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DECIZIA  NR. _66/31.12.2018 

 
 
 
 Prin Dispozitia nr. 393 din 01.11.2017 conform Contractului de management nr. 393/ 
01.11.2017  de numire in functia de manager al unitatii sanitare Spitalul Orasenesc Faurei, domnul 
Ec. BUNEA Marian , 
 
Avand in vedere: 

- Dispozitiile Titlului VI- Spitalele.  art. 183 si ale art. 187 din Legea 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In Baza drepturilor conferite de legislatia in vigoare, respectiv: 
- Ordinul nr. 446 : 2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de 

evaluare şi acreditare a spitalelor. 
- Standardul SR EN ISO 9001: 2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte 
- Standardul SR 13508: 2006 – Linii directoare pentru implementarea unui sistem al 

calitatii in institutii de sanatate; 
- Standardul SR EN 15224: 2016 – Servicii de ingrijire a sanatatii.Sisteme de management 

al calitatii. Cerinte de baza EN ISO 9001 :2015 
- Standardul SR ISO IWA-1: 2009- « Sisteme de management al calitatii.Linii directoare 

pentru imbunatatiri de proces in organizatiile de servicii de sanatate » ; 
- REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (“ 
fiecare stat membru adopta dispozitiile ... până la 25 mai 2018...) 

- Legea 95 : 2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Legea 46 : 2003 –Legea drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Avand in vedere Legea 104:2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea 

organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, republicata in 2014; 
- Hotarare nr. 451: 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 104: 

2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la 
cadavre in vederea transplantului; 

- Hotarare nr. 909 : 2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 104: 2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si 
tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, aprobate prin HG 451: 2004; 

- Legea nr. 47: 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 104: 2003 privind 
manipularea cadavreor si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea 
transplantului;  

- Regulamentul de organizare si functionare aflat in vigoare, 
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- Avand in vedere art. 40 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, 
 
 

D E C I D E: 
 

Art. 1 – Incepand cu data de 01.01.2019, Comisia de analiza a decesului va avea 
urmatoarea componenta: 

- DR. ANGHEL COSMIN SILVIU 
- AS PATULEA LIDIA  
- AS. MIHAI FELICIA  
- AS STRATON NICOLETA 
- JR. BUZEA FLORENTINA 

Art. 2  Atribuţiile principale ale Comisiei de analiza a decesului sunt următoarele: 
- Analizeaza si cerceteaza cauzele de deces in spital , precum si calitatea serviciilor si 

ingrijirilor medicale acordate pana la deces  
- Evidentiaza gradul de concordanta diagnostica intre diagnosticul de internare, diagnosticul 

de externare si final (anatomo-patologic) avand ca scop cresterea gradului de concordanta 
diagnostica; 

- Incheie procese -  verbale pentru fiecare caz de deces in spital analizat  
- Intocmeste rapoarte periodice privind activitatea desfasurata , pe care le  prezinta 

managerului spitalului. 
- Realizeaza statistici ale deceselor din spital pe sectii si al numarului de necropsii in raport 

cu numarul de internari din spital, evidentiind totodata patologia cea mai frecventa a 
deceselor;  

- Comisia se intruneste ori de cate ori intervine un deces in spital  
- La sedintele comisiei sunt invitati doar membrii specialisti cu competenta medicala 

corespunzatoare cauzelor determinante ale deceselor analizate in sedinta respectiva .  
- In vederea pregatirii lucrarilor comisiei , secretarul acesteia se ocupa de completarea 

dosarului de deces , care cuprinde :  
1 Referatul medical privind ingrijirile medicale acordate si modul in care s-a produs 

decesul  
2 Copie de pe fisa medicala a pacientului   
3 Copie de pe fisa de observatie a pacientului  
4 Copie de pe certificatul constatator al decesului  
5 Copie de pe raportul de necropsie  

- Pentru fiecare deces analizat se intocmeste proces-verbal ce cuprinde concluziile privind 
cauza decesului , modului de acordare a serviciilor si ingrijirilor medicale si propuneri de 
masuri  
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- Concluziile formulate privind modul de acordare a serviciilor si ingrijirilor medicale 
constituie secret de serviciu  

- Procesul-verbal este semnat de presedinte, secretar si de membrii specialisti care au 
participat la analiza decesului  

- Procesele –verbale sunt prezentate managerului unitatii  
- In cazul in care se constata deficiente in ceea ce priveste acordarea asistentei medicale 

inainte de producerea decesului , comisia va aduce aceasta situatie la cunostinta 
manageruluisi va solicita Colegiului Medicilor din Romania analiza cazului respective si 
aplicarea masurilor disciplinare prevazute de dispozitiile legale in vigoare   

- Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea contraventionala civila , in conformitate 
cu dispozitiile legale in vigoare .  

Art. 3 –Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii se insarcineaza Compartimentul 
RUNOS al unitatii. 
 

MANAGER, 
 
                                                 Ec. BUNEA Marian 
 
 
 
 
 
      AVIZAT,                                                                                                        INTOCMIT , 
            
Consilier juridic,                                                                              Compartiment RUNOS 
 
BUZEA Florentina                                           Ref. SMOCHINA Lucica 
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