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DECIZIA NR.75 / 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 ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 

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

 
DECIDE: 

 
Art. 1 – Incepand cu data de 01.01.2019, Comisia de autoevaluare a serviciilor 

medicale si de ingrijire prestate in SPITALUL ORASENESC FAUREI va avea urmatoarea 
componenta,  

Membri: 
− Dr. ANGHEL Cosmin Silviu – DIRECTOR MEDICAL 
− Dr. NICOLESCU Calina - Sef sectie MEDICINA INTERNA- cu delegatie; 
− Dr. URSACHE Ana – Sef sectie PEDIATRIE – cu delegatie 
− Ec SEITAN Monica Florina - Biroul de Managementul Calitatii: 
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Art. 2  Prin prezenta decizie persoanele numite la art. 1 au urmatoarele atributii: 
 Analiza rezultatelor utilizarii protocoalelor si ghidurilor de buna practica adoptate in unitatea 

sanitara 
 Realizarea îmbunătăţirii standardelor clinice şi a modelelor de practica în scopul acordării de 

servicii medicale de calitate, în scopul creşterii gradului de satisfactie a pacientilor;  
 Monitorizarea procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practică medicală la 

nivelul întregii unitati sanitare; 
 Monitorizarea procesului de implementare a ghidurilor si protocoalelor de practică elaborate 

de Ordinul Asistenţilor Medicali si Moaselor din România si aprobate de Ministerul Sănătăţii 
urmarirea criteriilor de calitate si reactualizarea periodică a acestora; 

 Monitorizarea calităţii îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activităţii clinice si financiare.; 
 Prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale, de pe secţii si global 

pe unitate sanitara; 
 Cooperarea cu reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea externă a calităţii serviciilor 

medicale oferite clientilor/ pacientilor unitatii; 
 Analiza incidentelor si riscurilor terapeutice si infectioase ale activitatii medicale din unitate 

sanitara comparativ cu precizarile protocoalelor si procedurilor implementate in unitate; 
 Verificarea modului de completare a FO/ FSZ cu identificarea problemelor de completare sau 

erorilor frecvent intalnite in documentele verificate; 
 Propunerea de recomandari de completare corecta a documentelor medicale cu respectarea 

cerintelor legale aflate in vigoare; 
 Respectarea procedurilor specifice de completare a FO la nivelul de competenta pentru 

medici, asistente si sore medicale prin monitorizarea corecta a procedurilor de ingrijire oferite 
pacientului; 

 Monitorizarea respectarii procedurilor de gestiune , pastrare a FO, acces la propria FO a 
pacientului 

 
Art.3.Persoanele nominalizate la art.1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii. 

 
MANAGER  
EC BUNEA MARIAN 
 
Consilier juridic, 
 
BUZEA FLORENTINA 
 

Intocmit 
  COMPARTIMENT RUNOS 
SMOCHINA LUMINITA 
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