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DECIZIA  NR. _65_/_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; 
- Codul de deontologie a medicului din 30 martie 2012, al Colegiului Medicilor din Romania 
- Ord. MS nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare al 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 
- Decizia 2012/506/UE privind Definițiile de caz pentru raportarea bolilor transmisibile (include 

Definiţiile de caz utilizate pentru supravegherea infecţiilor asociate asistenţei medicale)  
- Regulamentul de organizare si functionare aflat in vigoare, 
- 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 antibioterapie si antibioprofilaxie va 

avea urmatoarea componenta: 

- Dr Nicolescu Veselu Calina 

- Dr  Ursache Ana Carolina  

- Dr Anghel Cosmin  

- Dr. Mandita Violeta 

- Biochimist Jirlaianu Teodora 

- Farm Radu Cristiana  
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- Dr. Danaila Clementin Leonard 

- As. Pr.igiena Turcu Aurelian 

- Jr. Buzea Florentina 

Art. 2  Atribuţiile principale ale fiecaruia dintre Medicii responsabili de politica de utilizare a 
antibioticelor din cadrul Comisiei de antibioterapie si antibioprofilaxie sunt următoarele: 
 elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv 

ghidurile de tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotică;  
 coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent 

în spital;  
 elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează 

activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice;  
 colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea 

sanitară;  
 efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a 

antibioticelor;  
 oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului 

antibiotic la cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se 
utiliza eficient datele de microbiologie disponibile);  

 oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii clinice, 
pentru pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie;  

 cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate 
microbiană la antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi;  

 evaluează periodic cu fiecare secţie medicala în parte modul de utilizare a antibioticelor în 
cadrul acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor);  

 elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă 
a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) şi propune 
managerului măsuri de îmbunătăţire. 

 
Art. 3  Atribuţiile principale ale Biologului din Farmacia cu circuit inchis din cadrul Comisiei de 
antibioterapie si antibioprofilaxie sunt următoarele: 
 Va controla utilizarea corecta a antibioticelor in sectiile unitatii; 
 Va supraveghea reactiile adverse la antibiotice 
 Va urmari sensibilizarea germenilor la antibiotice 
 Biologul anunta telefonic medicii sefi de sectii ai caror pacienti au tulpini multirezistente; 
 In cursul aceleiasi zile se stabileste intalnirea dintre comisia pentru elaborarea politicii de 

utilizare a antibioticelor si seful de sectie pentru stabilirea schemei de tratament; 
 Pentru tulpinile izolate cu sensibilitate obisnuita, tratamentul se va face conform ghidurilor cu 

restrictie la antibioticul de rezerva; 
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 Farmacia va asigura aprovizionarea ritmica cu antibiotice de uz curent si antibiotice de rezerva 
in cantitati suficiente. 

Art. 4  Atribuţiile principale ale Medicului de Laborator al unitatii sanitare din cadrul Comisiei 
de antibioterapie si antibioprofilaxie sunt următoarele: 
 testeaza sensibilitatea/rezistenta la substante antimicrobiene a microorganismelor cu 

semnificatie clinica, utilizand metode standardizate; isi va selecta seturile de substante 
antimicrobiene adecvate pe care le va testa, in functie de particularitatile locale/ regionale ale 
rezistentelor semnalate in ultima perioada de timp, si antibioticele utilizate, cu respectarea 
integrala a recomandarilor standardului aplicat; 

 furnizeaza rezultatele testarii cat mai rapid, pentru imbunatatirea calitatii actului medical, prin 
adoptarea unor decizii care sa conduca la reducerea riscului de aparitie a unor infectii cauzate 
de bacterii rezistente la antibiotice, dificil sau imposibil de tratat; 

 realizeaza baza de date privind rezistenta la antibiotice, preferabil pe suport electronic; 
 păstrează evidenţa antibioticelor distribuite departamentelor medicale; 
 raportează către serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, medicului 

responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase şi pe secţiile 
unităţii sanitare şi participă la evaluarea tendinţelor utilizării antibioticelor;  

 colaborează cu medicul infecţionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare 
judicioasă a antibioticelor în monitorizarea consumului de antibiotice;  

 organizează şi realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de 
antibiotice şi pe secţii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare şi a duratei 
medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic. 

 monitorizeaza impactul utilizarii de antibiotice si al politicilor de control al infectiilor la 
nivelul spitalului; 

 
Art. 5 Comisia se va intruni cel putin  trimestrial sau la solicitarea Presedintelui comisiei ori de cate 
ori este nevoie, intocminde-se un proces verbal cu masurile propuse pentru remedierea deficientelor 
 
Art. 6 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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