
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 
SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN VASLUI 

 
CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Tipografiei nr. 1 este persoană juridică de 
drept public, furnizor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar, de interes judeţean, 
subordonată Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui.  

Art.2 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vaslui (denumită în continoare SAJVs) ca instituţie al sistemului sanitar 
duce la îndeplinire dispoziţiile cu privire la acordarea de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi 
transport sanitar pe raza teritoriului Vaslui.  

Art.3 
Pentru realizarea obiectivelor sale specifice SAJVs colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale, cu instituţii publice de specialitate în baza legislaţiei existente şi a protocoalelor încheiate între acestea 
şi Ministerul Sănătăţii.  

Art.4 
 

   1. Funcţionarea SAJVs este asigurată de către salariaţi şi colaboratori ce posedă autorizaţii si calificari 
recunoscute şi acceptate de autoritatea de reglementare în domeniu, respectiv medici, asistenti medicali si 
ambulantieri, precum si alte categorii profesionale care posedă diplomă de studiu şi instruire corespunzătoare 
activităţii pe care o desfăşoară, necesară ducerii la indeplinire a obiectului de activitate al SAJVs.  

2.  De asemenea SAJVs acceptă şi colaborează pe bază de voluntariat cu raspundere limitata cu voluntari 
instruiţi în acordarea primului ajutor calificat.  

Art.5 
            SAJVs asigură servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar în mod nediscriminatoriu.  

 
 
CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE 
Art.6 

 
1. SAJVs asigură în program permanent, ca urmare a solicitarilor primite, îngrijirea primară de urgenţă 

prespitaliceasca, începând cu acordarea primului ajutor calificat şi completându-se, unde este cazul, cu 
asistenţa medicală avansată de urgenţă până la predarea pacientului la structurile de primiri urgenţe, in 
timpul cel mai scurt, cu respectarea normelor procedurale şi a protocoalelor intervenţionale general 
acceptate si cerute de legislaţia specifică şi de organizaţiile profesionale din domeniu.  

2. Asigură în program permanent orice tip de transport sanitar acceptat şi autorizat prin prevederi legale sau 
contract cadru, în vederea asigurării asistenţei medicale de urgenţă, excepţie fiind cele care intră în 
atribuţiile serviciului de medicină legală.  

Art.7 
                 1.  SAJVs răspunde solicitărilor telefonice la numarul 112, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de 

Urgenta  şi coordonează prin dispeceratul propriu, telefonic sau prin comunicaţii radio, echipajele mobile 
din teren şi microstaţiile din judeţ.  



                 2.  Pentru a acoperi teritoriul de intervenţie dar şi pentru a îmbunătăţi permanent timpul de intervenţie la   
solicitari, SAJVs are organizate microstaţii de ambulanta in localităţi alese strategic din judeţ- respectiv 
orasele Barlad, Husi , Negresti si Murgeni.             

Art. 8 
SAJVs participă la acţiuni de salvare in caz de dezastre sau în situatii de urgenta ivite pe teritoriul judetului 
Vaslui, dar si in judetele limitrofe, la solicitarea acestora, sub coordonarea DSP Vaslui, prin colaborare cu 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, Pompierii, Politia sau Unitati ale MApN pe baza 
unor protocoale incheiate intre Ministerul Sanatatii si acestea.  
1 Participă periodic, alături de instituţiile enunţate la alineatul (1) şi nu numai, cu scopul de a se instrui şi a 

instrui populaţia, la simulări de accidente, dezastre sau a situaţiilor de urgenţă.  
Art.9 
                      SAJVs asigura asistenţă medicală de urgenţă, pe bază de contract, la manifestări sportive, culturale, 

demonstrative sau de alta natura, la cererea organizatorilor.  
Art.10 

SAJVs se poate implica, in limitele stabilite de lege, in activitati de atragere de fonduri necesare 
îmbunătăţirii serviciilor acordate.  

 
Art. 11          Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui se obliga, in conditiile legii, sa pastreze confidentialitatea asupra 

tuturor informatiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor. 
 
Art. 12          Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui respecta dreptul asiguratilor la libera alegere a furnizorului de 

servicii medicale asa cum sunt ele prevazute in Contractul Cadru de acordare a asistentei medicale in 
sistemul asigurarilor sociale de sanatate.  

 
CAPITOLUL III 
PATRIMONIU 
 
Art.11 

Patrimoniul SAJVs este alcătuit din bunuri mobile şi imobile aparţinind domeniului public al statului 
(imobilele in care isi desfasoara activitatea Statia Centrala Vaslui si Substatia Husi ) precum si  al 
proprietăţii publice ( Barlad, Negresti , Murgeni) la care se adaugă drepturile şi obligaţiile patrimoniale.  

Art.12 
Bunurile aflate în patrimoniul SAJVs nu pot face obiectul actelor de dispoziţie  statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public, în limitele şi în condiţiile legii. 
 

Art.13 
                Domeniul public este supus dispozitiilor de drept comun dacă prin lege nu se prevede altfel.  

 
CAPITOLUL IV 
BUGETUL ŞI ADMINISTRAREA ACESTUIA 
Art.14 

 
1. Finanţarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui  se face prin buget global precum şi prin decontarea 

serviciilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
2. Bugetul SAJVs este alcătuit din patru componente: 



a) Fondurile aferente desfăşurării activităţii compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi 
transport medical asistat asigurate prin buget global din fondul naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate precum şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii : 

-  Cheltuielile de personal aferente personalului medical şi ambulanţierilor care deservesc echipajele 
medicale de urgenţă cu ambulanţele tip B şi C, precum şi al operatorilor - registratorilor de urgenţă; 
-  Cheltuielile aferente parcului auto al compartimentului respectiv, incluzând combustibilul, uleiurile, 
întreţinerea periodică şi reparaţiile. 
    3. Cheltuielile aferente asigurării mijloacelor de intervenţie operaţionale din dotare. 
    4. Cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare necesare activităţii compartimentului. 
    5. Cheltuielile aferente comunicaţiilor şi transmisiilor date. 
b)   Fondurile aferente desfăşurării activităţii compartimentului de consultaţii de urgenţă la domiciliu 
şi transport sanitar neasistat asigurate prin decontări de servicii din fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate precum şi din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii: 
-     Cheltuielile de personal aferente personalului medical şi ambulanţierilor care deservesc echipajele 
de transport sanitar şi de consultaţii la domiciliu. 
-   Cheltuielile aferente parcului auto al compartimentului respectiv, incluzând combustibilul, 
uleiurile, întreţinerea periodică şi reparaţiile. Cheltuielile necesare asigurărilor mijloacelor de 
intervenţii operaţionale din dotare. 
-      Cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare necesare activităţii compartimentului. 
-      Cheltuielile aferente comunicaţiilor şi transmisiilor de date. 
c) Sumele necesare cheltuielilor administrative finanţate prin buget global şi venituri proprii. 
-   Cheltuielile salariale ale managerului serviciului precum şi ale membrilor comitetului director. 
-  Cheltuielile salariale ale personalului angajat, cu excepţia celor prevăzuţi la litera a) punctul 1 şi 
litera b) punctul 1. 
-   Cheltuielile aferente utilităţilor, inclusiv ale chiriilor şi reparaţiilor aferente staţiilor şi substaţiilor. 
-   Cheltuielile privind echipamentele de lucru. 
-   Cheltuielile privind mentenanţa parcului auto, echipamentelor medicale şi dispeceratelor. 
d) Fonduri aferente altor cheltuieli: 
-   Cheltuieli aferente formării profesionale şi educaţiei medicale continue. 
-   Cheltuieli de capital potrivit dispoziţiilor legale. 

 
Art.15 

Pentru următorii ani, începând cu anul 2010, bugetul poate fi negociat stabilind o sumă per capita unică la 
nivel naţional în urma împărţirii sumei bugetului total negociat cu Casei de Asigurări de Sănătate pentru anul 
2009, incluzând şi rectificările efectuate în cursul anului respectiv, la numărul total al populaţiei deservite. 
La aceste valori se aplică un indice de corecţie corelat cu structura de personal şi pregătirea profesională, 
caracteristicile demografice, geografice, prezenţa echipajelor SMURD, precum şi cu alte criterii considerate 
relevante. 

 
CAPITOLUL V 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
Art.16 

 
1. Structura organizatorică este stabilită de către Ministerul Sănătăţii  conform anexei nr.1  
2. SAJ Vs  îşi întocmeşte statul de funcţii pentru personalul propriu, înaintândul spre aprobare Direcţiei de 

Sănătate Publică Vaslui.  



Art.17 
                Conducere SAJVs ( in cf cu prevederile art. 111 al legii 95/2006-privind reforma in domeniul sanatatii ) se  

realizează prin: 
-      manager general, care poate fi medic, economist sau jurist cu studii în management; 

                -      un comitet director format din managerul general, directorul medical, directorul economic, directorul 
tehnic şi asistentul-şef. 

 
Art.18 

 
1 Comitetul Director asigură conducerea SAJVs  ca autoritate deliberativa.  
2  Funcţiile specifice comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de managerul general, conform 

anexei nr. 2  
3 Managerul general şi membrii comitetului director nu pot beneficia de sponsorizări şi/sau finanţări, direct 

ori indirect, pentru participare la conferinţe, congrese şi alte tipuri de manifestări, de către firmele care 
comercializează produse farmaceutice şi/sau materiale sanitare ori firmele care reprezintă interesele 
acestora, firmele de aparatură medicală, precum şi firmele care comercializează ambulanţe şi alte 
vehicule de intervenţie sau reprezentanţii acestora. În situaţii speciale, bine justificate, se pot obţine 
excepţii doar cu aprobarea ministrului sănătăţii publice. 

4 Contractul individual de muncă al persoanelor care ocupă funcţia de manager general în cadrul serviciului 
de ambulanţă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se suspendă de drept pe perioada exercitării 
mandatului. Pe perioada executării contractului de management, managerul general beneficiază de un 
salariu de bază şi de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi de 
asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condiţiile plăţii 
contribuţiilor prevăzute de lege. 

5  În termen de 30 de zile de la ocuparea postului prin concurs, membrii comitetului director încheie cu 
managerul general un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt 
prevăzuţi atât indicatorii specifici de performanţă, cât şi clauzele contractuale care reglementează 
drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul de administrare poate fi prelungit după încetarea mandatului 
pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a 
funcţiei. Contractul de administrare poate fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta. 

6  Contractul individual de muncă al persoanelor care fac parte din comitetul director se suspendă de drept 
pe perioada exercitării mandatului. Pe perioada executării contractului de administrare, membrii 
comitetului director beneficiază de un salariu de bază şi de alte drepturi salariale stabilite potrivit 
prevederilor legale în vigoare, precum şi de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale de stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege. 

7  Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi 
are contractul individual de muncă suspendat poate desfăşura activitate medicală în cadrul serviciului de 
ambulanţă respectiv. Activitatea medicală se desfăşoară în cadrul funcţiei de conducere ocupate, iar 
programul de lucru se stabileşte de comun acord cu managerul general. 

8 Funcţia de manager general este incompatibilă cu: 
    a) exercitarea unor funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata 

mandatului, precum şi cu deţinerea de orice alte funcţii salarizate; 
     b) deţinerea mai multor funcţii de manager salarizate sau nesalarizate; 
    c) deţinerea unei funcţii de conducere salarizate în cadrul Colegiului Medicilor din România, Colegiului 

Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România, Ordinului Asistenţilor Medicali 
şi Moaşelor din România sau al filialelor locale ale acestora ori al organizaţiilor sindicale de profil. 



9  Constituie conflict de interese deţinerea de părţi sociale sau de acţiuni de către membrii comitetului 
director personal ori de către rudele şi afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv la societăţi comerciale 
sau organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu serviciul de ambulanţă respectiv. 

10   Managerul general şi membrii comitetului director au obligaţia de a depune o declaraţie de interese, 
precum şi de a semna o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute la alin. (8), în termen de 15 
zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii Publice. Aceste declaraţii vor fi actualizate ori de câte 
ori intervin schimbări care trebuie înscrise în ele. Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data 
începerii modificării sau încetării funcţiilor ori activităţilor. Declaraţiile se vor afişa pe site-ul serviciului 
de ambulanţă respectiv. Modelul declaraţiei de interese şi cel al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi 
se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice. 

 
Art.19 

1.  Serviciul de ambulanţă judeţean Vaslui are în structura două compartimente distincte: compartimentul de 
asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat şi compartimentul de consultaţii de urgenţă şi 
transport sanitar neasistat. 
2.  Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă are în dotare ambulanţe tip B şi C şi alte mijloace de 
intervenţie autorizate în vederea asigurării asistenţei medicale de urgenţă cu sau fără medic. 
3.  In cazul în care echipajele de urgenţă sunt fără medic, acestea vor funcţiona cu un asistent medical ca şef 
de echipaj. Echipajele pot include şi personal voluntar special pregătit. 
4. Ambulanţele tip B şi C şi celelalte mijloace de intervenţie specifice din cadrul compartimentului de 
asistenţă medicală de urgenţă nu vor fi utilizate în scop de consultaţii de urgenţă la domiciliu sau transport 
sanitar neasistat al pacienţilor stabili, fără probleme medicale acute. 
5. Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă efectuează şi transporturi medicale asistate ale 
pacienţilor critici şi ale celor cu accidentări sau îmbolnăviri acute, care necesită supraveghere din partea unui 
asistent medical ori medic şi monitorizarea cu echipamentele medicale specifice. 
6. Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă funcţionează în regim de aşteptare şi este finanţat din 
venituri proprii obţinute din contractele cu casa de asigurări de sănătate sau din alte surse în condiţiile legii, 
de la bugetul de stat pe bază de programe, din donaţii şi sponsorizări. 
7. În dotarea compartimentului de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar se află ambulanţe tip A1 şi A2, 
precum şi alte mijloace de transport autorizate conform standardelor şi reglementărilor naţionale şi europene, 
precum şi autoturisme de transport pentru medicii de gardă în vederea efectuării consultaţiilor la domiciliu. 
8. În cadrul compartimentului de consultaţii de urgenţă şi transport pot efectua gărzi şi medici de familie din 
afara structurii serviciilor de ambulanţă. 
9. Coordonarea activităţii de consultaţii de urgenţă se face prin dispeceratul medical de urgenţă, aceasta 
putând fi realizată, unde este posibil, în colaborare cu medicii de familie. 
10. Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat funcţionează în regim de gardă 
şi/sau ture de cel mult 12 ore. 
11. Activitatea de transport sanitar neasistat va fi efectuată de ambulanţieri şi asistenţi sau doar de 
ambulanţieri, după caz 
12. Activitatea de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi cea de transport sanitar neasistat sunt finanţate din 
venituri proprii obţinute din contractul cu casa de asigurări de sănătate sau din alte surse în condiţiile legii, 
din donaţii şi sponsorizări. 
 

Art.20 
     1 Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui, în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi primul ajutor 
calificat la nivel prespitalicesc are obligaţia asigurării unor mecanisme de control al calităţii la nivelul  



instituţiei. 
     
    2.  Controlul calităţii se realizează, în mod cumulativ, prin: 
    a) monitorizarea activităţii echipajelor de intervenţie din punct de vedere operativ. 
    b) analiza retroactivă a cazurilor din punct de vedere medical. 
    c) monitorizarea intervenţiilor prin intermediul unor persoane cu experienţă desemnate pentru această 
activitate. 
    d) analiza lunară a mortalităţii şi morbidităţii. 
    e) verificarea inopinată periodică a mijloacelor de intervenţie. 
    f) sondaje de opinie anonime în rândul pacienţilor şi a familiilor acestora.  
    g) evaluarea periodică a activităţii personalului în timpul gărzii şi a respectării prevederilor legale şi a 
protocoalelor de lucru. 
 
Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui aproba anual planul de pregatire profesionala continua a 
personalului medical, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, tinand legatura cu organizatiile 
profesionale de profil , respectiv. Colegiul Medicilor din Romania si Ordinul Asistentilor Medicali 
Generalisti si Moaselor din Romania  

Art.21 
     1. Atributii principale ale Managerului General: 

a) În domeniul strategiei serviciilor medicale: 
    1. elaborează planul de management al serviciului pe perioada mandatului, pe baza nevoilor de servicii 
medicale ale populaţiei din zona arondată, luând în considerare şi prezenţa altor servicii publice în zonă, 
respectând principiul complementarităţii şi nu al concurenţei, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului 
director şi cu coordonatorii de compartimente; planul de management al serviciului se avizează de 
autoritatea de sănătate publică; planul de management al serviciului se structurează pe etape anuale, evaluate 
la sfârşitul fiecărui an financiar; 
    2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al serviciului, pe baza propunerilor comitetului 
director şi a coordonatorilor compartimentelor, cu respectarea prevederilor legale; 
    3. aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea 
directorului medical şi a coordonatorilor de compartimente; 
    4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii serviciului, în concordanţă 
cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; 
    5. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director, privind structura organizatorică, 
reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
    6. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii Publice, 
adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, luând în considerare specificul local; 
    7. colaborează cu autorităţile publice locale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu alte 
unităţi sanitare în planificarea dezvoltării sistemului de urgenţă prespitalicească în cazul intervenţiilor 
individuale, precum şi în cazul intervenţiilor la calamităţi în vederea realizării unor servicii integrate, 
complementare, eficiente, în conformitate cu necesităţile cetăţenilor, specificul local şi cu prevederile legale 
în vigoare; 
    8. asigură utilizarea eficientă şi disponibilitatea continuă a mijloacelor de intervenţie din dotare în limita 
resurselor financiare şi umane. 
 
b) În domeniul managementului economico-financiar: 



    1. aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice; 
    2. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu 
financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director, cu avizul autorităţii de sănătate publică 
judeţene , precum şi al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz; 
    3. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al serviciului, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic 
superior; 
    4. aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza propunerilor fundamentate 
ale directorului medical, precum şi ale coordonatorilor de compartimente, staţii şi substaţii, din structura 
serviciului; 
    5. urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe compartimente, staţii şi substaţii, conform 
contractului încheiat cu coordonatorii acestor structuri ale serviciului respectiv de ambulanţă; 
    6. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul serviciului, împreună cu directorul 
economic; 
    7. în cazul existenţei unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, acestea sunt 
evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate, în condiţiile legii; 
    8. efectuează plăţi, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii; 
    9. împreună cu comitetul director, identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale serviciului, în 
limitele legii; 
    10. negociază şi încheie, în numele şi pe seama serviciului, contracte de furnizare de servicii medicale cu 
casa de asigurări de sănătate judeţeană sau cu case de asigurări de sănătate private şi alţi operatori 
economici; 
    11. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 
 
c) În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor: 
    1. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului 
serviciului public de ambulanţă, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 
1.626/2007. Nivelul şi gradul de importanţă al indicatorilor de performanţă specifici serviciului se stabilesc 
anual, de comun acord cu autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. În situaţii 
excepţionale, din motive neimputabile conducerii serviciului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o 
singură dată în cursul anului; 
    2. indicatorii din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.626/2007 sunt raportaţi şi 
utilizaţi în analiza generală a activităţii serviciului respectiv; 
    3. nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi 
subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul serviciului, conform metodologiei elaborate de 
Ministerul Sănătăţii; 
    4. răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor servicii medicale de calitate de către personalul 
medico-sanitar din serviciu; 
    5. urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul serviciului, la propunerea 
directorului medical, pe baza recomandărilor şi a protocoalelor naţionale şi internaţionale din domeniu, 
precum şi a ordinului ministrului sănătăţii publice privind competenţele echipajelor medicale de urgenţă; 
    6. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de serviciu, 
coordonate de directorul medical, cu sprijinul comitetului director şi al altor compartimente înfiinţate în 
cadrul serviciului; 
    7. negociază şi încheie în numele şi pe seama serviciului protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi 
furnizori de servicii, în condiţiile legii, pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale 
asigurate în zona de competenţă; 



    8. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor, echipamentelor şi a materialelor 
sanitare necesare intervenţiei în scopul asigurării asistenţei medicale adecvate de urgenţă şi transportului în 
deplină siguranţă a pacienţilor, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii şi corelat cu 
nivelul veniturilor serviciului; 
    9. răspunde de monitorizarea şi raportarea corectă a indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare; 
    10. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, precum şi ale 
coordonatorilor de compartimente, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii; 
    11. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor 
pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora; 
    12. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la organizarea, funcţionarea şi 
activitatea medicală a serviciilor publice de ambulanţă şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea 
acestora. 
 
d) În domeniul managementului resurselor umane: 
    1. aprobă regulamentul intern al serviciului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 
    2. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul serviciului, necesare pentru 
realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză 
a decesului etc., ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi 
funcţionare a serviciului; 
    3. stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor 
directorului medical şi a coordonatorilor de staţii, substaţii şi compartimente, cu respectarea reglementărilor 
legale în vigoare; 
    4. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director, cu excepţia persoanelor 
numite de autoritatea de sănătate publică şi autorităţile publice locale, în condiţiile legii; 
    5. aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 
personalul serviciului, în condiţiile legii; 
    6. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 
subordine; 
    7. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform 
structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut; 
    8. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 
nevoile din serviciul respectiv de ambulanţă; 
    9. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de serviciu; 
    10. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu membrii comitetului director. În cuprinsul 
acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă, al căror nivel se aprobă anual de 
către managerul general al serviciului, după negocierea cu fiecare din cei menţionaţi anterior; 
    11. urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine; 
    12. respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 
 
e) În domeniul managementului administrativ: 
    1. aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern, 
cu avizul Directiei de Sănătate Publică Vaslui; 
    2. reprezintă serviciul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
    3. încheie acte juridice în numele şi pe seama serviciului, conform legii; 



    4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii serviciului; 
    5. încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi 
cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice; 
    6. răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile 
prevăzute de lege; 
    7. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 
păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor asistaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea 
serviciului; 
    8. pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date 
privind activitatea serviciului; 
    9. prezintă Directiei de Sănătate Publică Vaslui sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale 
şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi 
la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 
    10. răspunde de organizarea arhivei serviciului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în 
format scris şi electronic; 
    11. aprobă utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii; 
    12. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 
reclamaţiilor referitoare la activitatea serviciului; 
    13. conduce activitatea curentă a serviciului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
    14. împreună cu comitetul director, elaborează planul/planurile de acţiune pentru situaţii speciale şi 
coordonează activitatea serviciului în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii 
de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
    15. propune spre aprobare Directiei de Sănătate Publică Vaslui un înlocuitor pentru perioadele de 
indisponibilitate; 
    16. nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din prezentul contract de 
management, cu excepţia cazurilor de indisponibilitate. 

Art.22          a) Atributiile generale ale Comitetului Director (director medical, director economic, director tehnic, 
asistent sef): 

      1. participă la elaborarea planului de dezvoltare al serviciului pe perioada mandatului, în baza 
propunerilor comisiilor numite de managerul general; 
    2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor comisiilor numite de managerul general, a planului anual 
de furnizare de servicii medicale; 
    3. propune managerului general, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării: 
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; 
    b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, 
conform legii; 
    4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi 
organigramei serviciului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
    5. propune spre aprobare managerului general şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice 
privind îmbunătăţirea calităţii actului medical şi a modului de desfăşurare a activităţii, conform prevederilor 
legale în vigoare; 
    6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza centralizării 
de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale coordonatorilor 



compartimentelor, staţiilor şi substaţiilor din structura serviciului, pe care îl supune aprobării managerului 
general; 
    7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru încadrarea în bugetul alocat; 
    8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerile comisiilor numite de managerul general 
privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului general; 
    9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, îndeplinirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor 
specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de 
supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului general; 
    10. analizează, la propunerea comisiilor numite de managerul general, măsurile pentru dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, 
dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale; 
    11. participă la elaborarea planului de acţiune al serviciului pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în 
caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
    12. la propunerea comisiilor numite de managerul general, în domeniul său de responsabilitate, 
întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului general planul anual de achiziţii publice, 
lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu 
financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; 
    13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de 
îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului general măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii serviciului; 
    14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire 
la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu comisiile numite de managerul 
general, urmând să le prezinte managerului general al serviciului; 
    15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, 
în condiţiile legii; 
    16. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinţele comitetului director; 
    17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului 
serviciului; 
    18. răspunde în faţa managerului general pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
    19. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului. 
 
b) Atribuţiile specifice directorului medical: 
1. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al serviciului 
şi planul anual de servicii medicale; 
    2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul serviciului, inclusiv prin evaluarea 
satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu coordonatorii de compartimente, staţii şi substaţii, 
propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale; 
    3. avizează protocoale de practică medicală şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi 
ghidurilor de practică medicală la nivelul serviciului; 
    4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul compartimentelor, 
staţiilor şi substaţiilor pentru asigurarea îngrijirilor medicale adecvate pentru pacienţii asistaţi; 
    5. coordonează derularea programelor de sănătate la nivelul serviciului; 
    6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea coordonatorilor de 
compartimente, staţii şi substaţii; 



    7. avizează utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii; 
    8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul serviciului, 
colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
    9. răspunde de acreditarea personalului medical şi a activităţilor medicale desfăşurate în cadrul serviciului, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
    10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite; 
    11. participă, alături de managerul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii 
şi în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul 
serviciului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor serviciului, prevenirii polipragmaziei şi a 
rezistenţei la medicamente; 
    13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor 
asistaţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei serviciului; 
    14. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru 
asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. 
 
c)  Atribuţiile specifice directorului economic: 
   1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu 
dispoziţiile legale; 
    2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea 
corectă şi la timp a înregistrărilor; 
    3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a 
bilanţurilor anuale şi trimestriale; 
    4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli; 
    5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli a serviciului, urmărind realizarea indicatorilor 
financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 
    6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 
    7. angajează unitatea prin semnătură alături de managerul general în toate operaţiunile patrimoniale, având 
obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 
    8. analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, 
precum şi pentru situaţii de criză; 
    9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a 
datelor contabilităţii; 
    10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 
    11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, 
trezorerie şi terţi; 
    12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în unitate; 
    13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitate; 
    14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin serviciului din 
contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora; 
    15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 
    16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru 
ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; 
    17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea 



controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 
    18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute 
de dispoziţiile legale; 
    19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea 
măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste 
necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza 
contractului de furnizare de servicii medicale; 
    20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-
contabile din subordine; 
    21. organizează, la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale, inventarierea generală a 
elementelor de activ şi de pasiv deţinute de unitate şi răspunde de înregistrarea în evidenţa contabilă a 
rezultatelor inventarierii. 
d)  Atribuţiile specifice directorului tehnic: 
   1. coordonează, controlează şi îndrumă activitatea de mecanizare privind exploatarea raţională şi la 
parametrii optimi a mijloacelor de transport din dotare, în scopul realizării sarcinilor de transport şi asistenţă 
medicală de urgenţă; 
    2. coordonează şi controlează activitatea de întreţinere, reparaţii auto şi de altă natură tehnică; 
    3. stabileşte măsurile tehnice şi organizatorice în vederea valorificării superioare a potenţialului economic 
şi tehnic al unităţii şi urmăreşte aplicarea acestora; 
    4. coordonează organizarea locurilor de muncă, a turelor şi a numărului de personal atât în staţia centrală, 
cât şi la substaţii; 
    5. organizează şi coordonează aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanţi şi lubrifianţi la 
nivelul staţiilor şi substaţiilor; 
    6. asigură documentaţia tehnică, pregătirea tehnică şi tehnologică a activităţii de reparaţii a mijloacelor de 
transport şi a aparaturii medicale din dotare, iniţiază studii pentru dezvoltarea serviciului; 
    7. îndrumă şi controlează modul de exploatare a parcului auto în vederea menţinerii unei stări tehnice şi 
estetice corespunzătoare; 
    8. avizează propunerile de casare iniţiate de biroul tehnic (similar) şi le înaintează spre aprobare 
managerului general; 
    9. asigură aplicarea şi respectarea normelor şi măsurilor de protecţie a muncii la toate locurile de muncă; 
    10. participă la organizarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului din subordine; 
    11. propune managerului general măsuri necesare îmbunătăţirii activităţii din compartimentul tehnic. 
 
e)  Atribuţiile specifice asistentului-şef: 
1. coordonează şi controlează îndeplinirea atribuţiilor profesionale de către asistenţii medicali, registratorii 
medicali, operatorii registratori de urgenţă din teritoriul judeţului şi alte categorii de personal cu pregătire 
medico-sanitară, privind: 
    a) îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din fişa postului; 
    b) comportamentul etic faţă de membri echipei, faţă de pacient şi faţă de aparţinătorii acestuia; 
    c) respectarea programului de muncă; 
    d) realizarea obiectivelor propuse în planul de activitate; 
    e) asigurarea şi utilizarea eficientă şi în bune condiţii a instrumentarului, a echipamentelor şi a 
inventarului moale existent în dotare; 
    2. asigură centralizarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor şi situaţiilor statistice la autoritatea de 
sănătate publică şi la casa de asigurări de sănătate, la termenele stabilite sau ori de câte ori este nevoie; 
    3. organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie întâlniri de lucru cu personalul din subordine, în care 



analizează activitatea desfăşurată şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia; 
    4. controlează şi evaluează periodic calitatea activităţii personalului din subordine şi a altor categorii de 
personal de pregătire medie sanitară şi organizează programe de pregătire pentru îmbunătăţirea activităţii; 
    5. stabileşte pentru personalul din subordine nevoile de participare la programele de educaţie continuă 
organizate în afara serviciului şi le supune aprobării comitetului director; 
    6. stabileşte criteriile de evaluare a cunoştinţelor profesionale şi a calităţii activităţii pentru personalul din 
subordine; 
    7. controlează şi evaluează periodic activitatea personalului din subordine şi acordă calificative 
profesionale; 
    8. propune spre analiză şi soluţionare sesizările şi reclamaţiile privind abaterile de la normele etice şi 
profesionale ale personalului din subordine; 
    9. răspunde de întreţinerea şi respectarea curăţeniei şi a normelor de igienă în unitate, de respectarea 
regimului de economii la energie şi materiale; 
    10. întocmeşte necesarul de aprovizionare cu materiale sanitare, instrumentar etc.; 
    11. răspunde de completarea baremului de medicamente, materiale sanitare, instrumentar etc. din trusele 
personalului mediu sanitar, de ţinuta vestimentară şi purtarea ecusonului de către personalul mediu sanitar. 
     12. Raspunde de aplicarea si respectarea Precautiunilor Universale.  

Art. 23    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea  economică,  financiară şi administrativă, 
Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui are în structură compartimente funcţionale : financiar-contabilitate, 
administrativ aprovizionare-transport, statistica , resurse umane, juridic. 

 
Art. 24      În principal prin  Biroul financiar-contabilitate, se asigură : 

- organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a 
înregistrărilor; 
- organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu 

celelalte birouri din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare 
lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri; 
-  întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile; 
- exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale; 
- participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii,  urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor 

contabilităţii; 
- organizarea evidenţei  tehnico-operative şi gestionare; asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi; 
- organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate; 
- întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar; 
- se ocupă de creditele necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita creditelor aprobate; 
- verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii; 
- întocmirea propunerilor de plan  casă pentru plăţi în numerar; 
- luarea măsurilor necesare pentru asigurarea  integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor 

produse; 
 
Art. 25   Biroul  Resurse Umane este  subordonat managerului  şi asigură : 

-   efectuarea tuturor lucrărilor cu privire la  structură şi toate modificările de structuri ale unităţii; 
-   efectuează lucrări privind statul de funcţiuni - întocmire,  modificări curente; 
-   întocmirea lucrărilor privind angajarea, promovarea şi salarizarea personalului pornind de la  normativele de 

personal aprobate prin Ordinul M.S., respectând criteriile stabilite pentru   fiecare categorie de personal şi avizate 



de Ministerul Muncii; 
-   efectuează toate lucrările de acreditare a personalului pe care le transmite la Casa de Asigurări de Sănătate; 
-   întocmeşte lucrări de pensionare, redistribuiri şi disponibilizări cu respectarea prevederilor Codului Muncii; 
-   În cadrul serviciului se efectuează toate lucrările impuse de legislaţia în vigoare cu referire la personal şi 

cheltuielile de personal aferente; 
  Se efectuează lucrările privind salarizarea personalului, state de plată lunare,  lucrările pentru întocmirea statelor 

de premii la sfârşitul anului,  lucrări de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor, lucrări de 
indexare a salariilor în conformitate cu HGR şi Ord. Guvernului, lucrări raportate la Direcţia de Sănătate 
Publică, Casa de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii, Agenţia pentru Şomaj şi Casa de Pensii      

 
 
Art.26   Prin Biroul  aprovizionare-transport, achizitii publice , paza –protectia –muncii se asigură :   

   - Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice  şi orice alt fel de achiziţii, prin 
colaborarea cu Biroul Legislatie si Contencios din unitate, asigurând instruirea directă sau indirectă a 
personalului din subordine; 
  -  Întocmirea conform prevedirilor legale a documentaţiei aferente fiecărui mod de achiziţie şi răspunderea 
pentru daunele sau prejudiciile produse unităţii prin întocmirea greşită a acestora;  
  -   Întocmirea listelor cu membrii comisiilor de recepţie şi ai comisiilor de evaluare  a ofertelor; 
  -  Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 
  -   Încheierea contractelor economice cu furnizorii şi urmărirea graficului de livrări pentru materiale necesare 
unităţii; 

                 -    Asigurarea aprovizionării unităţii cu  materiale, instrumentar, aparatură,  în cele mai bune condiţii; 
 -    Efectuarea în permanenţă a studiului de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ; 
 -  Stabilirea necesarului de produse pentru funcţionarea normală a unitatii, asigurând realizarea părţii 
corespunzatoare a Planului anual de achiziţii;  
-   Efectuarea licitaţiei electronice; 
-   Recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor primite de la furnizori şi asigurarea depozitării acestora 
în condiţii conform cu normele în vigoare; 
-    Întocmirea dărilor de seamă specifice activităţii de aprovizionare;  
-    Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
-  Efectuarea unei raportări saptămânale a problemelor de aprovizionare ale unitatii; Asigurarea amenajărilor şi 
condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor a depozitelor şi magaziilor; 
-   Asigurarea  instruirii şi respectării normelor de protecţie a muncii şi a celor de igienă de către personalul din 
cadrul serviciului;  
-  Are obligaţia de a stabili necesarul de produse proprii în vederea realizării părţii corespunzătoare a  Planului 
anual de achiziţii al unitatii;  

     -  asigură păstrarea arhivei unitatii conform normelor  legale. 
 
Art. 27.    Biroul Legislatie si Contencios , are următoarele atribuţii ; 

- avizează la cererea conducerii,  actele  care pot angaja răspunderea patrimonială a unitatii precum şi orice 
alte acte care produc efecte juridice; 
- participă la negocierea şi încheierea contractelor; 
- reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti 

şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza 
delegaţiei date de conducerea spitalului; 



- urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organele de conducere şi serviciilor interesate 
atribuţiile ce le revin din acestea. 

 
Art. 28    Atribuţii în activitatea de protecţia muncii: 

-     Efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou angajat în unitate conform legislaţiei în 
vigoare; 
-    Efectuează măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol;  
-    Dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când constată o stare de 
pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 
-   Solicită informaţii de la orice persoană care participă la procesul de muncă cu privire la activitatea de 
protecţie a muncii; 
-   Controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
-   Verifică periodic, dar nu la mai mult de 1 an, sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în 
limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele 
abilitate sau laboratoare proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora când 
este cazul; 
-     Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţia muncii atât prin cele trei forme de 
instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin cursuri de perfecţionare; 
-      Elaborează lista pentru dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la 
recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune; 
-      Participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora; 
-     Asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin 
identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională î în vederea eliminării sau diminuării 
riscurilor după caz, prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 
-     Instruieşte periodic, conform programului aprobat personalul pe linie de protecţia muncii, PSI şi exploatarea 
utilajelor;  
-     Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
-     Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a  Planului anual 
de achiziţii al unitatii;  

  
Art. 28.    Biroul Audit intern, are următoarele atribuţii: 

 - Certificarea trimestrială şi anuală, însoţită de raport de audit a bilanţului contabil şi a contului de execuţie 
bugetară ale unităţii prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor 
financiare şi de gestiune. Certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul unităţii a bilanţului 
contabil şi contului de execuţie bugetară;   
 Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică erorile apărute, gestiunea 
defectuoasă, fraudele şi propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, 
după caz; 
-    Supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei de planificare, programare, organizare, 
coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;  
-    Evaluează  economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în 
cadrul unităţii utilizează resursele financiare, umane şi materiale îndeplinirii obiectivelor şi obţinerea rezultatelor 
stabilite; 
-    Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control precum şi a riscurilor asociate unor astfel de 
sisteme şi propunerea de măsuri pentru corectarea acestora sau pentru diminuarea riscurilor după caz; 
 Compartimentul de Audit Intern va întocmi raport de constatare cu concluziile şi recomandările auditorilor 



interni împreună cu întreaga documentaţie care susţine respectivele constatări, concluzii şi recomandări. O dată 
cu raportul de Audit Intern trebuie prezentate obligatoriu punctele de vedere ale persoanelor implicate în 
activităţile audiate. Raportul va fi semnat de auditori pe fiecare pagină, se înregistrează şi se păstrează în orginal 
în dosare speciale timp de 10 ani. 
 Operaţiunile care fac obiectul Auditului Intern sunt examinate de regulă pe tot parcursul acestora din momentul 
iniţierii până în momentul finalizării executării lor efective. 
 Atribuţiile Compartimentului de Audit Intern vor fi îndeplinite în mod obiectiv independent, cu profesionalism, 
integritate şi respectând prevederile codului de etică, normele şi instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor.  
 

 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZITII FINALE 
 
Art. 28  Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc 

activitateaspitalului. 
           Prevederile Regulamentului sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate corespunzător de către toţi salariaţii 

spitalului. 
 Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a spitalului atrage răspunderea      

disciplinară ,materială, contravenţională ,după caz ,penală ,în sarcina persoanelor vinovate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 2  
 
1.    În cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în 
continuare servicii de ambulanţă, funcţionează, potrivit normelor interne de organizare a 
fiecărui serviciu, un comitet director format din: 
    a) managerul general; 
    b) directorul medical; 
    c) directorul economic; 
    d) directorul tehnic; 
    e) asistentul-şef. 
 
2.   Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen 
organizat de managerul general al serviciului de ambulanţă, pentru fiecare post în parte. 
 
3.   Comisia de concurs/examen este propusă de managerul general al serviciului de 
ambulanţă şi este aprobată De Directia de Sanatate Publica. În baza aprobării, 
desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului 
general al serviciului de ambulanţă. 
 
4. Serviciul de Ambulanţă Judetean Vaslui elaborează metodologii/regulamente proprii 
de desfăşurare a concursului/examenului, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru 
stabilita prin Ordinul 1625/2007- privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti 
 Prevederile acestor metodologii/regulamente sunt aduse la cunoştinţă membrilor 
comisiilor de concurs/examen şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi 
candidaţilor, în părţile ce îi privesc, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea 
concursului/examenului. 
 În cadrul metodologiilor/regulamentelor proprii se stabilesc, de comun acord cu cei 
numiţi în comisiile de concurs/examen ca observatori, atribuţiile acestora în cadrul 
organizării şi desfăşurării probelor de evaluare. 
 
5. În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul 
director nu s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen. 
 
6. Concursurile/examenele organizate pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director se finalizează în termen de 60 de zile de la data numirii prin concurs a 
managerului general al serviciului de ambulanţă 
 


