
Atributii Compartimentul de control unităţi şi servicii de sănătate 
23.B1. Compartimentul de situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă şi 

evenimente speciale are următoarele atribuţii: 
a)monitorizează şi evaluează activitatea unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri 
urgenţe din cadrul unităţilor sanitare din sectorul public; 
b)participă la acţiunile de acordare a primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele judeţene pentru 
situaţii de urgenţă şi cu alte structuri subordonate Ministerului Sănătăţii; 
c)monitorizează şi evaluează activitatea serviciului judeţean de ambulanţă; 
d)transmite informări operative conducerii direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti în cazul apariţiei unui eveniment neaşteptat sau unor situaţii de calamitate sau catastrofă şi 
propune măsuri de intervenţie, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţă; 
e)elaborează şi transmite spre aprobarea directorului executiv Planul de intervenţie în caz de dezastre şi 
epidemii, realizat în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţă; 
f)participă la implementarea şi derularea activităţilor specifice serviciilor pentru realizarea programelor 
naţionale de sănătate. 

24.B2. Compartimentul de control servicii de asistenţă medicală primară are următoarele atribuţii: 
a)asigură controlul activităţii de asistenţă medicală primară, în conformitate cu reglementările şi 
metodologia specifică pentru această activitate; 
b)verifică în teren condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite în cadrul asistenţei 
medicale primare, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare; 
c)participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale primare, elaborate şi 
aprobate de Ministerul Sănătăţii; 
d)controlează respectarea prevederilor privind activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor 
transmisibile şi cronice de către medicii de familie care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, 
cât şi în cabinete private; 
e)verifică modul în care personalul din cabinetele medicilor de familie respectă obligaţiile reglementate 
prin acte normative, referitoare la etica profesională şi deontologia medicală, asistenţa de sănătate 
publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relaţiile de muncă, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
f)controlează managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate, inclusiv 
pentru activitatea de furnizare a datelor privind registrele judeţene/regionale/naţionale de vaccinare şi boli 
cronice reglementate prin metodologii; 
g)participă la activitatea de educaţie/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane 
din asistenţa medicală primară; 
h)asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie 
medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora; 
i)participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice asistenţei medicale primare 
pentru realizarea programelor naţionale de sănătate. 

25.B3. Compartimentul de control în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate are următoarele 
atribuţii: 
a)asigură controlul activităţii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate; 
b)verifică în teren condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite în cadrul asistenţei 
medicale ambulatorii de specialitate, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale 
în vigoare; 
c)participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale ambulatorii, elaborate 
şi aprobate de Ministerul Sănătăţii; 
d)verifică modul de raportare şi monitorizare a bolilor transmisibile şi cronice de către personalul de 
specialitate din ambulatoriu, care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în 
cabinete/unităţi private, inclusiv în domeniul serviciilor de laborator de diagnostic microbiologic, indiferent 
de forma de organizare; 
e)monitorizează şi verifică modul în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de 
specialitate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesională şi 
deontologia medicală, asistenţa de sănătate publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate, relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 
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f)controlează asigurarea managementului evidenţei medicale şi al informaţiei medicale gestionate; 
g)participă la activitatea de educaţie/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane 
din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu; 
h)participă, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi casa de asigurări de sănătate, 
la analiza nevoilor de servicii medicale de specialitate ale populaţiei; 
i)asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie 
medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora; 
j)participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice serviciilor ambulatorii pentru 
realizarea programelor naţionale de sănătate. 

26.B4. Compartimentul de control al asistenţei medicale din unităţile cu paturi are următoarele atribuţii: 
a)controlează şi evaluează condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii activităţii medicale desfăşurate 
în spital; 
b)monitorizează modul în care spitalele respectă condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii actului 
medical; 
c)verifică respectarea normativelor în vigoare privind: programul de muncă pe categorii de personal, 
încadrarea de către spitale a numărului optim de personal, în funcţie de atribuţiile acreditate ale spitalului 
şi serviciile de sănătate contractate; 
d)monitorizează şi controlează modul în care spitalul îşi respectă obligaţia legală de a înregistra, stoca, 
prelucra şi transmite informaţiile legate de activitatea sa, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
e)evaluează necesarul de servicii medicale spitaliceşti şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la 
serviciile medicale specifice, în vederea creşterii eficienţei şi calităţii serviciilor; 
f)participă la evaluarea gradului de satisfacţie a pacienţilor în legătură cu serviciile de sănătate, împreună 
cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii; 
g)verifică respectarea prevederilor legale privind regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, 
precum şi conţinutul fişei postului pentru personalul din spitale; 
h)participă la negocierea anuală a indicatorilor de performanţă specifici fiecărui spital din teritoriul 
arondat; 
i)controlează şi verifică cu maximă exigenţă respectarea prevederilor legale în vigoare şi obiectivelor 
programului naţional specific pentru asigurarea condiţiilor necesare de prevenire şi control al infecţiilor 
nosocomiale; 
j)controlează şi evaluează activitatea unităţilor medicale cu paturi şi a ambulatoriilor de specialitate, cu 
profil de asistenţă medicală recuperatorie, inclusiv la nivelul societăţilor de turism balnear şi de 
recuperare, publice sau private, modul de asigurare a condiţiilor specifice pentru asistenţa medicală de 
acest profil; 
k)verifică modul de organizare în vederea asigurării asistenţei medicale în situaţii de dezastre, atacuri 
teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 
l)participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice serviciilor spitaliceşti pentru 
realizarea programelor naţionale de sănătate. 

27.B5. Compartimentul de control al asistenţei medicale a mamei şi copilului are următoarele atribuţii: 
a)evaluează şi participă la identificarea priorităţilor în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului şi 
propune măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate; 
b)controlează aspectele organizatorice ale asistenţei medicale a gravidei, lăuzei şi copilului, în raport cu 
dinamica morbidităţii şi mortalităţii la aceste categorii, şi propune directorului executiv măsuri de 
organizare/reorganizare a structurilor sanitare din teritoriu; 
c)controlează modul de derulare la nivel local a activităţii de planificare familială şi sănătate a 
reproducerii, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii; 
d)coordonează, monitorizează şi evaluează derularea la nivel local a programelor naţionale în domeniul 
asistenţei medicale a mamei şi copilului. 

28.B6. Compartimentul de control al asistenţei medicale a comunităţilor la risc are următoarele atribuţii: 
a)acordă consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, 
modalităţilor de implementare şi monitorizare a strategiilor de asistenţă medicală comunitară integrată; 
b)colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a listei 
de priorităţi în domeniul asistenţei medicale a comunităţilor la risc; 
c)controlează, monitorizează şi evaluează derularea programelor naţionale şi locale de sănătate cu 
privire la asistenţa medicală în comunităţile la risc; 

file:///C:/Users/delia.tarca/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp68234/00133841.HTML
file:///C:/Users/delia.tarca/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp68234/00133841.HTML
file:///C:/Users/delia.tarca/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp68234/00133841.HTML


d)asigură sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară, 
inclusiv joncţiunile cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii şi 
spitaliceşti; 
e)identifică şi controlează implementarea unor programe specifice de consiliere medico-socială, servicii 
de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale 
violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum şi 
alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc; 
f)facilitează şi monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a strategiilor şi a 
protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară la risc 
 


