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DECIZIA  NR. 69/31.12.2018 
 

 
 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, 

 
D E C I D E: 

 
Art. 1 – Incepand cu data de 01.01.2019, Comisia Medicamentelor si farmacovigilenta 

va avea urmatoarea componenta: 

- DR NICOLESCU VESELU CALINA 
- DR  URSACHE ANA CAROLINA 
- DR ANGHEL COSMIN 
- DR. MANDITA VIOLETA 
- DR.GHEORGHE STEFAN 
- BIOCHIMIST JIRLAIANU TEODORA 
- FARMACIST  RADU CRISTIANA 
- AS.PR.IGIENA  TURCU AURELIAN  
- JR BUZEA FLORENTINA  
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 Art. 2 Atribuţiile principale ale Comisiei Medicamentelor si farmacovigilenta sunt 
următoarele: 

• verifică şi avizează prescrierea medicamentelor ; 

• stabilirea unei liste de medicamente de baza , obligatorii, care sa fie in permanenta accesibile 
in farmacia spitalului ; 

• detectarea precoce a reacţiilor adverse si a interacţiunii produselor medicamentoase. 

• monitorizarea frecvenţei reacţiilor adverse cunoscute. 

• identificarea factorilor de risc si a mecanismelor fundamentale ale reacţiilor adverse. 

• analiza referatelor de necesitate trimise directiunii in vederea aprobarii si avizarea lor de catre 
medici specialisti corespunzatori profilului de actiune al medicamentului solicitat; 

• estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc (verificarea continua a stocului de 
medicamente de baza , pentru a preveni disfunctiile in asistenta medicala); 

• analiza si difuzarea informaţiilor necesare prescrierii corecte si reglementarii circulaţiei 
produselor medicamentoase. 

• utilizarea raţională si în siguranţă a produselor medicamentoase (verificarea ritmica a 
cheltuielilor pentru medicamente si analiza lor cu raportarea lunara a situatiei financiare); 

• stabilirea unei liste de medicamente care se achizitioneaza doar in mod facultativ, la cazuri 
bine selectionate si documentate medical, pe baza de referat; aceaste din urma trebuie sa 
prezinte criteriile pe baza carora se face recomandarea , sustinute cu buletine de analiza si 
recomandari de experti  

• elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe bibliografie 
nationala si internationala si pe conditiile locale; 

• comisia poate solicita rapoarte periodice de la sefii de sectie privind administrarea de 
medicamente in functie de incidenta diferitelor afectiuni; 

• comisia poate dispune intreruperea administrarii de medicamente cu regim special in cazul 
cand acel tratament se considera inutil  

• evaluarea si comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase 

• estimarea necesităţilor cantitative si calitative ale materialelor folosite în desfăsurarea 
activităţii din spital; 

• participarea la procedurile de licitaţii pentru materialele sanitare; 

• utilizarea raţională a materialelor sanitare. 
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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