REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
al Serviciului de Ambulanta Judetean Sibiu
(R.O.F.)

CAPITOLUL I
DispoziŃii generale
Art. 1. - (1) Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu, a fost reorganizat în baza
prevederilor O.G. Nr.923/1995, privind reorganizarea unor unitati sanitare, respectiv
reorganizarea statiei de ambulanŃă judetena Sibiu si isi desfasoara activitatea in baza
Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
(2) Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu are sediul în municipiul Sibiu, str.Constitutiei,
nr. 19-21, judetul Sibiu.
Art. 2. - Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu este serviciu public cu personalitate
juridică.
Art. 3. - Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu este unitate sanitară publică de
importanŃă strategică, cu personalitate juridică, aflata în subordinea DirecŃiei de Sănătate
Publică Sibiu .
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
Art. 4. - (1) Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu are ca scop principal acordarea
asistenŃei medicale de urgenŃă şi transportul medical asistat, utilizând, după caz, personal
medical superior şi/sau mediu calificat la diferite niveluri, precum şi conducători auto
formaŃi ca ambulanŃieri, ale pacienŃilor din municipiul Sibiu şi din judeŃul Sibiu.
(2) AsistenŃa medicală de urgenŃă se acordă fără nicio discriminare legată de, dar nu
limitată la venituri, sex, vârstă, etnie, religie, cetăŃenie sau apartenenŃă politică, indiferent
dacă pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical.
(3) Acordarea asistenŃei medicale publice de urgenŃă nu poate avea un scop comercial.
Art. 5. - AtribuŃiile principale ale Serviciului de AmbulanŃă Judetean Sibiu sunt
următoarele:
1. acordarea asistenŃei medicale de urgenŃă la diferite niveluri de către medici şi asistenŃi
medical cu diferite grade de pregătire;

2. acordarea asistenŃei medicale publice de urgenŃă la nivel prespitalicesc asigurată prin
echipaje medicale de urgenŃă şi echipaje de consultaŃii de urgenŃă la domiciliu;
3. efectuează transport sanitar neasistat al pacienŃilor care nu se află în stare critică şi nu
necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului;
4. efectuează transport medical asistat al pacienŃilor care necesită monitorizare şi îngrijiri
medicale pe durata transportului;
5. colaborează cu celelalte instituŃii sanitare şi intră în relaŃii economice şi juridice
rezultate din îndeplinirea atribuŃiilor sale;
6. colaborează cu Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă, PoliŃia sau unităŃi ale
Ministerului Apărării NaŃionale, Sistemul naŃional unic pentru apelurile de urgenŃă 112,
pe baza unor protocoale;
7. desfăşoară activitate prin dispecerat medical de urgenŃă, de preluare şi tratare a
apelurilor de urgenŃă cu caracter medical, primite prin centrul unic de apel de urgenŃă, la
numărul unic de apel 112;
8. acordă asistenŃă medicală de urgenŃă la spectacole în aer liber, festivaluri şi manifestări
sportive solicitată de către organizatori, pe baza unor contracte încheiate cu Serviciul de
AmbulanŃă Judetean Sibiu;
9. împreună cu Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Sibiu, participă la
întocmirea planului de acŃiune în situaŃii de urgenŃă pe baza listelor cu mijloacele din
dotare şi cu personal transmise de toate instituŃiile cu atribuŃii în domeniu;
10. efectuează controlul calităŃii în acordarea asistenŃei medicale de urgenŃă, prin
monitorizarea activităŃii echipajelor de intervenŃie din punct de vedere operativ, analiza
retroactivă a cazurilor din punct de vedere medical, monitorizarea intervenŃiilor prin
intermediul unor persoane cu experienŃă desemnate pentru această activitate, analiza
lunară a mortalităŃii şi morbidităŃii, verificarea inopinată periodică a mijloacelor de
intervenŃie şi efectuarea de sondaje de opinie anonime în rândul pacienŃilor şi al familiilor
acestora;
11. în cazul unor accidente colective sau al unor calamităŃi cu efect limitat, desfăşoară
activităŃi de intervenŃie specifice în conformitate cu planul roşu de intervenŃie al
serviciilor de urgenŃe prespitaliceşti, declanşat la solicitarea inspectorului-şef al
Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă sau, după caz, a prefectului Judetului Sibiu;
12. efectuează transportul medicamentelor, produselor biologice şi al organelor pentru
transplant, precum şi al personalului medical la locul solicitării, în program continuu
necesar acordării asistenŃei medicale de urgenŃă pe întreg teritoriul municipiului Sibiu şi
al judeŃului Sibiu şi, după caz, în afara acestuia.

CAPITOLUL III
Conducerea
Art. 6. - (1) Conducerea Serviciului de AmbulanŃă Judetean Sibiu este formată din:
- manager general, care asigură conducerea curentă a unităŃii;
- comitet director, format din managerul general, directorul medical, directorul
economic, directorul tehnic şi asistentul-şef.
(2) FuncŃiile specifice comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de managerul
general impreuna cu D.S.P.Sibiu.
(3) Până la ocuparea prin concurs a funcŃiilor de conducere care fac parte din comitetul
director, conducerea interimară se numeşte prin act administrativ al DirecŃiei de Sănătate
Publică Sibiu.
Art. 7. - (1) Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe
perioada exercitării mandatului.
(2) Contractul individual de muncă al persoanelor care fac parte din comitetul director se
suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
(3) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcŃii de conducere specifice
comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat poate desfăşura
activitate medicală în cadrul serviciului de ambulanŃă respectiv. Activitatea medicală se
desfăşoară în cadrul funcŃiei de conducere ocupate, iar programul de lucru se stabileşte de
comun acord cu managerul general.
Art. 8. - Managerul general şi membrii comitetului director au obligaŃia de a depune o
declaraŃie de interese şi o declaraŃie referitoare la incompatibilităŃi, în conformitate cu
prevederile titlului IV "Sistemul naŃional de asistenŃă medicală de urgenŃă şi de prim
ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 9. - Managerul general are încheiat contract de management cu DirecŃia de Sănătate
Publică Sibiu pe o perioadă de 3 ani.
Art. 10. - În subordinea managerului general se află directorul medical, directorul
economic, directorul tehnic şi asistentul-şef, precum şi următoarele compartimente:
Compartimentul Runos, Secretariat, Birou statistica si informatica, Compartimentul audit
intern, Compartimentul legislaŃie şi contencios, Compartimentul de formare profesionala
a personalului medical si auxiliar.

Art. 11. - Managerul general are, în principal, următoarele atribuŃii:

A. În domeniul strategiei serviciilor medicale:
1. elaborează planul de management al serviciului pe perioada mandatului, pe baza
nevoilor de servicii medicale ale populaŃiei din zona arondată, luând în considerare şi
prezenŃa altor servicii publice în zonă, respectând principiul complementarităŃii, şi nu al
concurenŃei, împreună cu ceilalŃi membri ai comitetului director şi cu coordonatorii de
compartimente; planul de management al serviciului este avizat de DirecŃia de Sănătate
Publică Sibiu; 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 ale 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 activităŃii serviciului,
în concordanŃă cu nevoile de servicii medicale ale populaŃiei;
5. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director, privind structura
organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităŃii, în vederea
aprobării de către Ministerul SănătăŃii, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare;
6. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului SănătăŃii,
adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaŃia deservită, luând în considerare
specificul local;
7. colaborează cu autorităŃile publice locale şi Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă,
precum şi cu alte unităŃi sanitare în planificarea dezvoltării sistemului de urgenŃă
prespitalicească în cazul intervenŃiilor individuale, precum şi în cazul intervenŃiilor la
calamităŃi, în vederea realizării unor servicii integrate, complementare, eficiente, în
conformitate cu necesităŃile cetăŃenilor, specificul local şi cu prevederile legale în
vigoare;
8. asigură utilizarea eficientă şi disponibilitatea continuă a mijloacelor de intervenŃie din
dotare, în limita resurselor financiare şi umane.
B. În domeniul managementului economico-financiar:
1. aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziŃii publice;
2. aprobă lista investiŃiilor şi a lucrărilor de reparaŃii capitale care urmează să se realizeze
într-un exerciŃiu financiar, în condiŃiile legii, la propunerea comitetului director, cu avizul
DirecŃiei de Sănătate Publică Sibiu, precum şi al Ministerului SănătăŃii, 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 şi substaŃii din structura serviciului;
5. urmăreşte execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli pe compartimente şi substaŃii,
conform contractului încheiat cu coordonatorii acestor structuri ale serviciului;
6. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul serviciului,
împreună cu directorul economic;
7. efectuează plăŃi, fiind ordonator terŃiar de credite, conform legii;
8. împreună cu comitetul director, identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale
serviciului, în limitele legii;
9. negociază şi încheie, în numele şi pe seama serviciului, contracte de furnizare de
servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate judeŃeană Sibiu ori, după caz, cu Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, SiguranŃei NaŃionale şi AutorităŃii
Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, ConstrucŃiilor
şi Turismului şi, după caz, cu case de asigurări de sănătate private şi alŃi operatori
economici;
10. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităŃii de audit public intern, conform
legii.
C. În domeniul managementului performanŃei/calităŃii serviciilor:
1. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanŃă ai
managementului serviciului public de ambulanŃă, prevăzuŃi în anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului sănătăŃii publice nr. 1.626/2007 privind aprobarea modelului contractului de
management al serviciilor de ambulanŃă judeŃene şi al municipiului Bucureşti. Nivelul şi
gradul de importanŃă ale indicatorilor de performanŃă specifici serviciului se stabilesc
anual, de comun acord cu DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu. În situaŃii excepŃionale, din
motive neimputabile conducerii serviciului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o
singură dată în cursul anului;
2. nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor
programelor şi subprogramelor naŃionale de sănătate derulate la nivelul serviciului,
conform metodologiei elaborate de Ministerul SănătăŃii;
3. răspunde de crearea condiŃiilor necesare prestării unor servicii medicale de calitate de
către personalul medico-sanitar din serviciu;
4. urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul serviciului, la
propunerea directorului medical, pe baza recomandărilor şi a protocoalelor naŃionale şi
internaŃionale din domeniu, precum şi a ordinului ministrului sănătăŃii publice privind
competenŃele echipajelor medicale de urgenŃă;

5. urmăreşte realizarea activităŃilor de control al calităŃii serviciilor medicale oferite de
serviciu, coordonate de directorul medical, cu sprijinul comitetului director şi al altor
compartimente înfiinŃate în cadrul serviciului;
6. negociază şi încheie în numele şi pe seama serviciului protocoale de colaborare şi/sau
contracte cu alŃi furnizori de servicii, în condiŃiile legii, pentru asigurarea continuităŃii şi
creşterii calităŃii serviciilor medicale asigurate în zona de competenŃă;
7. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiŃiilor, echipamentelor şi a
materialelor sanitare necesare intervenŃiei în scopul asigurării asistenŃei medicale
adecvate de urgenŃă şi transportului în deplină siguranŃă a pacienŃilor, în conformitate cu
normele stabilite de Ministerul SănătăŃii şi corelat cu nivelul veniturilor serviciului;
8. răspunde de monitorizarea şi raportarea corectă a indicatorilor specifici activităŃii
medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de
supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
9. analizează modul de îndeplinire a obligaŃiilor membrilor comitetului director, precum
şi ale coordonatorilor de compartimente, dispunând măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii;
10. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea
drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;
11. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la organizarea,
funcŃionarea şi activitatea medicală a serviciilor publice de ambulanŃă 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. înfiinŃează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul serviciului,
necesare pentru realizarea unor activităŃi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului,
nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., ale căror organizare şi funcŃionare
se precizează în regulamentul de organizare şi funcŃionare a serviciului;
3. stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza
propunerilor directorului medical şi a coordonatorilor de substaŃii şi compartimente, cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare;
4. organizează concurs pentru ocuparea funcŃiilor din cadrul comitetului director, cu
excepŃia persoanelor numite de DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu şi autorităŃile publice
locale, în condiŃiile legii;
5. aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi
eliberează din funcŃie personalul serviciului, în condiŃiile legii;

6. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru
personalul aflat în subordine;
7. realizează evaluarea performanŃelor profesionale ale personalului aflat în subordine
directă, conform structurii organizatorice, şi soluŃionează contestaŃiile în funcŃie de
nivelul ierarhic la care s-au făcut;
8. aprobă planul de formare şi perfecŃionare a personalului, în conformitate cu legislaŃia
în vigoare şi cu nevoile din serviciul de ambulanŃă;
9. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
10. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu membrii comitetului
director. În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuŃi indicatorii de
performanŃă, al căror nivel se aprobă anual de către managerul general al serviciului,
după negocierea cu fiecare din cei menŃionaŃi anterior;
11. urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din
subordine;
12. respectă prevederile legale privind incompatibilităŃile şi conflictul de interese.
E. În domeniul managementului administrativ:
1. aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcŃionare şi a
regulamentului intern, cu avizul DirecŃiei de Sănătate Publică Sibiu;
2. reprezintă serviciul în relaŃiile cu terŃe persoane fizice sau juridice;
3. încheie acte juridice în numele şi pe seama serviciului, conform legii;
4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaŃiilor asumate prin contracte şi dispune
măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii serviciului;
5. încheie contracte şi asigură condiŃii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităŃilor
de învăŃământ şi cercetare ştiinŃifică, în conformitate cu metodologia elaborată de
Ministerul SănătăŃii;
6. răspunde de obŃinerea autorizaŃiei sanitare de funcŃionare şi a certificatului de
acreditare, în condiŃiile prevăzute de lege;
7. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului
profesional, păstrarea confidenŃialităŃii datelor pacienŃilor asistaŃi, informaŃiilor şi
documentelor referitoare la activitatea serviciului;
8. pune la dispoziŃie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în
condiŃiile legii, date privind activitatea serviciului;

9. prezintă DirecŃiei de Sănătate Publică Sibiu sau Ministerului SănătăŃii, după caz,
informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea
indicatorilor activităŃii medicale, precum şi la execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli;
10. răspunde de organizarea arhivei serviciului şi asigurarea securităŃii documentelor
prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
11. aprobă utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităŃi de cercetare
medicală, în condiŃiile legii;
12. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor,
sesizărilor şi reclamaŃiilor 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 acŃiune pentru situaŃii
speciale şi coordonează activitatea serviciului în caz de război, dezastre, atacuri teroriste,
conflicte sociale şi alte situaŃii de criză, conform dispoziŃiilor legale în vigoare;
15. propune spre aprobare DirecŃiei de Sănătate Publică Sibiu un înlocuitor pentru
perioadele de indisponibilitate;
16. nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaŃiile care rezultă din contractul de
management.

Art. 12. - (1) Directorul medical este subordonat managerului general.
(2) În subordinea directorului medical funcŃionează: Compartimentul de asistenŃă
medicală de urgenŃă şi transport medical asistat, Compartimentul de consultaŃii de
urgenŃă şi transport sanitar neasistat, SubstaŃiile de ambulanŃă, Dispeceratul medical de
urgenŃă si Asistentul Sef.
Art. 13. - Directorul medical are, în principal, următoarele atribuŃii:
AtribuŃii generale:
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 funcŃie 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 funcŃionare, 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 îmbunătăŃirea calităŃii actului medical şi a modului de desfăşurare
a activităŃii, conform prevederilor legale în vigoare;
6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe
baza centralizării de către compartimentul de specialitate a propunerilor fundamentate ale
coordonatorilor compartimentelor şi substaŃiilor din structura serviciului, pe care îl
supune aprobării managerului general;
7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuŃia
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 activităŃii 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 îmbunătăŃirea activităŃii serviciului, în concordanŃă cu nevoile de servicii
medicale ale populaŃiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de
practică medicale;
11. participă la elaborarea planului de acŃiune al serviciului pentru situaŃii speciale şi
asistenŃa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte
situaŃii 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 achiziŃii publice, lista investiŃiilor şi a lucrărilor de reparaŃii
curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciŃiu financiar, în condiŃiile
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 obligaŃiilor asumate prin contracte şi propune
managerului general măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii serviciului;
14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi
anuale cu privire la execuŃia 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 condiŃiile legii;
16. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinŃele comitetului director;
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi
schimbarea sediului serviciului;
18. răspunde în faŃa managerului general pentru îndeplinirea atribuŃiilor care îi revin;
19. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.
AtribuŃii specifice:
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 satisfacŃiei pacienŃilor, şi elaborează, împreună cu coordonatorii de
compartimente şi substaŃii, propuneri de îmbunătăŃire a activităŃii 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 activităŃilor medicale desfăşurate la nivelul
compartimentelor şi substaŃiilor pentru asigurarea îngrijirilor medicale adecvate pentru
pacienŃii asistaŃi;
5. coordonează derularea programelor de sănătate la nivelul serviciului;
6. întocmeşte planul de formare şi perfecŃionare a personalului medical, la propunerea
coordonatorilor de compartimente şi substaŃii;
7. avizează utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităŃi de cercetare
medicală, în condiŃiile legii;
8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul
serviciului, colaborând cu Colegiul Medicilor Sibiu;
9. răspunde de acreditarea personalului medical şi a activităŃilor medicale desfăşurate în
cadrul serviciului, în conformitate cu legislaŃia în vigoare;
10. analizează şi ia decizii în situaŃia existenŃei unor cazuri medicale deosebite;
11. participă, alături de managerul general, la organizarea asistenŃei medicale în caz de
dezastre, epidemii şi în alte situaŃii 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 rezistenŃei la medicamente;
13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaŃia medicală
a pacienŃilor asistaŃi, asigurarea confidenŃialităŃii datelor medicale, constituirea arhivei
serviciului;
14. ia măsurile necesare, potrivit dispoziŃiilor legale şi contractului colectiv de muncă
aplicabil, pentru asigurarea condiŃiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor
şi îmbolnăvirilor profesionale.
Alte atribuŃii:
1. îndrumă şi controlează activitatea personalului medical, inclusiv a medicilor
coordonatori de substaŃii, medicilor coordonatori din dispecerat, a personalului mediu
sanitar, inclusiv a asistentului medical şef, a operatorilor registratori de urgenŃă;
2. păstrează carnetul de urmărire a formării profesionale;
3. controlează şi răspunde de completarea fişelor de solicitare şi predarea lor la statistică;
4. întocmeşte fişele de post ale personalului medico-sanitar şi auxiliar sanitar;
5. întocmeşte fişele anuale de apreciere ale personalului din subordine;
6. asigură instruirea medicilor stagiari şi a medicilor din afara unităŃii care efectuează
gărzi în instituŃie;
7. controlează personalul medico-sanitar în ceea ce priveşte respectarea baremului de
medicamente şi instrumentar;
8. întocmeşte programele de lucru ale personalului medico- sanitar, coordonările şi
gărzile de noapte;
9. controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, în
special în ultimele ore ale programului de lucru;
10. organizează activitatea de educaŃie sanitară în instituŃie;
11. organizează şi controlează activitatea de perfecŃionare şi pregătire profesională a
personalului din subordine;
12. organizează şi răspunde împreună cu medicul responsabil de dezastre asupra modului
de acŃiune în caz de calamităŃi naturale sau dezastre;
13. instruieşte personalul medico-sanitar asupra conŃinutului planului de calamităŃi
existent în unitate;

14. îndeplineşte şi alte atribuŃii care decurg din actele normative în vigoare sau trasate de
conducerea unităŃii sau eşalonului superior.

Art. 14. - (1) Asistentul-şef este subordonat managerului general si directorului medical.
(2) Asistentul-şef coordonează activitatea personalului sanitar mediu şi auxiliar sanitar.
Are in subordine punctul farmaceutic.
Art. 15. - Asistentul-şef are, în principal, următoarele atribuŃii:
AtribuŃii generale:
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, numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcŃie de
reglementările în vigoare;
4. organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu
sindicatele, conform legii;
5. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcŃionare, regulamentului
intern şi organigramei serviciului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
6. propune spre aprobare managerului general şi urmăreşte implementarea de măsuri
organizatorice privind îmbunătăŃirea calităŃii actului medical şi a modului de desfăşurare
a activităŃii, conform prevederilor legale în vigoare;
7. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe
baza centralizării de către compartimentul de specialitate a propunerilor fundamentate ale
coordonatorilor compartimentelor şi substaŃiilor din structura serviciului, pe care îl
supune aprobării managerului general;
8. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuŃia
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru încadrarea în bugetul alocat;
9. 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;
10. asigură, în domeniul său de responsabilitate, îndeplinirea, monitorizarea şi raportarea
indicatorilor specifici activităŃii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date

privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului
general;
11. analizează, la propunerea comisiilor numite de managerul general, măsurile pentru
dezvoltarea şi îmbunătăŃirea activităŃii serviciului, în concordanŃă cu nevoile de servicii
medicale ale populaŃiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de
practică medicale;
12. participă la elaborarea planului de acŃiune al serviciului pentru situaŃii speciale şi
asistenŃa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte
situaŃii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
13. la propunerea comisiilor numite de managerul general, în domeniul său de
responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului
general planul anual de achiziŃii publice, lista investiŃiilor şi a lucrărilor de reparaŃii
curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciŃiu financiar, în condiŃiile
legii, şi răspunde de realizarea acestora;
14. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de
responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaŃiilor asumate prin contracte şi propune
managerului general măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii serviciului;
15. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi
anuale cu privire la execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu
comisiile numite de managerul general, urmând să le prezinte managerului general al
serviciului;
16. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de
asigurări de sănătate, în condiŃiile legii;
17. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinŃele comitetului director;
18. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi
schimbarea sediului serviciului;
19. răspunde în faŃa managerului general pentru îndeplinirea atribuŃiilor care îi revin;
20. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.
AtribuŃii specifice:
1. coordonează şi controlează îndeplinirea atribuŃiilor profesionale de către asistenŃii
medicali, registratorii medicali, operatorii registratori de urgenŃă din teritoriu şi alte
categorii de personal cu pregătire medico-sanitară, privind:
a) îndeplinirea atribuŃiilor ce decurg din fişa postului;
b) comportamentul etic faŃă de membrii echipei, faŃă de pacient şi faŃă de aparŃinătorii
acestuia;

c) respectarea programului de muncă;
d) realizarea obiectivelor propuse în planul de activitate;
e) asigurarea şi utilizarea eficientă şi în bune condiŃii a instrumentarului, a
echipamentelor şi a inventarului moale existent în dotare;
2. asigură centralizarea, prelucrarea şi transmiterea informaŃiilor şi situaŃiilor statistice la
direcŃia 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 îmbunătăŃire a
acesteia;
4. controlează şi evaluează periodic calitatea activităŃii personalului din subordine şi a
altor categorii de personal de pregătire medie sanitară şi organizează programe de
pregătire pentru îmbunătăŃirea activităŃii;
5. stabileşte pentru personalul din subordine nevoile de participare la programele de
educaŃie continuă organizate în afara serviciului şi le supune aprobării comitetului
director;
6. stabileşte criteriile de evaluare a cunoştinŃelor profesionale şi a calităŃii activităŃii
pentru personalul din subordine;
7. controlează şi evaluează periodic activitatea personalului din subordine şi acordă
calificative profesionale;
8. propune spre analiză şi soluŃionare sesizările şi reclamaŃiile privind abaterile de la
normele etice şi profesionale ale personalului din subordine;
9. răspunde de întreŃinerea şi respectarea curăŃeniei 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 Ńinuta vestimentară şi purtarea ecusonului
de către personalul mediu sanitar.

Art. 16. - (1) Directorul tehnic este subordonat managerului general.
(2) În subordinea directorului tehnic funcŃionează: Serviciul mişcare şi exploatare auto,
Atelierul întreŃinere şi reparaŃii auto, revizie tehnică şi Compartimentul telecomunicaŃii.

Art. 17. - Directorul tehnic are, în principal, următoarele atribuŃii:
AtribuŃii generale:
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 funcŃie 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 funcŃionare, 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 îmbunătăŃirea calităŃii actului medical şi a modului de desfăşurare
a activităŃii, conform prevederilor legale în vigoare;
6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe
baza centralizării de către compartimentul de specialitate a propunerilor fundamentate ale
coordonatorilor compartimentelor şi substaŃiilor din structura serviciului, pe care îl
supune aprobării managerului general;
7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuŃia
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 activităŃii 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 îmbunătăŃirea activităŃii serviciului, în concordanŃă cu nevoile de servicii
medicale ale populaŃiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de
practică medicale;

11. participă la elaborarea planului de acŃiune al serviciului pentru situaŃii speciale şi
asistenŃa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte
situaŃii 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 achiziŃii publice, lista investiŃiilor şi a lucrărilor de reparaŃii
curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciŃiu financiar, în condiŃiile
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 obligaŃiilor asumate prin contracte şi propune
managerului general măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii serviciului;
14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi
anuale cu privire la execuŃia 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 condiŃiile legii;
16. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinŃele comitetului director;
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi
schimbarea sediului serviciului;
18. răspunde în faŃa managerului general pentru îndeplinirea atribuŃiilor care îi revin;
19. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.
AtribuŃiile specifice:
1. coordonează, controlează şi îndrumă activitatea de mecanizare privind exploatarea
raŃională şi la parametrii optimi a mijloacelor de transport din dotare, în scopul realizării
sarcinilor de transport şi asistenŃă medicală de urgenŃă;
2. coordonează şi controlează activitatea de întreŃinere, reparaŃii auto şi de altă natură
tehnică;
3. stabileşte măsurile tehnice şi organizatorice în vederea valorificării superioare a
potenŃialului economic şi tehnic al unităŃii şi urmăreşte aplicarea acestora;
4. coordonează organizarea locurilor de muncă, a turelor şi a numărului de personal în
substaŃii;
5. organizează şi coordonează aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanŃi şi
lubrifianŃi la nivelul staŃiilor şi substaŃiilor;

6. asigură documentaŃia tehnică, pregătirea tehnică şi tehnologică a activităŃii de reparaŃii
a mijloacelor de transport şi a aparaturii medicale din dotare, iniŃiază studii pentru
dezvoltarea serviciului;
7. îndrumă şi controlează modul de exploatare a parcului auto în vederea menŃinerii unei
stări tehnice şi estetice corespunzătoare;
8. avizează propunerile de casare iniŃiate de compartimentul de specialitate şi le
înaintează spre aprobare managerului general;
9. asigură aplicarea şi respectarea normelor şi măsurilor de securitate a muncii la toate
locurile de muncă;
10. participă la organizarea perfecŃionării pregătirii profesionale a personalului din
subordine;
11. propune managerului general măsuri necesare îmbunătăŃirii activităŃii din subordine.

Art. 18. - (1) Directorul economic este subordonat managerului general.
(2) În subordinea directorului economic funcŃionează: Serviciu financiar-contabilitate,
Serviciul aprovizionare, achizitii publice, gestiune si transport şi Serviciul administrativ,
paza, protectia muncii, PSI, evidenta militara, aparare civila, ingrijire, intretinere si
reparatii instalatii si cladiri, arhiva.
Art. 19. - Directorul economic are, în principal, următoarele atribuŃii:
AtribuŃii generale:
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 funcŃie 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 funcŃionare, 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 îmbunătăŃirea calităŃii actului medical şi a modului de desfăşurare
a activităŃii, conform prevederilor legale în vigoare;
6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe
baza centralizării de către compartimentul de specialitate a propunerilor fundamentate ale
coordonatorilor compartimentelor şi substaŃiilor din structura serviciului, pe care îl
supune aprobării managerului general;
7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuŃia
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 activităŃii 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 îmbunătăŃirea activităŃii serviciului, în concordanŃă cu nevoile de servicii
medicale ale populaŃiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de
practică medicale;
11. participă la elaborarea planului de acŃiune al serviciului pentru situaŃii speciale şi
asistenŃa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte
situaŃii 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 achiziŃii publice, lista investiŃiilor şi a lucrărilor de reparaŃii
curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciŃiu financiar, în condiŃiile
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 obligaŃiilor asumate prin contracte şi propune
managerului general măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii serviciului;
14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi
anuale cu privire la execuŃia 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 condiŃiile legii;

16. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinŃele comitetului director;
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi
schimbarea sediului serviciului;
18. răspunde în faŃa managerului general pentru îndeplinirea atribuŃiilor care îi revin;
19. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.
AtribuŃii specifice:
1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităŃii financiare a unităŃii,
în conformitate cu dispoziŃiile legale;
2. organizează contabilitatea în cadrul unităŃii, în conformitate cu dispoziŃiile legale şi
asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziŃiile legale a balanŃelor de
verificare şi a bilanŃurilor anuale şi trimestriale;
4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaŃi în bugetul de venituri
şi cheltuieli;
5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli a serviciului, urmărind realizarea
indicatorilor financiari aprobaŃi 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 operaŃiunile
patrimoniale, având obligaŃia, în condiŃiile legii, de a refuza pe acelea care contravin
dispoziŃiilor legale;
8. analizează din punct de vedere financiar planul de acŃiune pentru situaŃii speciale
prevăzute de lege, precum şi pentru situaŃii de criză;
9. participă la organizarea sistemului informaŃional al unităŃii, urmărind folosirea cât mai
eficientă a datelor contabilităŃii;
10. evaluează, prin bilanŃul contabil, eficienŃa indicatorilor specifici;
11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziŃiile legale, a obligaŃiilor unităŃii către
bugetul statului, trezorerie şi terŃi;
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 evidenŃa tuturor creanŃelor şi obligaŃiilor 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 dispoziŃiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia
măsuri pentru Ńinerea la zi şi corectă a evidenŃelor gestionării;
17. răspunde de îndeplinirea atribuŃiilor ce revin compartimentului financiar-contabilitate
cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităŃii
patrimoniului;
18. îndeplineşte formele de scădere din evidenŃă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi
condiŃiile prevăzute de dispoziŃiile 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 eficienŃă maximă a
patrimoniului unităŃii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii
medicale;
20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecŃionării pregătirii profesionale a cadrelor
financiar-contabile din subordine;
21. organizează, la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziŃiilor legale, inventarierea
generală a elementelor de activ şi de pasiv deŃinute de unitate şi răspunde de înregistrarea
în evidenŃa contabilă a rezultatelor inventarierii;
22. ia toate măsurile pentru asigurarea pazei bunurilor şi valorilor instituŃiei.

CAPITOLUL IV
Structura organizatorică
Art. 20. - Structura organizatorică a Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu se aprobă de
catre Directia de Sanatate Publica Sibiu.
Art. 21. - Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu este organizat pe următoarele
compartimente şi substaŃii:
1. Compartimentul de asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical asistat;
2. Compartimentul de consultaŃii de urgenŃă şi transport sanitar neasistat;
3. SubstaŃii de ambulanŃă;
4. Dispeceratul medical integrat de urgenŃă;

5. Punct farmaceutic;
6.Serviciul mişcare şi exploatare auto, atelierul întreŃinere, reparaŃii auto, revizie tehnica.
7. Compartimentul telecomunicaŃii;
10. Compartimentul Runos;
11. Secretariat;
12. Compartimentul audit intern;
13. Compartimentul statistică şi informatică;
14. Compartimentul legislaŃie şi contencios;
15. Serviciul financiar-contabilitate;
16. Serviciul aprovizionare, achiziŃii publice, gestiune si transport;
17. Serviciul administrative, paza, protectia muncii, PSI, evidenta militara, aparare civila,
ingrijire, intretinere si reparatii instalatii si cladiri, arhivă;
18. Compartiment de formare profesionala a personalului medical si auxiliar.

Art. 22. - (1) Compartimentul de asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical
asistat se află în subordinea directorului medical.
(2) Coordonarea şi monitorizarea activităŃii compartimentului se fac de către un medic
specialist sau primar în specialitatea medicină de urgenŃă, anestezie-terapie intensivă sau
cu atestat în domeniul asistenŃei medicale de urgenŃă prespitalicească coordonator.
(3) AtribuŃiile principale sunt următoarele:
- acordă asistenŃă medicală de urgenŃă la nivel de echipaj medical de urgenŃă B1, B2 sau
C2;
- efectuează transport medical asistat la nivel de echipaj medical de urgenŃă B1, B2 sau
C2.
(4) Personalul compartimentului este constituit din personal medical cu studii superioare,
personal medical cu studii medii, ambulanŃieri, operatori registratori de urgenŃă,
dispeceri/radiotelefonişti şi alte categorii de personal.
(5) Personalul care activează în Compartimentul de asistenŃă medicală de urgenŃă şi
transport medical asistat poate activa în Compartimentul de consultaŃii de urgenŃă şi
transport sanitar neasistat prin detaşare temporară sau mutat.

(6) Compartimentul funcŃionează în regim de lucru continuu, în aşteptarea solicitărilor de
asistenŃă medicală de urgenŃă.

Art. 23. - (1) Compartimentul de consultaŃii de urgenŃă şi transport sanitar neasistat
se află în subordinea directorului medical.
(2) Coordonarea şi monitorizarea activităŃii de consultaŃii la domiciliu din cadrul acestui
compartiment se pot face de către medicul specialist sau primar în medicină de familie,
medicină generală, pediatrie sau medicină internă coordonator al Compartimentului de
asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical asistat, iar coordonarea şi
monitorizarea activităŃii de transport sanitar se fac de către un asistent medical
coordonator.
(3) AtribuŃiile principale sunt următoarele:
- acordă consultaŃii de urgenŃă la domiciliu utilizând autospecialele de consultaŃii la
domiciliu;
- efectuează transport sanitar neasistat la nivel de echipaj de transport A1 şi A2;
- sprijină Compartimentul de asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical asistat la
nevoie.
(4) Personalul compartimentului este constituit din personal medical cu studii superioare,
personal medical cu studii medii, conducători auto ambulanŃieri şi alte categorii de
personal. Activitatea de transport sanitar neasistat va fi efectuată de ambulanŃieri şi
asistenŃi sau doar de ambulanŃieri, după caz.
(5) Personalul medical din cadrul compartimentului nu poate fi detaşat la
Compartimentul de asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical asistat decât în
urma absolvirii cursurilor şi obŃinerii atestatelor conform prevederilor legale.
(6) Compartimentul funcŃionează în regim de gardă şi/sau ture de cel mult 12 ore.

Art. 24. - (1) Compartimentul de asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical
asistat şi Compartimentul de consultaŃii de urgenŃă şi transport sanitar neasistat au
în subordine substaŃii de ambulanŃă, fără personalitate juridică, după cum urmează:
SubstaŃia Alesd, SubstaŃia Beius, SubstaŃia Marghita, SubstaŃia Salonta, SubstaŃia Stei,
SubstaŃia Ceica, SubstaŃia Valea lui Mihai si SubstaŃia Suplacul de Barcau.
(2) SubstaŃiile de ambulanŃă sunt conduse de medici coordonatori de substaŃii şi sunt
subordonate directorului medical. În lipsa unui medic, substaŃiile de ambulanŃă pot fi
coordonate de un asistent medical.

(3) SubstaŃiile sunt deservite de echipaje medicale de urgenŃă, echipaje de transport sau
de consultaŃii, după caz. În cazul în care echipajele de urgenŃă sunt fără medic, acestea
vor funcŃiona cu un asistent medical ca şef de echipaj. Echipajele pot include şi personal
voluntar special pregătit.
(4) Dispeceratul medical de urgenŃă şi medicul coordonator al substaŃiei repartizează spre
efectuare cazuri (solicitări) înregistrate prin serviciul 112. Cazurile primite de echipaje
sunt în funcŃie de competenŃa echipajului şi dotarea ambulanŃei şi se are, de asemenea, în
vedere zona teritorială acoperită de substaŃia respectivă.
(5) Personalul medical operativ al substaŃiei desfăşoară activitate în ture, în sistem de 12
ore cu 24 de ore libere. PrezenŃa la serviciu şi formarea echipajelor la schimbul de tură
sunt anunŃate la Dispeceratul medical de urgenŃă de către dispecera substaŃiei respective.
(6) Personalul medical operativ şi auxiliar al substaŃiilor are atribuŃii reglementate prin
fişele de post care sunt anexe la contractele individuale de muncă.
(7) Punctele de lucru au câte un asistent medical coordonator subordonat medicului
coordonator de substaŃie.
(8) La nivelul substaŃiei, operatoarele registratoare de urgenŃă introduc în program datele
din fişele medicale ale cazurilor efectuate de echipajele de urgenŃă şi consultaŃii din
cadrul substaŃiei.
(9) La nivelul substaŃiei se face igienizarea (spălarea) ambulanŃelor arondate substaŃiei,
dar şi a celor care fac recepŃia tranzitoriu la o substaŃie şi necesită acest lucru.
(10) La nivelul substaŃiilor există un stoc permanent de medicamente şi materiale sanitare
din care se face completarea truselor în caz de nevoie, pe timpul nopŃii sau în zilele libere
şi sărbătorile legale.
(11) La nivelul fiecărei substaŃii se colectează deşeurile medicale.
(12) La nivelul fiecărei substaŃii există un ambulanŃier cu atribuŃii de revizor tehnic şi la
nivelul fiecărei substaŃii se verifică starea tehnică şi kilometrajul ambulanŃelor la
începutul fiecărei ture, caietul de bord şi starea de igienă a fiecăreia.

Art. 25. - Dispeceratul medical de urgenŃă este subordonat directorului medical şi este o
structură specializată de preluare şi tratare a apelurilor de urgenŃă cu caracter medical
primite prin centrul unic de apel de urgenŃă. Dispeceratele medicale de urgenŃă sunt
coordonate de personal cu pregătire medicală superioară, în serviciu permanent.

Art. 26. - (1) Punctul farmaceutic este subordonat asistentului sef. Punctul farmaceutic
este amplasat în spaŃiu adecvat, evitându-se situarea lui în vecinătatea spaŃiilor care pot
contamina sau influenŃa negativ calitatea medicamentului.

(2) Punctul farmaceutic are următoarele atribuŃii:
1. eliberarea medicamentelor şi materialelor sanitare necesare în desfăşurarea actului
medical din cadrul Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu;
(2) O atenŃie deosebită se va acorda echipamentului de lucru în unitatea farmaceutică
(halat). Acesta va fi de culoare albă.
(3) Personalul farmaciei va purta în mod obligatoriu un ecuson pe care vor fi vizibile
numele, funcŃia şi gradul profesional.

Art. 27. - (1) Compartimentul de formare profesională este subordonat managerului
general. În conformitate cu ordinul ministrului sănătăŃii publice şi al ministrului
internelor şi reformei administrative privind unele măsuri în asistenŃa medicală de
urgenŃă prespitalicească s-a creat acest compartiment de pregătire profesională a
angajaŃilor, specifică domeniului de activitate al unităŃii, precum şi pentru personalul
voluntar care desfăşoară activitate în Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu.
(2) AtribuŃiile compartimentului sunt următoarele:
1. pregătirea profesională a personalului din Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu Compartimentul de asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical asistat;
2. pregătirea profesională a personalului din Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu Compartimentul de consultaŃii de urgenŃă şi transport sanitar neasistat;
3. îndeplineşte toate celelalte atribuŃii de serviciu prevăzute în fişa postului personalului
angajat în compartiment.
(3) Personalul TESA este de asemenea beneficiar al unor cursuri de formare şi instruire
profesională în funcŃie de necesităŃile unităŃii.
(4) Organizarea şi evidenŃa cursurilor intră în atribuŃia Compartimentului de formare
profesională şi sunt înscrise în caietul de pregătire profesională al fiecărui angajat.

Art. 28. - Serviciul administrativ, evidenta militara, aparare civila si arhivă este
subordonat directorului economic şi are, în principal, următoarele atribuŃii:
1. se preocupă ca sediul central şi toate celelalte sedii ale substaŃiilor să aibă un aspect
igienico-sanitar corespunzător.
2. păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor deŃinute
3.urmareste respectare procedurilor de lucru corespunzatoare serviciilor sus mentionate.

Art. 29. - Compartimentul mişcare şi exploatare auto, Atelierul întreŃinere şi
reparaŃii auto, revizie tehnică paza, protectia muncii, PSI, , ingrijire, intretinere si
reparatii instalatii si cladiri şi Compartimentul telecomunicaŃii se află în subordinea
directorului tehnic şi au, în principal, următoarele atribuŃii:
1. asigură zilnic funcŃionalitatea unui număr optim de ambulanŃe care să fie dimensionat
în funcŃie de numărul cadrelor medicale active;
2. asigură existenŃa unui parc de ambulanŃe cu o stare tehnică bună, capabil de a
funcŃiona în condiŃii meteo dificile;
3. asigură conducătorii auto bine pregătiŃi profesional, capabili de a conduce
autosanitarele în regim de viteză atunci când situaŃia o impune, disciplinaŃi, cu
responsabilitate;
4. păstrează şi întreŃin în bune condiŃii autosanitarele din parcul unităŃii;
5. gestionează corect cantităŃile de benzină primite;
6. instruiesc periodic şoferii pentru ca aceştia să circule corect pe drumurile publice şi să
respecte regulile de circulaŃie;
7. verifică starea fizico-psihică a şoferilor la ieşirea din cursă;
8. verifică starea tehnică a autosanitarelor la ieşirea pe poartă;
9. Ńin evidenŃa parcului auto pe mărci şi tipuri;
10. înmatriculează în circulaŃie autosanitarele noi sau transferate şi le radiază din
circulaŃie pe cele casate;
11. Ńin evidenŃa accidentelor de circulaŃie în care sunt implicate autosanitarele şi le repară
atunci când acestea suferă avarii;
12. Ńin evidenŃa rulajului autosanitarelor şi consumului de combustibil al acestora;
13. întocmesc formele de scoatere din funcŃiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de
inventar;
14. încheie asigurarea de răspundere civilă pentru ambulanŃele din parcul unităŃii;
15. se preocupă de efectuarea inspecŃiilor tehnice periodice (ITP) la ambulanŃele din
parcul unităŃii;
16. se preocupă ca echipamentul de radiocomunicaŃii de pe ambulanŃe şi din dispecerate
să fie mereu în bună stare de funcŃionare;
17. se preocupă ca sistemul de telefonie fixă al instituŃiei să fie în perfectă stare de
funcŃionare;

18. asigură curăŃenia şi igiena unităŃii;
19. execută lucrările de revizii tehnice şi reparaŃii curente ale autosanitarelor în condiŃii
de calitate;
20. iau măsuri de instruire şi respectare de către personal a regulilor de protecŃie a muncii
şi PSI în procesul de reparaŃii auto;
21. instruiesc personalul muncitor din atelier pentru ca acesta să aibă bune cunoştinŃe
profesionale necesare înlăturării defecŃiunilor ivite la autosanitare;
22. se preocupă pentru îmbunătăŃirea continuă a bagajului de cunoştinŃe profesionale ale
meseriaşilor din atelier.
23. asigură funcŃionarea corespunzătoare a instalaŃiilor de încălzire, sanitare şi electrice
ale clădirilor din patrimoniul unităŃii;
24. intervine în reglementarea bunei funcŃionări a utilităŃilor unităŃii (apă, canal, gaze,
energie electrică, salubritate, telefoane);

Art. 30. - Compartimentul Runos este subordonat managerului general şi are
următoarele atribuŃii:
1. stabileşte necesarul de personal pentru fiecare sector de activitate, în funcŃie de
numărul maxim al acestuia şi fondurile repartizate;
2. întocmeşte anual şi transmite spre aprobare la DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu statul
de funcŃii pentru personalul unităŃii;
3. asigură încadrarea personalului pe posturile vacante bugetate, cu respectarea condiŃiilor
de studii şi vechime şi a legislaŃiei în vigoare;
4. asigură acordarea, potrivit legislaŃiei în vigoare, a drepturilor salariale cuvenite
personalului încadrat, reprezentând: salarii de bază, salarii de merit, indemnizaŃii de
conducere, spor de vechime în muncă, sporuri pentru condiŃii de muncă, spor pentru
munca desfăşurată în ture, spor pentru munca desfăşurată în zilele nelucrătoare şi de
sărbători legale, spor pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru, gărzi,
indemnizaŃii cuvenite pe perioada cât salariaŃii se află în concediu de odihnă sau pentru
incapacitate temporară de muncă;
5. răspunde de calcularea şi reŃinerea impozitului pe salarii, a contribuŃiei pentru asigurări
sociale de sănătate, a contribuŃiei pentru asigurări sociale de stat şi a contribuŃiei de
asigurări pentru şomaj;
6. primeşte de la toate compartimentele unităŃii pontajele întocmite de acestea pentru
timpul efectiv de muncă, pe care le verifică şi le calculează;

7. întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul nou-încadrat;
8. întocmeşte, completează şi păstrează registrul general de evidenŃă a salariaŃilor şi îl
transmite la inspectoratul teritorial de muncă potrivit reglementărilor legale;
9. întocmeşte deciziile de modificări ale drepturilor salariale;
10. întocmeşte şi înregistrează la zi modificările din carnetele de muncă ale salariaŃilor;
11. întocmeşte documentele necesare în vederea pensionării salariaŃilor;
12. întocmeşte şi păstrează dosarul personal al salariaŃilor;
13. întocmeşte dări de seamă şi statistice solicitate de organele abilitate;
14. periodic efectuează control în compartimente privind respectarea programului de
lucru de către toŃi salariaŃii;
15. participă la întocmirea regulamentului de organizare şi funcŃionare al unităŃii, iar după
aprobarea acestuia, împreună cu factorii de decizie, îl pune în aplicare;
16. periodic, dacă structura organizatorică a unităŃii se modifică, asigură modificarea
prevederilor articolelor respective, corespunzător noii structuri;
17. participă la întocmirea şi modificarea, conform prevederilor legislaŃiei în vigoare, a
regulamentului intern;
18. analizează şi propune măsurile ce se impun pentru utilizarea eficientă a personalului
din compartimente;
19. întocmeşte statul nominal al medicilor;
20. întocmeşte documentaŃia pentru avizul de liberă practică şi acreditare a personalului
din compartimente;
21. eliberează şi vizează anual legitimaŃiile de acces în unitate al salariaŃilor;
22. emite deciziile de sancŃionare a celor care săvârşesc abateri disciplinare;
23. urmăreşte modul de aplicare a măsurilor de organizare a muncii;
24. răspunde de calculul salariilor şi de întocmirea statelor de plată, la termenele stabilite
a se onora către personalul unităŃii;
25. răspunde de întocmirea, la începutul fiecărui an sau când este nevoie, a statului de
funcŃii;
26. raportează realizările fondului de salarii lunar, prin situaŃii statistice, la DirecŃia de
Sănătate Publică Sibiu;

27. răspunde de corecta calculare a drepturilor personalului: salarii, sporuri, concedii
medicale, concedii de odihnă;
28. stabileşte salariile personalului nou-angajat;
29. întocmeşte documentaŃia impusă de Trezoreria Statului pentru ca drepturile salariale
să fie plătite la timp;
30. îndeplineşte toate celelalte atribuŃii prevăzute în fişa postului personalului angajat la
Compartimentul Runos;
31. propune măsuri pentru îmbunătăŃirea activităŃii compartimentului;
32. propune managerului general, în domeniul său de responsabilitate, în vederea
aprobării:
a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcŃie de reglementările în
vigoare;
b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu
sindicatele, conform legii;
33. coordonează elaborarea fişelor posturilor de către coordonatorii compartimentelor
pentru personalul din subordine, conform legii;
34. organizează activitatea de evaluare a performanŃelor profesionale individuale pentru
salariaŃii unităŃii, potrivit legii;
35. exercită şi alte atribuŃii din domeniul său de activitate, ce decurg din actele normative
sau sunt dispuse de conducerea unităŃii, în cadrul legii.

Art. 31. - Secretariatul se află în subordinea managerului general şi are următoarele
atribuŃii:
1. primeşte şi verifică corespondenŃa;
2. clasifică şi ordonează corespondenŃa în mapă;
3. triază corespondenŃa prin catalogarea subiectului, în scopul stabilirii modalităŃii de
răspuns şi soluŃionare;
4. înregistrează în registrul de intrare-ieşire şi consemnează numărul şi data pe
documentul primit;
5. repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenŃei conform dispoziŃiei rezolutive şi
comunică răspunsul sau informarea către petenŃi sau structurile solicitante;
6. pregăteşte corespondenŃa pentru expediere;

7. efectuează expedierea propriu-zisă a corespondenŃei;
8. Ńine evidenŃa petiŃiilor, sesizărilor şi reclamaŃiilor în funcŃie de termene şi
compartimente, acolo unde este cazul, în registrele special întocmite;
9. respectă prevederile prezentului regulament şi disciplina în muncă, răspunde de modul
de rezolvare a corespondenŃei în termenul prevăzut de lege.

Art. 32. - Compartimentul audit intern este subordonat managerului general şi are
următoarele atribuŃii:
1. certificarea trimestrială şi anuală, însoŃită de raport de audit, a bilanŃului contabil şi a
contului de execuŃie bugetară ale unităŃii, prin verificarea legalităŃii, realităŃii şi exactităŃii
evidenŃelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; certificarea se face înaintea
aprobării de către conducătorul unităŃii a bilanŃului contabil şi a contului de execuŃie
bugetară;
2. examinarea legalităŃii, regularităŃii şi a conformităŃii operaŃiunilor, identificarea
erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propunerea de
măsuri şi soluŃii pentru recuperarea pagubelor şi sancŃionarea celor vinovaŃi, după caz;
3. supravegherea regularităŃii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare,
programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;
4. evaluarea economicităŃii, eficacităŃii şi eficienŃei cu care sistemele de conducere şi de
execuŃie existente în instituŃie utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru
îndeplinirea obiectivelor şi obŃinerea rezultatelor stabilite;
5. identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi control, precum şi a riscurilor
asociate unor astfel de sisteme pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor,
după caz
6. Pastreaza secretul de serviciu. Prin secret de serviciu se intelege totalitatea
informatiilor de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor specifice postului, cu
exceptia informatiilor de interes public.

Art. 33. - Compartimentul statistică şi informatică este subordonat managerului
general şi are următoarele atribuŃii:
1. oferă servicii informatice pentru toate compartimentele din instituŃie;
2. asigură funcŃionarea continuă a următoarelor aplicaŃii aflate în exploatare:
a) sistemul informatic de automatizare a activităŃii dispeceratului (Dispec);

b) sistemul de calcul al salariilor (actualizarea programelor de calcul, de listare state de
plată, fluturaşi, borderouri, dispoziŃii de plată, alte situaŃii) în funcŃie de modificările de
legislaŃie privind salarizarea sau de hotărârile Comitetului director;
c) programe de întreŃinere a tabelelor statistice (diagnostice prezumtive, străzi, comune,
diagnostice la caz, diagnostice din norme, personal etc.);
3. prelucrează şi arhivează fişele de solicitare, listingurile de fişe înregistrate şi
listingurile de grafice de activitate;
4. extrage din arhivă fişele solicitate de conducere;
5. acordă suportul tehnic necesar informării publicului în legătură cu locul internării,
obiectele pierdute, numele bolnavilor, adresa solicitanŃilor, cu acordul conducerii unităŃii;
6. verifică lunar solicitările de la spitale în conformitate cu fişele de solicitare în vederea
realizării decontului;
7. acordă suportul tehnic în vederea întocmirii corespondenŃei cu organele de poliŃie,
procuratură, judecători, diverse unităŃi, la cererea şi cu aprobarea conducerii.

Art. 34. - Compartimentul legislaŃie şi contencios este subordonat managerului general
şi are următoarele atribuŃii:
1. participă la elaborarea ordinelor, instrucŃiunilor, regulamentelor, hotărârilor şi a altor
documente întocmite de Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu;
2. la cererea managerului general avizează proiectele de acte normative întocmite de alte
unităŃi, care sunt în legătură cu atribuŃii şi activităŃi proprii unităŃii;
3. avizează la cererea conducerii unităŃii actele care pot angaja răspunderea patrimonială
a unităŃii;
4. împreună cu celelalte compartimente funcŃionale întocmeşte proiecte de acte cu
caracter juridic cu atribuŃiile şi activitatea unităŃii;
5. întocmeşte împreună cu Compartimentul financiar-contabilitate deciziile de imputare şi
dă avizul cu privire la legalitatea actelor elaborate de Serviciul de AmbulanŃă Judetean
Sibiu;
6. acordă asistenŃă juridică şi reprezintă unitatea în faŃa instanŃelor de judecată şi a
organelor arbitrale, în cazul când unitatea nu este reprezentată de managerul general;
7. urmăreşte, semnaleaza si transmite conducerii si serviciilor interesate apariŃia noilor
acte normative;

8. Ńine evidenŃa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obŃinerea
titlurilor executorii pentru creanŃele acesteia;
9. comunică structurilor interesate titlurile executorii obŃinute, urmăreşte împreună cu
acestea modul de executare silită a creanŃelor, avizează pentru legalitatea proceselorverbale de insolvabilitate a debitorilor întocmite de compartimentul financiarcontabilitate;
10. avizează anumite acte pentru care legea prevede exercitarea controlului financiarcontabil preventiv (înaintea exercitării acestui control), iar în baza unei delegaŃii speciale
date de managerul general poate fixa pretenŃiile, renunŃă la pretenŃii, poate da răspunsuri
la interogator (în toate cazurile cu consultarea compartimentelor de specialitate
implicate);
11. participă la negocieri şi la formularea obiecŃiunilor precontractuale, dacă se pun în
discuŃie probleme de drept, precum şi la concilierea obiecŃiunilor, dacă în discuŃie se
pune legalitatea unor clauze ale proiectului de contract;
12. susŃine interesele Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu la instanŃele judecătoreşti şi
în faŃa altor organe, fiind obligat să exercite, după caz, căile legale de atac şi să ia toate
măsurile necesare apărării intereselor unităŃii;
13. desfăşoară activitate de prevenŃie şi, după caz, de atenŃionare în situaŃiile când
constată aplicarea defectuoasă sau neaplicarea legislaŃiei în vigoare, urmărind cu alŃi
factori de răspundere a remedierii acestor situaŃii;
14. respectă toate reglementările şi dispoziŃiile de ordine interioară privitoare la
desfăşurarea corespunzătoare a activităŃii specifice Serviciul de AmbulanŃă Judetean
Sibiu;
15. este obligat şi nu are dreptul să acorde informaŃii referitoare la activitatea sau
evenimentele Serviciul de AmbulanŃă Judetean Sibiu către mijloacele mass-media;
16. rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic.

Art. 35. - Serviciul financiar-contabilitate este subordonat directorului economic şi are
următoarele atribuŃii:
1. răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii a evidenŃei valorilor
patrimoniale ale unităŃii, de respectarea cu stricteŃe a integrităŃii patrimoniului unităŃii,
efectuarea controlului financiar preventiv şi de gestiune;
2. asigură şi răspunde de organizarea şi funcŃionarea, în bune condiŃii, a contabilităŃii
valorilor materiale;
3. asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile;

4. asigură şi răspunde de confruntarea evidenŃelor analitice cu cele sintetice;
5. orice operaŃiune patrimonială să fie consemnată în momentul efectuării ei alături de
documente justificative care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate;
6. Ńine evidenŃa contabilă a valorilor materiale, obiectelor de inventar, cantitativ şi
calitativ;
7. Ńine evidenŃa contabilă a clienŃilor şi furnizorilor, a celorlalte creanŃe, popriri şi
obligaŃii pe categorii, persoană fizică sau juridică;
8. Ńine evidenŃa contabilă a veniturilor, pe categorii pe venituri, după natura lor;
9. pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaŃiunilor patrimoniale
întocmeşte lunar balanŃă de verificare şi trimestrial bilanŃul contabil;
10. întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, analizează şi urmăreşte executarea
acestuia;
11. analizează periodic modul de utilizare a bunurilor materiale cu luarea măsurilor ce se
impun în cazul stocurilor supranormative, cu mişcare lentă sau fără mişcare;
12. adoptă măsurile corespunzătoare pentru asigurarea integrităŃii patrimoniului şi
recuperarea pagubelor;
13. efectuează inventarierea anuală a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte
definitivarea rezultatelor acesteia;
14. răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu prevederile dispoziŃiilor legale a
dărilor de seamă contabile;
15. organizează Ńinerea corectă şi la timp a evidenŃei tehnico- operative;
16. exercită controlul financiar preventiv şi de gestiune conform prevederilor în vigoare;
17. asigură întocmirea la timp a notelor contabile;
18. răspunde de organizarea şi efectuarea verificărilor periodice ale gestiunilor;
19. asigură efectuarea corectă şi în concordanŃă cu dispoziŃiile legale în vigoare a
operaŃiilor de încasări şi plăŃi;
20. răspunde de asigurarea creditelor bugetare corespunzătoare comenzilor şi contractelor
încheiate, în limita creditelor aprobate;
21. organizează întocmirea documentelor de plată;
22. verifică documentele justificative ale cheltuielilor efectuate conform legislaŃiei în
vigoare;

23. efectuează controlul periodic al casieriei, verifică existenŃa faptică a numerarului şi a
celorlalte valori aflate în casă, confruntă rezultatele cu datele din evidenŃa contabilă şi
întocmeşte procesul-verbal de verificare;
24. întocmeşte cererile de credite bugetare adresate DirecŃiei de Sănătate Publică Sibiu;
25. urmăreşte întocmirea la termen a balanŃelor de verificare pentru debitori, creditori,
furnizori şi cheltuieli efective;
26. verifică actele pentru operaŃiunile de plăŃi şi încasări privitoare la: statele de plată a
drepturilor salariale cuvenite salariaŃilor, încasările de orice fel supuse controlului
ulterior, plăŃile de orice fel către bugetul de stat şi diverşi creditori, cererile prin care se
solicită credite bugetare, precum şi documentele referitoare la deschiderea finanŃării şi
decontarea lucrărilor de investiŃii;
27. are obligaŃia de a informa în scris în timp util managerul general despre orice
neregulă identificată în evidenŃele contabile.

Art. 36. - Compartimentul aprovizionare, achiziŃii publice gestiune si transport este
subordonat directorului economic şi are următoarele atribuŃii:
1. să aprovizioneze ritmic instituŃia cu bunurile care sunt solicitate;
2. achiziŃia bunurilor şi serviciilor să se facă conform cu legislaŃia în vigoare;
3. achiziŃia bunurilor şi serviciilor să fie făcută în limita sumelor alocate;
4. bunurile achiziŃionate să fie de bună calitate;
5. să cunoască achiziŃia de bunuri specifică sectorului sanitar: medicamente, aparatură
medicală şi materiale sanitare;
6. să cunoască şi să aplice legislaŃia în vigoare actualizată în timp util;
7. păstrează contractele şi urmăreşte derularea lor până la îndeplinirea termenilor
contractuali.

CAPITOLUL V
FinanŃarea
Art. 37. - Serviciul de ambulanŃă Sibiu este unitate finanŃată integral din venituri proprii,
provenite din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate cu casele
de asigurări de sănătate Sibiu, precum şi din alte surse. Serviciul de ambulanŃă Sibiu
poate primi fonduri din bugetul Ministerului SănătăŃii, din fonduri alocate de la bugetul
de stat sau din venituri proprii, pe destinaŃiile prevăzute de lege.

Art. 38. - (1) Compartimentul de asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical asistat
este finanŃat din venituri proprii obŃinute din contractele cu casele de asigurări de sănătate
sau din alte surse în condiŃiile legii, de la bugetul de stat pe bază de programe, din donaŃii
şi sponsorizări.
(2) Activitatea de consultaŃii de urgenŃă la domiciliu şi cea de transport sanitar neasistat
sunt finanŃate din venituri proprii obŃinute din contractele cu casele de asigurări de
sănătate sau din alte surse în condiŃiile legii, din donaŃii şi sponsorizări.
Art. 39. - Managerul general şi membrii Comitetului director nu pot beneficia de
sponsorizări şi/sau finanŃări, direct ori indirect, pentru participare la conferinŃe, 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 ambulanŃe şi alte vehicule de
intervenŃie sau reprezentanŃii acestora. În situaŃii speciale, bine justificate, se pot obŃine
excepŃii doar cu aprobarea ministrului sănătăŃii.

CAPITOLUL VI
DispoziŃii finale
Art. 40. - Salarizarea personalului de conducere şi a personalului de execuŃie din cadrul
Serviciului de ambulanŃă Sibiu se stabileşte potrivit prevederilor legale aplicabile
personalului contractual din unităŃi bugetare, plătit din fonduri publice.
Art. 42. - Orice modificare şi completare a prezentului regulament de organizare şi
funcŃionare se face prin act aditional ori de cate ori va fi necesar cu aprobarea Directiei de
Sanatate Publica Sibiu.
Art. 43. – Prezentul Regulament de organizare si functionare a Serviciului de Ambulanta
Judetean Sibiu a fost aprobat in sedinta comitetului director din data de ................. si intra
in vigoare la data aprobarii acestuia de catre DSP Sibiu.
Prezentul Regulament de organizare si functionare va fi adus la cunostinta angajatilor
Serviciului de Ambulanta Judetean Sibiu prin afisare la sediul unitatii si la substatiile din
judet.

MANAGER GENERAL
Dr. Ioan Ovidiu Luca

