în considerare și se clasează. 

14. Datele clinice la nivel de pacient sunt inregistrate in dosarul medical al pacientului care contine toate 

documentele medicale intocmite pentru pacientul respectiv de la luarea in evidenta. 

15. Dosarul medical al pacientului este pastrat in sguranta in fisierele din registratura unitatii pe toata 

durata de arhivare inscrisa in nomenclatorul arhivistic aprobat; 

16. Transparenţa în ceea ce priveşte dosarul medical al unui pacient nu este permisă cu excepţia 

situaţiilor prevăzute de lege. Din acest punct de vedere dosarul medical, ca depozitar al unor informaţii 

medicale, cade sub incidenţa normei etice a secretului profesional şi a prevederilor legale privind 

drepturile pacientului. Accesul pacientului la dosarul medical este reglementat. 

17. Unitatea de ingrijiri medicale la domiciliu, în calitate de furnizor de servicii medicale, răspunde civil, 

potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, 

în situaţiile prevăzute la art. 655 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în solidar cu personalul medical angajat, pentru 

prejudiciile produse de acesta. 

18. Personalul din echipa medicala a unitatii are obligatia de a informa pacientii si de a le cere acordul 

scris asupra tuturor actelor medicale si terapeutice la care urmeaza sa fie supusi. 

19.Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-o maniera adecvata capacitatii lui de intelegere. 

20. Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele 

elemente: 

a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului; 

b) actul medical la care urmează a fi supus; 

c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, asistentul medical; 

d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical; 

e) semnătura şi data exprimării acordului. 

22. Acordul scris constituie anexă la documentaţia de evidenţă primară. 
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23. În cazul pacientului minor, acordul scris se va obţine de la părinte ori de la reprezentantul legal sau, 

în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea mai apropiată în sensul prezentului alineat 

se înţelege rudele majore care însoţesc pacientul minor, până la al patrulea grad inclusiv. 

24. În cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de expertiză medico-

legală psihiatrică), acordul scris se va obţine de la reprezentantul legal desemnat. 

25. În cazul pacientului major cu care medicul, asistentul medical nu poate comunica în mod eficient, 

din pricina condiţiei medicale a pacientului la momentul la care este necesară exprimarea 

consimţământului, acordul scris se poate obţine de la soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată a 

pacientului. Prin ruda cea mai apropiată se înţelege, în ordine, părintele, descendentul, rudele înlinie 

colaterală până la al patrulea grad inclusiv. 

26. Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmităţi i se va solicita exprimarea verbală a 

consimţământului pentru actul medical, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa urmând să 

facă o menţiune în acest sens pe formularul de consimţământ informat. 

27. Pacientului care nu ştie carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat 

dacă acesta reprezintă voinţa sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o menţiune în acest sens 

pe formularul de consimţământ informat. 

28. Acordul pacientului informat se exprimă în scris, prin completarea formularului – acordul pacientului 

informat; 

29. În cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, asistentul medical nu pot 

contacta reprezentantul legal, soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată, datorită situaţiei de 

urgenţă, şi nu se poate solicita nici autorizarea autorităţii tutelare, deoarece intervalul de timp până la 

exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului, persoana care 

a acordat îngrijirea va întocmi un raport scris ce va fi păstrat la foaia de observaţie a pacientului, prin 

completarea formularului Raport privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă. 

 

 

CAPITOLUL VII  PREVEDERI SPECIFICE ASUPRA CONDITIILOR DE ACCES LA 

INFORMATII, DATE , PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR 

Art.29. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacţiunilor: 

–  în cazul pacienţilor:  în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv   în   
scopuri   de   medicină   preventivă,  de   stabilire   a   diagnosticelor   medicale, de administrare a 
unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de 
sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate; 
– în cazul personal medical: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă 

şi de gestionare a serviciilor de sănătate; 

–  în cazul angajaţilor:  în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă; 

I. Pacient: 
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a. În cazul serviciilor medicale acordate (de exemplu, investigaţii şi rezultate clinice şi 
paraclinice, consultaţii, programare etc.): 

o date de identificare -  Nume, Prenume, CNP, seria şi numărul actului de identitate; 
o setul   minim   de   date   la   nivel   pacient   reglementate   prin   Ordinul nr.1782 / 2006 

anexele 6 şi 7 privind inregistrarea si raportarea pacientilor care primesc servicii 
medicale in regim de spitalizare de zi; 

o datele şi informaţiile medicale reglementate prin ordinul nr. 1123/849/2016 anexa 2 
privind aprobarea datelor informatiilor si procedurilor operationale necesare utilizarii si 
functionarii dosarului electronic de sanatate (DES); 

o datele de contact - număr de telefon şi/sau adresă de e-mail reglementate prin Ordinul 
nr. 1501/2016 privind aprobarea implementarii mecanismului de feedback al pacientului 
in spitalele publice; 

Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, 
religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter 
personal privind viaţa sexuală, poate fi efecuata in urmatoarele cazuri: 

1. când persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de prelucrare; 
2. când prelucrarea este necesară în scopul respectării obligaţiilor sau drepturilor specifice ale 
operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor prevăzute de  lege;  o eventuală  
dezvăluire  către  un  terţ  a  datelor  prelucrate  poate  fi  efectuată  numai  dacă  există  o obligaţie 
legală a operatorului în acest sens sau dacă persoana vizată a consimţit expres la această dezvăluire; 
3.  când prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii persoanei vizate 

ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da 

consimţământul; 

4.  când  prelucrarea este efectuată  în  cadrul  activităţilor  sale  legitime de către o  fundaţie, asociaţie  

sau  de  către  orice  altă  organizaţie  cu  scop  nelucrativ  şi  cu  specific  politic,  filozofic, religios  ori  

sindical,  cu  condiţia  ca  persoana  vizată  să  fie  membră  a  acestei  organizaţii  sau  să întreţină  cu  

aceasta,  în  mod  regulat,  relaţii  care  privesc  specificul  activităţii  organizaţiei  şi  ca datele să nu fie 

dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate; 

5.  când prelucrarea se refer la date făcute publice în mod manifest de către persoana vizată; 

6. când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie; 

7.  când prelucrarea  este  necesară  în  scopuri  de  medicină  preventivă,  de  stabilire  a diagnosticelor 

medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de 

gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate, cu condiţia  ca  

prelucrarea  datelor  respective  să  fie  effectuate de  către ori  sub  supravegherea unui cadru medical 

supus secretului profesional sau de către ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligaţii 

echivalente în ceea ce priveşte secretul; 

8. când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes public important, cu condiţia 

ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate şi a celorlalte garanţii 

prevăzute de prezenta lege. 

 
 
 
 
 
Art. 30. Scopurile şi temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal 

 
Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea de mai 

sus, prelucrate cu respectarea condiţiilor legale, prin natura activităţii asociatiei, pot fi prelucrate de către 

asociatiei direct şi/sa prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri: 
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30. 1. În vederea îndeplinirii activităţilor specifice: 

 
30.1.1 În scopul prestării serviciilor medicale solicitate de către Pacienţi 

30.1.2 În scopul raportării serviciilor medicale efectuate către instituţiile prevăzute de lege, spre 

decontarea acestor servicii; 

30.1.3 În scopul îndeplinirii responsabilităţilor legale de transmitere a datelor (individuale sau 

statistice) către instituţiile publice reglementate de lege; 

30.1.4 În scopul prelucrărilor statistice ale acestor date, statistici necesare pentru a putea răspunde 

diferitelor solicitări primite de la instituţii publice şi necesare pentru realizarea indicatorilor de 

management pentru îmbunătăţirea sau menţinerea standardelor de calitate; 

30.1.5 În scopul îmbunătăţirii serviciilor (cum ar fi chestionarul de evaluare a satisfacţiei), gestionării 

solicitărilor/ reclamaţiilor primite şi prezentarea analizelor necesare - în contextul prelucrărilor de 

date ale pacienţilor sau ale angajaţilor; 

30.1.6 În scopul realizării serviciilor medicale, gestionării sistemelor şi serviciilor de sănătate; 

30.1.7 În scopuri de recrutare - în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru angajare; 

30.1.8 În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări 

telefonice; 

30.1.9 În scopul identificării persoanelor responsabile în cazul unor evenimente ce fac obiectul unei 

anchete interne sau externe - în contextul prelucrării datelor tuturor persoanelor care pătrund în 

incinta sediului; 

 

30.2. În vederea încheierii şi executării contractelor, pentru următoarele scopuri: 
 
30.2.1 În vederea încheierii şi executării contractelor de muncă; 

30.2.2 Executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală; 

30.2.3 În contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau prin 

alte mijloace de comunicare la distanţă; 

 
Art 31. Destinatarii datelor cu caracter personal 

 
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, asociatia poate să dezvăluie anumite categorii de Date 

cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată şi/sau reprezentanţii 

săi legali, reprezentanţii asociatiei, partenerii contractuali pentru servicii externalizate și furnizori 

software care asigură la rândul lor confidenţialitatea datelor fără a le folosi în alte scopuri în afara 

celor care fac obiectul contractelor dintre ei şi centru medical, autorităţi judecătoreşti sau alte 

autorităţi publice de orice tip. 
 

În vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale sau statistice) 

asociatiei transmite anumite seturi de date prelucrate către:  

o Casa de Asigurări de Sănătate - C.A.S. 
o Direcţia de Sănătate Publică - D.S.P. 
o Dosarul Electronic de Sănătate - D.E.S., 
o Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar 

Bucureşti - S.N.S.P.M.P.D.S.B., 
o Autoritatea Naţionala de Management al Calităţii în Sănătate - A.N.M.C.S., 
o Registrul de evidneta a salariatilor REVISAL, 
o Inspectoratul Teritorial de Muncă - I.T.M.,  
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o Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - A.N.A.F. 
o Alte entitati conform contractelor incheiate  

 
Art.32. Durata prelucrării datelor cu caracter personal 

 
Asociatia va prelucra Datele cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de 

prelucrare şi ulterior în conformitate cu politicile interne, precum şi în vederea conformării cu obligaţiile 

aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispoziţiile referitoare la obligaţia de arhivare. 

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, asociatia să dispună 

anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal şi să continue prelucrarea datelor 

anonime pentru scopuri statistice. 

 

Art.33. Securitatea datelor cu caracter personal 
 

Asociatia acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor cu Caracter 

Personal şi înţelege să asigure siguranţa acestora pe parcursul activităţilor de prelucrare din 

prezenta Politică de confidenţialitate.  

In acest sens, asociatia implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea 

asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si 

operaţiunilor de prelucrare. 
 

Art. 34. Furnizarea datelor cu caracter personal 
 

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară 

pentru încheierea/executarea unui contract sau acordarea unor servicii, poate fi necesară pentru a 

putea beneficia de serviciile puse la dispoziţie de către asociatiei. 

In unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinţă 

imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziţia, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care viaţa 

pacientului este pusă în pericol. 

Cu toate că asociatia cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este 

posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. In astfel de situaţii, asociatia poate 

utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea 

contractelor sau interesul legitim. 
 

Art 35. Drepturile persoanei vizate 
 

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal fiecare persoana vizată beneficiază de 

următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile: 
 

a. dreptul la informare - dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile 

de prelucrare efectuate de către centru medical, în conformitate cu cerinţele legale; 

b. dreptul de acces la date - dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, 

la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt 

sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind 

activităţile de prelucrare; 

c.  dreptul de intervenţie asupra datelor - dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter 

personal, la cerere şi în mod gratuit: 
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I. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror 

prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

II. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este 

conformă legii;  

III.  notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni 

efectuate conform lit. (I) sau lit. (II), dacă o asemenea notificare nu se 

dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de 

interesul legitim care ar putea fi lezat; 
 

d. dreptul de opoziţie - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi 
legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei 
prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte 
activităţile de promovare, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în 
orice moment. 

e. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate - dreptul de a obţine 
intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de 
vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia; 

f. dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia 
în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa eu plângere Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 
Începând cu data de 25 mai 2018, când Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul 

European nr. 679/2016 sau GDPR) devine aplicabil, persoanele vizate beneficiază şi de următoarele 

drepturi: 

a. dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 

lege; 

b. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o 

modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul ca 

aceste date să fie transmise de către asociatiei către alt operator de date, în măsura în care 

sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; 

c. dreptul de a-şi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe 

acesta; 

d. dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de lege; 

 

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE 

Art.36. Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc 

activitatea unităţilor de ingrijiri medicale la domiciliu şi a personalului din aceste unităţi. 

Art.37. Prevederile regulamentului sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate corespunzător de către 

toţi salariaţii uitatii de ingrijiri medicale la domiciliu. 

Art.38. Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 

ingrijire medicala la domiciliu atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională şi după 

caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate. 
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Art.39. Toate atribuţiile cuprinse în regulamentul unitatii de ingrijire medical la domicliu se vor regăsi în 

fişele postului salariaţilor unităţii de ingrijire medicala la domiciliu. 

Art.40. Orice modificări intervenite în structura şi atribuţiile unităţii de ingrijire la domiciliu se vor 

consemna imediat în regulamentul de organizare şi funcţionare. 

Art.41. Prezentul regulament se aduce la cunostinţa personalului prin prelucrare prevederilor 

regulamentului  prin întâlniri cu salariații si pe suport electronic. 

 

 

Intocmit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


