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DECIZIA  NR. _68 /_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 
- Ord. MS nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare al 

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare; 
- Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 

rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala 
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale; 

- Ord. MS nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si 
sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele 
de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru 
dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor 
chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si 
eficientei procesului de sterilizare; 

- Ord. MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le 
indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare; 

- Ord. MS nr. 1096/2016 Privind modificarea si completarea Ord MS 914/2006 pentru 
aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in  

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

Art. 1 – Incepand cu data de 01.01.2019 , se modifica componența COMITETULUI  DE 
PREVENIRE SI LIMITARE  A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE, 
astfel: 

 DIRECTORUL MEDICAL – DR. ANGHEL COSMIN SILVIU 
      ASISTENT SEF COORDONATOR – AS.PR. PATULEA LIDIA DANIELA 

MEDIC DE LABORATOR – DR. DANAILA CLEMENTIN  LEONARD 
BIOCHIMIST  -    JIRLAIANU TEODORA 
FARMACIST – RADU CRISTIANA 
ASISTENT DE IGIENA – AS TURCU AURELIAN 
JR. BUZEA FLORENTINA – CONSILIER JURIDIC 

           TOTI MEDICII SEFI DE SECTIE SI COMPARTIMENTE 
 
  Art. 2  Prin prezenta decizie se stabilesc atributiile si  responsabilităţile specifice, respectiv: 

− se asigură de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, 
asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de 
igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;  

− Verifică raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi urmareste 
implementarea măsurilor de limitare a acestora, prin supravegherea pasiva a medicilor 
curanti si supravegherea activa care presupune identificarea IAAM de catre medicul 
epidemiolog pe baza definitiilor de caz prevazute de legea in vigoare prin controlul FO; 

− Verifică supravegherea mediului de spital – autocontrolul microbiologic. Scopul 
supravegherii: cunoașterea circulației germenilor și evaluarea eficienței aplicării măsurilor 
profilactice în vederea reducerii IAAM. 

− Verifică respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;  

− Verifică evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea vaccinărilor 
recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);  

− Verifică organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe 
secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 

− Verifică  monitorizarea respectării procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale 

− Verifică aplicarea soluţiilor de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a 
sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie 
asociate asistenţei medicale;  

− verifică existenta evidenţei informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau 
la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 
epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale 
din unitate 
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− Verifică respectareai prevederilor ord. nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale (triere corectă la locul de producere, inscripționare corectă 
a recipientelor, transportul corespunzator cu respectarea modului și orarului de transport în 
zona special amenajată depozitării temporare) 

− Verifică  asigurarea de substanțe biocide, realizarea Listei cu antiseptice și dezinfectante in 
care este explicat modul, domeniul de utilizare și frazele de risc necesare utilizării corecte. 

− Verifică  monitorizarea stării igienico-sanitare a unitatii sanitare și înaintarea de rapoarte 
către Manager cu problemele depistate 

− Verifică  realizarea până la sfârșitul anului a unui studiu de prevalenţă de moment a 
infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital 

− Raspunde de respectarea confidentialitatii datelor prelucrate la nivelul sau . 

− Informeaza direct Managerul spitalului  despre problemele survenite care ar putea afecta 
desfasurarea optima a activitatii sale; 

 
Art. 3 Aceasta comisie se va întalni o data pe trimestru sau ori de câte ori situația epidemiologică o 
impune. 
Art. 4 –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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