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                                                                DECIZIE NR. 77/ 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; 

- Prevederile art 11 din Legea nr 16/1996 a Arhivelor Nationale cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

In Baza drepturilor conferite de legislatia in vigoare, respectiv: 
 Ordinul MS nr. 446 din 2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi 
metodologiei de 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 :2008 
 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...) 
 Regulamentul de organizare si functionare in vigoare 
 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; 
 Legea 467 : 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare si 
consultare a angajatilor modificata si completata cu Legea nr.127/2018 

-Avand in vedere art. 40 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, 
 
             

D E C I D E : 
 
   Art.1. Se reconstituie Comisia de selectionare si casare  a documentelor in vederea 
stabilirii Fondului Arhivistic la nivelul institutiei cu urmatoarea componenta: 

 
 Presedinte – Albu Viorica – economist IA  
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 Secretar- Smochina Lucica – referent IA  
 Membru- Maican Rodica – economist IA  
 Membru -  Baciu Florica  – registrator medical  
 Membru –Ghergus Adrian – inginer  
 Membru – Straton Nicoleta – asistent medical  
 Membru – Turcu Aurelian – asistent medical  
 Membru Patulea Lidia – asistent medical  
 Membru Mihai Felicia – asistent medical 

   
   Art.2. Sefii compartimentelor care fac parte din organigrama institutiei raspund pentru 
intocmirea propunerilor pentru propriu de Nomenclatorul Arhivistic; 

  
   Art.3. Comisia centralizeaza propunerile sefilor de compartimente si intocmeste proiectul 
Nomenclatorului pe care il prezinta spre aprobare Comisiei de selectionare ; 

 
   Art.4 Comisia de selectionare va dezbate si va aproba Proiectul de Nomenclator. Dupa 
aprobare Proiectul de Nomenclator va fi inaintat spre confirmare S.J.A.N. Braila. Dupa 
primirea confirmarii Nomenclatorul Arhivistic va intra in vigoare prin decizia Managerului  

  
   Art.5 Anual , de regula in luna decembrie sau ori de cate ori este nevoie , presedintele 
convoaca Comisia de Selectionare a documentelor; 

 
    Art.6. Cu ducere la indeplinirea prezentei decizii se insarcineaza Comp RUNOS al 
spitalului. 

 
 
 
 

MANAGER, 
 

Ec. Bunea Marian 
 

 
 

Consilier juridic,                                                            Compartiment RUNOS, 
 

Buzea Florentina                                                                    Smochina Lucica 
 

 
 

 
 


