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FORMULAR ANUNȚ 
 
 

 

  Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” scoate la 

concurs, în conformitate cu prevederile Ord.M.S.nr.166/2023, următoarele posturi vacante: 

- 3 posturi vacante cu normă întreagă de medici specialiști, specialitatea boli infecțioase, în 

cadrul secției a-V-a clinică boli infecțioase și tropicale adulți –compartiment Terapie acută; 

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

  a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat 

parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

  c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei; 

  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori 

contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea; 

  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii 

ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

  h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea  

 



 

şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 

domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru  

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

 Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialiști: 

- Diplomă de licență; 

- Certificat de medic specialist; 

- Stagiu de rezidențiat terminat. 

      Concursul/examenul va avea loc la sediul spitalul în data de 20.03.2023, ora 0900 şi 

va consta în următoarele etape: 

1. selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului 

rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru 

proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin; 

2. proba scrisă (proba B); 

3. proba clinică (proba C). 

Calendarul desfășurării concursului/examenului: 

- 16.02.2023 – 01.03.2023, ora 12ºº -Perioada de înscriere a candidaților; 

- 02.03.2023, ora 12ºº -  Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor; 

- 03.03.2023, ora 10 ºº - Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de 

înscriere; 

- 06.03.2023, ora 10 ºº - Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției 

dosarelor de înscriere; 

- 20.03.2022, ora 09ºº - Desfășurarea probei scrise; 

- 21.03.2023, ora 10 ºº- Afișarea rezultatelor la proba scrisă; 

- 22.03.2023, ora ora 10 ºº - Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă; 

- 23.03.2023, ora 10ºº -  Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă; 

- 24.03.2023, ora 09ºº -  Susținerea  probei clinice; 

- 27.03.2023, ora 10ºº - Afișarea rezultatelor probei clinice; 

- 28.03.2023, ora  10ºº- Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba clinică; 

- 29.03.2023, ora 10 ºº - Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba clinică; 

- 30.03.2023, ora 12ºº - Afișarea rezultatelor concursului; 

      Dosarele se vor depune la serviciul R.U.N.O.S. al spitalului până la data de 

01.03.2023, ora 1200. 

      Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, 

se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 02.03.2023, ora 1200 . 

 

 



 

 

      Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin 

specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau  

”respins”, prin afișarea la sediul spitalului și pe pagina de internet, în termen de 

maximun o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 

      Rezultatele finale se afișează la sediul spitalului precum și pe pagina de internet, în 

termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor 

pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a 

mențiunii ”admis” sau ”respins”.       

        Conținutul dosarului de înscriere la concurs și locul de înscriere: 

I. Locul de înscriere: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş”, 

Șoș.Mihai Bravu nr.281, sector 3, București; 

II. Conținutul dosarului de înscriere: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 atașată; 

     b)  copie după diploma de licenţă şi certificatul de specialist; 

     c)  copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

     d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 

art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau    

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

     e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; 

     f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

     g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire 

la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, 

precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru 

posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice 

entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, 

persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea 

fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

     h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului; 

     i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 

termen de valabilitate; 

 

 



 

 

     j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

după caz; 

    k) curriculum vitae, model comun european. 

 

      Formularul de înscriere, tematica precum și fișa postului sunt atașate la prezentul 

anunț, se pot ridica și de la serviciul R.U.N.O.S. al spitalului și pot fi descărcate și de 

pe site-ul spitalului www.spitalulbabes.ro - secțiunea Informații/Anunțuri. 

 

 Relații suplimentare se pot obține la telefon 021.317.27.27/103. 
 

      
 

Vă mulţumim, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Anexa nr.1 

 
 

Formular de înscriere 
 

 
Autoritatea sau instituţia publică: 

Funcţia solicitată: 

Data organizării concursului: 

Numele şi prenumele candidatului: 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.):  

Adresa: 

E-mail:  

Telefon: 

Persoane de contact pentru recomandări: 

Numele şi 
prenumele 

Instituţia Funcţia Numărul de telefon 

    
    
 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele în ordinea solicitată din anunț. 

 

Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului. 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 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), în ceea ce 

priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele: 

  Îmi exprim consimţământul [ ] 

  Nu îmi exprim consimţământul [ ] 

cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare 

îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.  

  Îmi exprim consimţământul [ ] 

  Nu îmi exprim consimţământul [ ] 



ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul 

de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de 

învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei 

activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte 

categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a 

unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul 

formular. 

  Îmi exprim consimţământul [ ] 

  Nu îmi exprim consimţământul [ ] 

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de 

pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului 

acordat prin prezentul formular. 

        Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune 

disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. . 

       Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul 

în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

 

 

 

Data: 

  

Semnătura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEMATICĂ și BIBLIOGRAFIE 
 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR 
DE MEDIC SPECIALIST BOLI INFECȚIOASE 

 
I. PROBA SCRISĂ 
 

1. Etiologia bolilor infecțioase: clasificarea agenților microbieni.  
2. Mecanismele patogenezei microbiene. Modalități de interacțiune cu microorganismele: colonizare 

versus infectie, infecție latentă și reactivare.  
3. Mecanismele de apărare imună anti-infecțioasă.  
4. Infecțiile asociate imunodepresiilor. Abordare diagnostică și terapeutică a neutropenicului febril.  
5. Vaccinuri, seruri și imunoglobuline. Programul național de vaccinare.  
6. Diagnosticul pozitiv în bolile infecțioase.  
7. Sindroamele parainfecțioase majore: febra, detresa respiratorie acută a adultului, șocul septic, 

insuficiența organică sistemică multiplă (MSOF).  
8. Principii de utilizare a antibioticelor.  
9. Principalele clase de antibiotice.  
10. Antibioticoterapia în situatii particulare: antibioticoterapia la gravide, la femeia care alăptează, la 

pacienții cu insuficiență renală sau hepatică.  
11. Rezistența bacteriană la antibiotice: mecanisme, semnificație, modalități de evidențiere, impactul 

asupra tratamentului.  
12. Utilizarea judicioasă a antibioticelor: concept, implementare. 
13. Antibioticoprofilaxia. 
14. Terapia antivirală, antifungică, antiparazitară.  
15. Tratamentul patogenetic în bolile infecțioase.  
16. Febra prelungită de origine necunoscută. 
17. Bolile eruptive ale copilăriei: scarlatină, rubeolă, rujeolă, boala mână-gură-picior, megaleritemul 

infecțios.  
18. Patologia infecțioasă la gravide:  managementul infecțiilor cu potențial de transmitere materno-fetală. 
19. Infecția cu virusurile herpes simplex 1 și 2 (HSV1 și HSV2)  și virusul varicelo-zosterian (VZV). 

Infecțiile cu virusurile herpetice 6,7 și 8 (HHV 6,7,8).  
20. Infecția cu citomegalovirus (CMV). Infecția cu virusul Epstein Barr (EBV). Toxoplasmoza. 

Diagnosticul diferențial al sindromului mononucleozic.  
21. Infecția urliană. Tusea convulsivă. Difteria. 
22. IACRS: laringita acută, epiglotita, traheobronșita acută, acutizările bronșitelor cronice. 
23. Gripa.  
24. Infecția cu SARS-CoV-2. 
25. Infecția stafilococică.  
26. Infecția meningococică.  
27. Infecțiile cu enterobacterii (cu excepția infecțiilor digestive). 
28. Infecțiile cu bacili Gram negativi non-fermentativi: P aeruginosa, Acinetobacter spp. 
29. Pneumoniile infecțioase. Supurațiile pulmonare. Pleureziile.  
30. Infecțiile din sfera ORL: angine, stomatite acute, rinosinuzite, otite. 
31. Meningita acută de etiologie bacteriană, virală, tuberculoasă și fungică. Encefalitele acute (infecțioase 

și postinfecțioase).  
 
 
 



 
 

32. Mielitele, polinevritele și alte neuroviroze.   
33. Sindroamele diareice: etiologie, patogenie, principii generale de diagnostic și tratament. Toxiinfecțiile 

alimentare. Infecțiile virale ale tractului digestiv. 
34. Sindroamele diareice cu etiologie definită: infecția cu Clostridioides difficile. dizenteria bacteriană, 

holera, alte infecții bacteriene ale tractului digestiv. 
35. Bolile cu mecanism toxinic: botulism, antrax, tetanos.  
36. Zoonozele: trichineloza, bruceloza, rabia.  
37. Hepatitele virale acute și cronice Diagnosticul diferential al icterelor. 
38. Infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV).   
39. Infectiile de import: febrele hemoragice, malaria, febra tifoida și paratifoidă, diareea calatorului, 

dizenteria amoebiană.  
40. Leptospiroza. Boala Lyme. Febra recurentă 
41. Rickettsiozele: tifosul exantematic, febra butonoasă, febra Q.  
42. Sepsisul.  
43. Endocarditele infecțioase.  
44. Infecțiile fungice sistemice.   
45. Infecțiile tractului urinar: cistite, pielonefrita acută, abcesul renal, prostatita acută.  
46. Infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM): definiții, etiologie, tablou clinic. 
47. Prevenirea IAAM: precauții universale în funcție de căile de transmitere, măsuri individuale și pachete 

de măsuri.  
48. Pneumonia asociată asistenței medicale (inclusiv cea asociată ventilației mecanice). 
49. Infecțiile plăgilor postoperatorii: profilaxie, diagnostic, tratament 
50. Infecțiile intraabdominale.   
51. Infecțiile osteoarticulare. Spondilodiscita. Artritele infecțioase. 
52. Infecțiile cutanate și de țesuturi moi. Gangrena gazoasă și alte infecții cu clostridii.  Piciorul diabetic 
53. Infecțiile în situații particulare: pacienți cu dispozitive medicale, consumatori de droguri iv, marii arși.  
54. Expunere accidentală la sângele pacienților și măsurile necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii 

personalului medical. 

 
Bibliografie 
1. Adrian Streinu-Cercel, Victoria Aramă, Petre Iacob Calistru. Boli Infecțioase – curs pentru studenți și 
medici rezidenți. Volumul 1, Editura Universitară ”Carol Davila”, 2019. ISBN 978-606-011-063-7 ; 978-606-
011-081-1. 
2. Adrian Streinu-Cercel, Victoria Aramă, Petre Iacob Calistru. Boli Infecțioase – curs pentru studenți și 
medici rezidenți. Volumul 2, Editura Universitară ”Carol Davila”, 2021. ISBN 978-606-011-063-7 ; 978-606-
011-082-8. 
3. Emanoil Ceaușu. Tratat de Boli Infecțioase. Volumul 1, Editura Medicală. 2018. ISBN 978-973-39-0847-0 
4. Emanoil Ceaușu. Tratat de Boli Infecțioase. Volumul 2, Editura Medicală. 2020. ISBN 978-973-39-0877-7 
5. Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci. Harrison Boli Infecțioase. Ed 2. Editura All. 2020. ISBN 978-606-
587-431-2 
6. Feather A., Randall D., Waterhouse Mona. Kumar&Clark Medicină clinică Ed. a 10-a. Editura Hipocrate. 
2021. ISBN 978-606-95178-0-2 
7.  Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 791 din 07 octombrie 2016, accesat la  
https://www.scnpc.ro/Legi/ordin%201101.pdf 
 
 
 
 
 



 
 
8. Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor 
asociate asistenței medicale (IAAM) – Boli Infecțioase, Epidemiologie, Microbiologie, accesate la adresele 
www.mateibals.ro/downloads/proiecte/Norvegia_2020/rezultate/4_ghid_micro.pdf 
www.mateibals.ro/downloads/proiecte/Norvegia_2020/rezultate/5_ghid_epi.pdf 
www.mateibals.ro/downloads/proiecte/Norvegia_2020/rezultate/6_ghid_bi.pdf  
 
 
II. PROBA CLINICĂ 
Cazuri clinice din bolile infecțioase enumerate la proba scrisă. 
 
Notă: În cazul subiectelor care se regăsesc în mai multe referințe bibliografice, Comisiile de Concurs 
pentru ocuparea  posturilor de medici specialist,  vor putea alege o singură referință pentru întocmirea 
baremului de concurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI TROPICALE „DR. VICTOR BABEŞ” – BUCUREŞTI 

Compartimentul: Secția V clinică boli infecțioase si tropicale adulti 
    

 

                      
 

  Aprobat:   
Manager, 

 
 
 

FIŞA POSTULUI 
Nr.  

  
 

A. Informaţii generale privind postul  

 1. Nivelul postului*: Execuție 
         * Funcţie de execuţie sau de conducere 

 2. Denumirea postului: Medic  

 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: - specialist 

 4. Scopul principal al postului: Asistenţă medicală 

B. Condiţii specifice pentru ocuparea postului  

 1. Studii de specialitate**: Diplomă de licență - specializare boli infecțioase-examen medic specialist 
** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de 
bacalaureat). 
 

 2. Perfecţionări (specializări): ........................................... 
 
 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Operare Microsoft Office (Word,  

 Excel, Outlok) nivel mediu 

 4. Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: Engleză, nivel avansat 

 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare, răbdare 

 6. Cerinţe specifice***: Certificat de membru Colegiul Medicilor + Aviz de liberă practică; Poliță de 
malpraxis  
 
    *** Se va specifica obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, după caz. 

 7. Competenţa managerială**** (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu 
    **** Doar în cazul funcţiilor de conducere. 

C. Atribuţiile postului: 
Atribuții principale: 
- Examinează pacienţii imediat după internare şi completează foaia de observaţie în primele 24 de ore iar în 
caz de urgenţă imediat ; 
- Verifică existenţa consimţământului semnat al pacientului; 
- Formulează diagnosticul iniţial şi instituie tratamentul adecvat ; 
- Examinează zilnic pacienţii şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, alimentaţia şi tratamentul 
corespunzător ; 
- Stabileşte diagnosticul la 72 de ore pe baza stării clinice şi a investigaţiilor şi modifică tratamentul iniţial în 
funcţie de concordanţa cu diagnosticul iniţial ; 



- Participă la vizita medicului şef de secţie şi îi prezintă acestuia situaţia fiecărui pacient pe care îl are în 
îngrijire  
- Colaborează cu medicul şef de secţie pentru stabilirea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice pentru 
toţi pacienţii nou internaţi ; 
- Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacientului desfăşurată de către asistenta 
medicală cu care lucrează ; 
- Consemnează în foaia de observaţie investigaţiile biologice, funcţionale şi imagistice necesare precizării şi 
susţinerii diagnosticului clinic ; 
- Consemnează zilnic medicaţia în foaia de observaţie şi în condica pentru eliberarea medicamentelor ; 
- Consemnează în foaia de observaţie diagnosticul de externare şi codurile( conform CIM 10) ; 
- Întocmeşte epicriza la externare ; 
-  Consemnează în foaia de observaţie evoluţia zilnică a stării clinice a pacientului ; 
- Consemnează în foaia de observaţie dieta sau terapia nutriţională, după caz  
- Asigură servicii de gardă în conformitate cu graficul aprobat de medicul şef de secţie ; 
- Supraveghează tratamentele efectuate de către asistentele medicale iar la nevoie le efectuează personal ; 
- Asigură şi răspunde de aplicarea normelor de igienă pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenței medicale;  
- Controlează şi răspunde de starea de curăţenie în saloane, coridoare şi grupuri sanitare ; 
- Participă la consultaţii cu medicii din alte specialităţi, la examenele paraclinice şi la expertizele medico-
legale şi la expertiza capacităţii de muncă ; 
- Comunică zilnic medicului de gardă cazurile care necesită supraveghere deosebită ; 
- Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor pe care i-a îngrijit şi formulează diagnosticul final ; 
- Redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care i-a avut în 
îngrijire ; 
- Întocmeşte certificatele de deces şi participă la autopsia bolnavilor pe care i-a îngrijit ; 
- Răspunde prompt la solicitările de urgenţă şi la consultările din aceste secţii sau din alte secţii şi colaborează 
cu colaborează cu medicii din laboratoarele şi secţiile din spital ; 
- Desfăşoară o activitate de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor; 
- Asigură şi răspunde de întocmirea decontului de cheltuieli la externarea pacientului şi anexarea acestuia la 
FOCG/FSZ ; 
- Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea 
confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei; 
- Obligativitatea de a informa pacientul asupra procedurilor de diagnostic și tratament și asupra riscurilor pe 
care le impune aceste proceduri; 
- Participa la raportul de gardă în care se analizează toate evenimentele petrecute în spital respectivă în 
ultimele 24 de ore ( cu excepţia sfârşitului de săptămână şi sărbătorilor legale când analiza are loc în prima zi 
lucrătoare); 
- Obligativitatea informarii pacientului asupra potentialelor interactiuni ale tratamentului prescris cu alte 
medicamente sau interactiuni cu indeplinirea activitatii uzuale; 
- Cunoaşte, aplică şi respectă responsabilitățile în caz de dezastru natural și/sau catastrofă din 
procedurile/protocoalele aplicabile; 
- Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului, conform competentelor profesionale. 
Atribuții și responsabilități aferente ca Medic șef de gardă: 

1. Coordonează medicii de gardă din ziua respectivă, aprobă sau respinge transferurile din alte unități 
spitalicești; intervine la solicitarea de urgență a medicilor din liniile de gardă ;  
2. Răspunde de completarea  și prevalidarea foile de observație ale pacienților internați/externați efectuate 
în numele lor de către medicii de gardă (rezidentți), pe toată perioada garzii ; verifică prevalidarea foilor de 
observație al acestor pacienți ; 
3. Verifică masa înaintea distribuirii ei către secții de Blocul alimentar ; 
4. Stabilește, la nevoie, secția în care se internează pacientul ; 
5. Răspunde de sesizarea și rezolvarea problemelor administrative care apar în spital în perioada gărzi ;   
Anunță imediat superiorii ierarhici (manager, director medical, director de îngrijiri, director financiar-
contabil) de problemele apărute ; 
6. În cazul în care garda este asigurată de către medicul rezident în specialitatea ATI sau pneumologie, 
acesta se află sub directa supraveghere a unui medic primar/specialist aflat la domiciliu, medicul rezident 
are obligația de a solicita, în caz de nevoie, prezența medicului primar/specialist la spital.  
 

      Atribuții și responsabilități aferente liniei de gardă: 
1) răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Regulamentul Intern;  



2) controlează, la intrarea în gardă, prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, existenţa 
mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă, precum şi predarea serviciului 
de cadrele medii şi auxiliare care lucrează în ture; 

3) supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii, iar la nevoie le efectuează personal; 
4) supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii, menţionate în registrul 

special al medicului de gardă; 
5) completează, semnează şi parafează în registrul pentru fiecare bolnav; 
6) internează, în cazul în care este necesar, bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere precum şi cazurile de 

urgenţă care se adresează spitalului; 
7) răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui 

specialist din cadrul spitalului; 
8) răspunde la chemările care necesită prezenţa sa în cadrul spitalului şi cheamă, la nevoie, alţi medici ai 

spitalului necesari pentru rezolvarea cazului; 
9) întocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de observaţie 

evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a prescris-o; 
10) acordă asistenţă medicală de urgenţă bolnavilor care necesită internarea; 
11) asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi trataţi corespunzător necesităţilor lor în 

spitalul de boli infecţioase, după acordarea primului ajutor; 
12) anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului-şef de secţie 

sau managerului spitalului, după caz; de asemenea anunţă şi alte organe, în cazul în care prevederile 
legale impun aceasta; 

13) confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de transportare a 
cadavrului la morgă, după două ore de la deces; 

14) asistă dimineaţa la distribuirea alimentelor, le verifică din punct de vedere calitativ, refuză pe cele 
alterate şi sesizează aceasta conducerii spitalului; 

15) anunţă prin toate mijloacele posibile medicul şef de gardă, în caz de incendiu sau alte calamităţi ivite în 
timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele disponibile; 

16) anunţă medicului şef de gardă orice eveniment medical sau nemedical petrecut în secţia în care se 
efectuează garda; 

17) urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum şi prezenţa ocazională a 
acestor persoane străine în spital şi ia măsurile necesare; 

18) întocmeşte, la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, consemnând 
activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice observaţii 
necesare;  

19) prezintă raportul de gardă ; 
 
NORME din 9 octombrie 2006 privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale: 

1) stabileşte indicaţia de terapie prin transfuzie sanguină, cu expunerea motivelor, tipul şi cantitatea 
necesară de sânge total sau de componente sanguine ce urmează a fi transfuzate, precum şi gradul de 
urgenţă al administrării lor, consemnând toate aceste informaţii sub semnătură şi pe propria răspundere 
în foaia de observaţie a pacientului; 

2) comunică pacientului, aparţinătorului sau tutorelui legal beneficiile şi riscurile pe care le implică 
terapia transfuzională şi îi solicită consimţământul în vederea administrării transfuziei, dovedit prin 
semnătura acestuia în foaia de observaţie; 

3) semnează şi parafează formularul tip „Cerere de sânge”; 
4) supraveghează efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul pacientului şi desfăşurarea 

procedurii de administrare a transfuziei; 
5) urmăreşte evoluţia post-transfuzională a pacienţilor în următoarele 48 de ore; 
6) administrarea repetată de sânge şi componente sanguine la pacienţii care necesită terapie transfuzională 

în şedinţe repetate pe parcursul mai multor zile în cursul aceleiaşi spitalizări se va face numai după 
verificarea parametrilor hematologici ai pacientului; 

7) în toată activitatea sa legată de transfuzia sanguină, poate solicita sprijinul medicului coordonator al 
UTS sau al centrului de transfuzie sanguină teritorial; 

8) promovează importanţa donării de sânge voluntare şi neremunerate în rândul pacienţilor şi 
aparţinătorilor; 

9) în timpul programului de gardă toate aceste atribuţii revin medicului de gardă din secţia respectivă; 
10) înscrie în biletul de externare al pacientului informaţii relevante privind administrarea terapiei 

transfuzionale.  



Responsabilități în raport cu cerințele legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
1. conform Regulamentului UE 679/2016 – GDPR, respectă întocmai obligaţiile ce îi revin cu privire la evidenţa, 

manipularea şi păstrarea informaţiilor, datelor şi documentelor confidenţiale la care are acces, inclusiv după 
încetarea activităţilor ce presupun accesul la aceste informaţii şi ia la cunoştinţă faptul  că, în cazul în care 
încalcă prevederile normative privind protecţia informaţiilor confidenţiale, va răspunde potrivit legii, 
disciplinar, civil, contravenţional ori penal, în raport cu gravitatea faptei; 

2. semnalează imediat o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, astfel ȋncât spitalul să poată 
notifica acest lucru autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate şi, dacă este 
posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta; 

3. participa la instruirile referitoare la prevederile Regulamentului 679/ 2016 şi a politicilor asociate 
privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Medicul de specialitate îndeplineşte următoarele sarcini specifice privind prevenirea şi limitarea 
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, conform O.M.S. nr. 1101/2016, cu modificări 
și completări ulterioare: 

1) răspunde de protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi 
infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

2) aplică procedurile şi protocoalele implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale; 

3) obţine specimenele microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în 
conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului 
antibiotic; 

4) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
5) consiliază pacienţii, vizitatorii şi personalul în legătură cu procedurile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor; 
6) instituie tratamentul adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementază măsurile instituite 

de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni 
transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

7) solicită consultul de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 
ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în 
unitatea sanitară; 

8) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 

9) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi 
alte secţii cu risc, pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în 
conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate 
asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

10) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă 
secţie/altă unitate medicală. 

Medicul de specialitate îndeplineşte următoarele sarcini specifice conform O.M.S. nr. 1761/2021 pentru 
aprobarea Normelor privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificări și 
completări ulterioare: 
-supraveghează modul în care se aplică procedurile de curăţenie şi dezinfecţie şi sterilizare în sectorul lui de 
activitate şi semnalează medicului şef deficienţele constatate. 
Responsabilități generale: 
 Respectă prevederile legale din : 

o Legea nr.53/2003 – Codul muncii; 
o Legea nr.95/2006 – Legea privind reforma in domeniul sanatatii ; 

 Răspunde disciplinar, penal şi civil, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru neîndeplinirea 
şi nerespectarea sarcinilor ce îi revin. 

 Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare; 
 Respecta Regulamentul de Ordine Interna; 
 Respectă Codul de Conduită Etică; 
 Respectă Ord.OMS nr.1101/2016 privind infecţiile asociate; 
 Respectă OMS nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor privind curăţarea, desinfecţia şi sterilizarea; 
 Respectă OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate 

din activităţi medicale; 



 Are obligatia sa respecte drepturile pacientului , potrivit dispozitiilor Legii 46/2003; 
 Are obligatia sa respecte normele PSI si de Protectia muncii in sectorul sanitar. 
Responsabilități privind Sistemul de Management al Calității: 
 Are responsabilitatea de a respecta toate cerintele impuse de Sistemul de Management al calitatii 

implementat in cadrul spitalului; 
 Îndeplineşte prevederile din documentele Sistemului de Management al Calităţii; 
Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele/serviciile neconforme. 
D. Sfera relaţională a titularului postului  
 1. Sfera relaţională internă:  
  a) Relaţii ierarhice:  

- subordonat faţă de: Manager, Director medical, Medic șef secție 
- superior pentru: Personalul mediu şi auxiliar: asistente medicale, infirmiere şi îngrijitoare   

        b) Relaţii funcţionale: cu ceilalţi angajaţi ai spitalului 
  c) Relaţii de control: nu 
  d) Relaţii de reprezentare: nu 

 2. Sfera relaţională externă:  
  a) cu autorităţi şi instituţii publice: nu. 
  b) cu organizaţii internaţionale: nu 
  c) cu persoane juridice private: nu 

 3. Delegarea de atribuţii şi competenţă*****:  
a) atribuţii delegate:  

-toate atribuțiile menționate mai sus în prezenta fișă de post; 
b) persoane care vor prelua atribuţiile delegate:  

-medicii prezenți din cadrul secției;  
***** Se vor trece atribuţiile care vor fi delegate către o altă persoană în situaţia în care salariatul se află în imposibilitatea de 
a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegaţii, concediu fără plată, 
suspendare, detaşare etc.). Se vor specifica atribuţiile, precum şi numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor 
prelua prin delegare. 

E. Întocmit de:  

 1. Numele şi prenumele:  

 2. Funcţia de conducere:  

 3. Semnătura: ...................................................... 

 4. Data întocmirii:  
 

F. Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului (am primit un exemplar) 

 1. Numele şi prenumele:  

 2. Semnătura: ................................................. 

 3. Data: ........................................ 
 

G. Contrasemnează:  

 1. Numele şi prenumele:-   

 2. Funcţia: - 

 3. Semnătura: - 

 4. Data: - 

 


