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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art.1. – (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Medicină 

Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“ (I.N.M.A.S.) constituie actul 

normativ specific prin care sunt definite şi reglementate domeniile de activitate, atribuţiile 

microstructurilor componente şi răspunderile manageriale, precum şi sistemul de relaţii în 

planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor microstructurilor componente, potrivit 

prevederilor actelor normative în vigoare. 

(2) Microstructurile de specialitate şi expertiză sunt subordonate nemijlocit comandantului 

şi constituie principalul suport al acestuia în îndeplinirea atribuţiilor manageriale. 

(3) Dispoziţiile din cuprinsul regulamentului stabilesc un cadru normativ specific, unitar, 

coerent şi integrator de organizare şi funcţionare al institutului, cu aplicabilitate în toate 

microstructurile componente şi asigură respectarea şi adaptarea principiilor de bună practică 

managerială în domeniul administrativ şi al asistenţei medicale. 

  

 

CAPITOLUL II 

Organizarea Institutului Naţional de Medicină  

Aeronautică şi Spaţială  

„General Doctor Aviator Victor Anastasiu“ 

 

Prevederi generale 

 

Art.2. – (1) Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator 

Victor Anastasiu“ este instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, 

str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sectorul 1, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4 

din 14 februarie 2000, aprobată prin Legea nr. 279 din 4 iunie 2001 privind înfiinţarea Institutului 

Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“ şi care 

funcţionează sub autoritatea ministrului apărării naţionale. 

(2) Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor 

Anastasiu“ are ca obiect de activitate selecţia, expertiza medicală şi psihologică pentru personalul 

aeronautic militar şi civil care desfăşoară activităţi aeronautice şi spaţiale precum şi asistenţa 

medicală primară şi de specialitate. 

(3) Institutul execută selecţia şi expertiza medico-aeronautică sub certificarea AME prin 
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Autoritatea Aeronautică Civilă din România conform Avizului nr. RO/AMC 01, funcţionează în 

reţeaua medicală a Ministerului Apărării Naţionale şi în relaţie contractuală cu 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în baza Autorizaţiei de funcţionare a Direcţiei medicale nr.1876 din 

26.03.2014 şi Avizului Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/21025/NB/1506 din 08.04.2014 şi este prima 

instituţie din Ministerul Apărării Naţionale care a implementat şi certificat sistemul integrat de 

calitate/mediu/sănătate şi securitate ocupaţională. 

(4) Institutul este certificat de Ministerul Transporturilor pentru efectuarea examinărilor 

medicale şi psihologice pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transportului prin Certificate de 

agreare nr. 68 şi 69/05.02.2014, este autorizat de Ministerul Sănătăţii pentru examinarea 

ambulatorie a candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere categoria „B“ prin 

Autorizarea nr. 103/03.06.2013 şi acreditat RENAR pentru laboratorul de analize prin Certificatul 

de acreditare nr. LM 723/18.08.2015 – data reînnoirii certificatului.  

(5) Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială este finanţat din subvenţii 

repartizate de la bugetul de stat de către ordonatorul principal de credite şi venituri proprii realizate 

în condiţiile legii, în completarea sumelor primite din subvenţii, conform pct.II^1 din Hotărârea 

Guvernului nr.584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine 

publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, modificată şi completată de Hotărârea 

Guvernului nr.1153/2014. 

(6) În îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor specifice, Institutul Naţional 

de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu” este organizat şi 

funcţionează potrivit următoarelor acte normative şi reglementări: 

a) Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a 

finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum 

şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.45/2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care 

execută activităţi aeronautice militare şi a Normelor tehnice medicale şi psihologice specifice 

aferente, cu modificările si completările ulterioare; 

d) Ordinului ministrului transportului si al ministrului sănătătii nr. 1.257/1391/2013 

pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor si a modului 

în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum si lista afecţiunilor medicale şi 

contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru 

personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor; 

e) Ordinului ministrului transportului si al ministrului sănătătii nr. 1.259/1392/2013 
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privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în 

siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru 

funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii, cu modificările si 

completările ulterioare; 

f) Ordinului ministrului transportului nr. 1.260/2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa 

transporturilor şi periodicitatea examinării; 

g) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind 

aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul; 

h) Regulamentului (UE) nr.1178/2011 al Comisiei din  3.11.2011 de stabilire a cerinţelor 

tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în 

temeiul Regulamentului (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, al 

Regulamentului (UE) nr.805/2011 al Comisiei din 10.08.2011 de stabilire a normelor detaliate 

privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului 

(CE) nr.216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, al Procedurilor şi Instrucţiunilor de 

aeronautică Civilă (PIAC-MED) – Proceduri şi Instrucţiuni privind examinarea medicală a 

personalului aeronautic navigant civil, ediţia 01, amendamentul 01/2013;  

i) Legea nr. 53/2013 – Codul muncii aplicată în Ministerul Apărării Naţionale prin 

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.17/2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine 

interioară pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale precum şi pentru aplicarea 

prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.S.92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, 

Regulamentul de ordine interioară în unitate; 

j) Legea nr. 80/995 privind statutul cadrelor militare; 

k) Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari; 

l) Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu 

modificările si completările ulterioare; 

m) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 42/2011 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind aplicarea unitară a unor prevederi ale Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 

n) Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 

o) Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.9/2013 pentru aprobarea normelor 

privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale; 

p) Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România; 

q) Ordinul ministrului apărării naţionale nr.MS 92/2008 pentru aprobarea RG-1, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ghimpeteanur/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp132346/00134536.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ghimpeteanur/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197208/00152562.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ghimpeteanur/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197208/00152562.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ghimpeteanur/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp67774/00138311.htm
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Regulamentul de ordine interioară în unitate; 

r) Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.64/2013 pentru aprobarea 

Regulamentului disciplinei militare; 

s) Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.97/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului serviciului interior; 

t) Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si 

completările ulterioare; 

u) Lege cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările si completările ulterioare; 

v) Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.S.8/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind salarizarea personalului Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

w) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale; 

x) Ordinul secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

y) Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată; 

z) Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si 

completările ulterioare; 

aa) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.53/2015 pentru aprobarea Normelor de 

apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale 

 

CAPITOLUL III 

Structura organizatorică a I.N.M.A.S. 

 

Art.3. – Structura organizatorică a Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi 

Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“ se stabileşte prin ordin al ministrului apărării 

naţionale şi este formată dintr-un număr maxim de 170 de posturi, conform anexei nr. 1. 

Art.4. – (1) Comandamentul este organizat pe birouri, compartimente şi funcţii care 

asigură organizarea, planificarea şi conducerea activităţilor specifice gestionării resurselor umane, 

asigurării conducerii logistice, financiar-contabile, activităţilor de protecţia muncii, mediului şi 

asigurarea calităţii, de achiziţii şi contractări, de informatizare a asistenţei medicale, de protecţie a 

informaţiilor clasificate, de relaţii publice, de asistenţă juridică şi de secretariat. 

(2) Secţiile (medicale) sunt organizate pe cabinete medicale şi laboratoare de investigaţii 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ghimpeteanur/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp66558/00150057.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ghimpeteanur/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp66558/00150057.htm
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paraclinice care asigură selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic 

militar şi civil, precum şi asistenţa medicală primară şi de specialitate acordată în conformitate cu 

Legea asigurărilor de sănătate. 

(3) Secţia cercetare şi fiziologie aeronautică este organizată pe birouri şi asigură 

organizarea, planificarea şi desfăşurarea planului de cercetare ştiinţifică, a activităţilor de 

învăţământ şi documentare precum si antrenamentului fiziologic pentru personalul aeronautic 

militar care efectuează misiuni în zbor. 

 (4) Formaţiunile de logistică sunt organizate pe birouri şi formaţiuni de logistică, care 

asigură activitatea de pază, aprovizionare şi transport a bunurilor materiale, de mentenanţă a 

tehnicii, instalaţiilor şi clădirilor. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Atribuţii 

  

SECŢIUNEA a 1-a 

Domenii de activitate 

 

Art.5. – (1) În domeniul expertizei şi asistenţei medicale primare si de specialitate:    

a) efectuează selecţia şi expertiza medicală pentru personalul aeronautic, militar şi civil 

care desfăşoară activităţi aeronautice şi spaţiale; 

b) eliberează documentele de certificare prevăzute de reglementările naţionale şi 

internaţionale specifice, în condiţiile autorizării corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi 

cu reglementările naţionale; 

c) efectuează expertiza medicală a personalului aeronautic militar care participă la misiuni 

şi operaţii în ţară şi străinătate; 

d) efectuează examinarea personalului aeronautic militar şi civil din România şi din 

străinătate, care desfăşoară activităţi aeronautice în România; 

e) asigură asistenţă medicală specializată în condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit contractelor încheiate cu casa asigurărilor 

de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti 

(C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.) şi conform prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii. 

(2) În domeniul explorărilor aeronautice speciale: 

a) efectuează activităţi specifice explorărilor aeronautice prin probe de solicitare, cu 
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determinarea şi înregistrarea parametrilor fiziologici în condiţii de hipoxie şi hipobarism; 

b) efectuează şi perfecţionează metodele de investigaţie fiziologică în condiţii de solicitare, 

specifică personalului aeronautic; 

c) stabileşte prin investigaţii specifice diagnosticul funcţional în vederea aprecierii 

capacităţii de zbor a personalului aeronautic. 

(3) În domeniul investigaţiilor paraclinice: 

a) desfăşoară activităţi pentru identificarea factorilor de risc, ce pot afecta capacitatea de 

zbor a personalului aeronautic şi capacitatea de muncă a altor categorii de personal, propunând 

măsuri de profilaxie sau de limitare a acţiunilor nocive a acestor factori; 

b) analizează şi stabilesc împreună cu membrii comisiei de expertiză   medicală, 

examenele şi probele paraclinice obligatorii şi criteriile de diagnostic paraclinic în procesul de 

expertiză.  

(4) În domeniul expertizei psihologice: 

a) efectuează selecţia psihologică pentru personalul aeronautic militar şi civil; 

b) efectuează evaluarea în cadrul expertizei psihologice; 

c) efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul psihologiei aeronautice. 

(5) În domeniul cercetării ştiinţifice şi antrenamentului fiziologic: 

a) efectuează cursuri de instruire şi certifică competenţa în domeniul medicinei aeronautice 

şi spaţiale, cu respectarea prevederilor legislaţiei şi reglementărilor specifice naţionale; 

b) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică privind medicina aeronautică şi spaţială; 

c) efectuează cursuri de instruire şi certifică competenţa în performanţele şi siguranţa 

factorului uman pentru personalul aeronautic; 

d) efectuează antrenamentul fiziologic pentru personalul aeronautic militar care efectuează 

misiuni în zbor; 

e) asigură fundamentarea ştiinţifică şi elaborează normele tehnico-metodologice de 

expertiză medicală şi psihologică privind capacitatea de exercitare a atribuţiilor în activităţi 

aeronautice şi spaţiale, în condiţii de siguranţă şi eficienţă. 

(6) În domeniul asistenţei farmaceutice I.N.M.A.S. efectuează asigurarea cu produse 

farmaceutice pentru personalul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care are acest drept în 

conformitate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp 

de pace. 

(7) În domeniul resurselor umane: 

a) propune, spre aprobare, conducerii Ministerului Apărării Naţionale, proiectul statului de 

organizare al institutului în limita numărului de posturi aprobat, înaintează spre aprobare sau 
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dispune modificările statului de organizare, actualizarea şi reeditarea acestuia, în conformitate cu 

prevederile actelor normative specifice în vigoare, pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în 

scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin prin lege; 

b) exercită gestionarea resurselor umane în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare, a ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Apărării Naţionale în acest domeniu; 

c) desfăşoară activităţi de pregătire continuă a personalului institutului şi asigură condiţiile 

de perfecţionare a acestuia prin participarea la diferite activităţi specifice pe plan intern şi 

internaţional; 

d) asigură respectarea drepturilor salariale, protecţia şi refacerea capacităţii de muncă a 

personalului, precum şi a altor drepturi stabilite de legislaţia în vigoare; 

e) asigură condiţiile şi impune măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor 

funcţionale de către întreg personalul institutului. 

(8) În domeniul financiar-contabil: 

a) organizează şi conduce corect şi la zi contabilitatea; 

b) organizează inventarierea elementelor de activ şi pasiv şi valorifică rezultatele acestora; 

c) respectă regulile de întocmire a situaţiilor financiare şi le depune la termen; 

d) păstrează elementele justificative, registrele şi situaţiile financiare;  

e) organizează contabilitatea de gestiune adaptată la specificul instituţiei; 

f) efectuează activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor; 

g) aplică corespunzător reglementările contabile; 

h) organizează şi desfăşoară controlul în domeniul financiar-contabil intern; 

f) organizează şi desfăşoară controlul financiar preventiv propriu; 

g) asigură plata drepturilor salariale cadrelor militare, personalului contractual civil, 

S.G.P., precum şi plata obligaţiilor fiscale ce decurg din acestea; 

h) asigură drepturile de delegare, transport şi cazare a personalului; 

i) analizează, urmăreşte şi recuperează pagubele produse patrimoniului institutului. 

(9) În domeniul asigurării logistice: 

a) asigură suport logistic al asistenţei medicale; 

b) asigură mentenanţa aparaturii şi instalaţiilor; 

c) asigură condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii; 

d) asigură întreţinerea autovehiculelor şi a celorlalte bunuri aflate în dotarea institutului; 

e) administrează toate bunurile din patrimoniul institutului 

f) asigură executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile si instalaţiile 

aferente aflate în patrimoniu. 

(10) În domeniul achiziţiilor de produse/servicii/lucrări 
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a) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este nevoie, programul anual al achiziţiilor 

publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor structurii; 

b) întocmeşte documentaţia de atribuire pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de 

achiziţii publice; 

c) furnizează datele necesare privind preţurile de produse/servicii/lucrări, pentru 

fundamentarea programului anual al achiziţiilor publice; 

d) asigură respectarea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

f) asigură constituirea şi păstrarea dosarelor achiziţiilor publice; 

g) cooperează cu structurile de coordonare, reglementare, monitorizare şi control ale 

statului în domeniul achiziţiilor publice. 

(11) În domeniul asigurării operativităţii: 

a) întocmeşte şi actualizează planurile şi documentele prevăzute de ordinele şi dispoziţiile 

în vigoare pentru asigurarea operativităţii şi pentru situaţiile deosebite; 

b) asigură pregătirea şi antrenarea personalului pentru a îndeplini misiunile ce-i revin în 

situaţii deosebite; 

c) întocmeşte concepţia privind organizarea si funcţionarea serviciului de permanenta pe 

unitate precum si a modului de executare a accesului personalului propriu si al vizitatorilor. 

(12) În domeniul asigurării ordinii şi disciplinei: 

a) asigură condiţiile de desfăşurare a tuturor activităţilor în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, cu prevederile regulamentelor, ordinelor şi dispoziţiilor specifice Ministerului Apărării 

Naţionale; 

b) previne abaterile disciplinare şi încălcarea prevederilor legale şi ia măsurile prevăzute 

de legislaţia în vigoare şi normele regulamentelor militare în cazul producerii acestora; 

c) aduce la cunoştinţă personalului din subordine, în părţile ce-l privesc, a ordinelor şi 

dispoziţiilor eşaloanelor superioare; 

d) asigură cunoaşterea si aplicarea actelor normative privind disciplina militara. 

(13) În domeniul asigurării protecţiei informaţiilor: 

a) organizează protecţia informaţiilor clasificate şi desfăşoară pregătirea personalului în 

acest domeniu, conform legislaţiei şi dispoziţiilor în vigoare; 

b) asigură acordarea asistenţei medicale cu respectarea confidenţialităţii actului medical. 

(14) În domeniul asigurării informatizării activităţilor: 

a) asigură dotarea cu sisteme şi programe informatice a tuturor activităţilor desfăşurate în 

institut; 
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b) asigură pregătirea şi perfecţionarea personalului în domeniu, atât în cadrul institutului 

cât şi prin cursuri desfăşurate în alte instituţii de profil; 

  (15) În domeniul protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, a asigurării 

sistemului de management al calităţii: 

a) asigură condiţiile legale privind apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii 

personalului militar şi civil în procesul muncii; 

b) organizează, coordonează şi controlează activitatea de sănătate în muncă, cercetează, 

înregistrează şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; 

c) organizează, coordonează şi controlează aplicarea şi respectarea cadrului normativ de 

protecţie a mediului în toate sectoarele şi pe întreaga durată de desfăşurare a activităţilor; 

d) verifică măsurile de prevenire pentru a evita orice poluare semnificativă; 

e) organizează activitatea de protecţie a mediului în conformitate cu normativele elaborate 

la nivel naţional şi standardele recunoscute pentru acest domeniu; 

f) asigură autorizarea funcţionării din punct de vedere al protecţiei muncii; 

g) asigură instruirea personalului în probleme de securitate şi sănătate în muncă, precum şi 

în domeniul protecţiei mediului. 

(16) În domeniul juridic  

a) asigură respectarea legalităţii prin consultanţă în raporturile juridice la care institutul 

este parte; 

b) asigură cunoaşterea actelor normative de către comandant şi formulează puncte de 

vedere referitoare la interpretarea legislaţiei, pentru orice acte normative care au impact şi legătură 

cu activitatea I.N.M.A.S.; 

c) consiliază, pe linie de specialitate comandantul în raporturile cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină; 

d) acordă viză de legalitate pe toate actele administrative emise de I.N.M.A.S. sau în 

legătură cu activitatea acestuia, care angajează răspunderea patrimonială, contrcatuală, civilă, 

penală, sau disciplinară, prezentate spre avizare, conform legii; 

e) îndeplineşte şi alte atribuţii în limita prevederilor legale, din dispoziţia conducerii; 

f) aduce la cunoştinţă personalului din subordine, în părţile ce îl privesc, a ordinelor şi 

dispoziţiilor şi asigură de înţelegerea corectă a acestora; 

g) răspunde de implementarea disciplinei militare, de personalul militar şi de aplicarea 

normelor de disciplină militară; 

h) asigură cunoaşterea şi aplicarea actelor normative privind disciplina militară; 

i) desfăşoară activităţile în temeiul dispoziţiilor legale.  

(17) În domeniul apărării împotriva incendiilor: 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

14 din 14 

 

a) asigură dotarea, conform normelor, cu mijloace tehnice de stins incendii şi asigură 

funcţionarea acestora la parametrii proiectaţi; 

b) întocmeşte "Planul de apărare împotriva incendiilor"; 

c) planifică şi execută controalele proprii periodice, în scopul depistării cunoaşterii şi 

înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor; 

d) analizează trimestrial capacitatea de apărare împotriva incendiilor; 

e) organizează apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă; 

f) îndeplineşte criteriile şi cerinţele pentru avizarea/autorizarea privind securitatea la 

incendiu; 

g) emite ordine şi dispoziţii ale comandantului, prin care se stabilesc atribuţiile şi 

răspunderile personalului din subordine, în părţile ce-i revin, pe linia apărării împotriva incendiilor; 

h) elaborează, aprobă şi transmite documentele şi evidenţele specifice privind apărarea 

împotriva incendiilor; 

i) asigurarea pregătirea, instruirea şi antrenarea personalului pentru cunoaşterea şi 

aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor; 

j) realizează un sistem operativ de observare, anunţare şi alarmare în cazul producerii unui 

incendiu; 

k) reglementează fumatul şi folosirea focului deschis; 

l) întocmeşte planul de intervenţie cu I.S.U.J./I.S.U.M.B. în vederea asigurării desfăşurării 

în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în caz de incendiu. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Organizarea şi funcţionarea Consiliului de conducere 

Dispoziţii generale 

 

Art.6. – (1) Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator 

Victor Anastasiu“ este condus de un Consiliu de conducere şi de un director general (comandant) 

numit prin ordin al ministrului apărării naţionale. 

(2) Consiliul de conducere analizează, avizează şi/sau propune, potrivit responsabilităţilor 

ce-i revin, misiunile, organizarea, încadrarea, înzestrarea, operaţionalizarea, instruirea, 

infrastructura şi logistica în cadrul Institutul Naţional de Medicină Aeromautică şi Spaţială 

(I.N.M.A.S.). 

(3) Documentele supuse dezbaterii Consiliului de conducere se prezintă de către 

microstructura responsabilă sub formă de strategii, concepţii, analize, rapoarte de activitate, 

informări, studii, programe sau planuri. 
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(4) Consiliul de conducere propune măsuri care, aprobate de către preşedintele acestui 

organism, sunt obligatorii pentru toate microstructurile din compunerea I.N.M.A.S. Consiliul de 

conducere poate înainta unele documente, spre analiză, către eşalonul superior. 

Art.7. – (1) Consiliul de conducere se compune din: 

a) preşedinte: comandantul - directorul general; 

b) 9 membri; 

c) un secretar. 

(2) Componenţa Consiliului de conducere este aprobată prin ordin de către ministrul 

apărării naţionale şi se înscrie în ordinul de zi pe unitate după aprobare şi publicare, precum şi la 

începutul fiecărui an calendaristic. 

(3) Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea trimestrial, prin şedinţe ordinare, de 

regulă în ultima lună din trimestru, sau ori de câte ori situaţia o impune, prin şedinţe extraordinare. 

Convocarea membrilor Consiliului de conducere şi data de desfăşurare a şedinţei se stabilesc de 

către preşedintele Consiliului de conducere. 

Art.8. – (1) Şedinţele se desfăşoară în plen, cu participarea a cel puţin două treimi din 

numărul membrilor săi.  

(2) În situaţia absenţei motivate a unora dintre membrii titulari, la activităţile Consiliului 

de conducere participă, în mod obligatoriu, înlocuitorii legali ai acestora. 

Art.9. – (1) Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu unanimitate de voturi dacă 

numărul membrilor prezenţi reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor consiliului.  

(2) La şedinţele Consiliului de conducere pot participa, cu aprobarea preşedintelui, în 

calitate de invitaţi, şi alte persoane, atunci când se dezbat probleme din domeniul de responsabilitate 

al acestora sau cînd sunt necesare, pentru o documentare completă, informaţii suplimentare privind 

tematica abordată. 

(3) Invitaţii la şedinţele Consiliului de conducere nu au drept de vot. 

Art.10. – (1) Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan de 

activitate. 

(2) Planul anual de activitate al Consiliului de conducere se elaborează de către secretarul 

Consiliului de conducere pe baza propunerilor transmise de membrii acestuia, de regulă cu 20 de 

zile înaintea datei de desfăşurare a şedinţei consiliului planificată în ultima lună a trimestrului al III-

lea al anului în curs. 

(3) După analizarea planului de activitate, acesta se supune aprobării preşedintelui 

Consiliului de conducere. 

(4) Modificarea/completarea planului anual de activitate se efectuează de către secretar, pe 

baza aprobării preşedintelui, şi se comunică în prima şedinţă a Consiliului de conducere. 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

16 din 16 

 

Art.11. – (1) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de conducere se stabileşte pe baza: 

a) tematicii cuprinse în planul anual de activitate al Consiliului de conducere; 

b) planului de măsuri rezultat în urma şedinţelor anterioare ale Consiliului de conducere; 

c) precizărilor preşedintelui Consiliului de conducere; 

d) propunerilor membrilor Consiliului de conducere, aprobate de preşedintele Consiliului. 

(2) Proiectul ordinii de zi este elaborat de secretar şi transmis în formă scrisă membrilor 

Consiliului de conducere, pentru eventualele completări sau modificări. Forma consolidată a ordinii 

de zi este supusă dezbaterii şi acordului membrilor consiliului. 

(3) Ordinea de zi se aprobă de către preşedintele Consiliului de conducere şi este adusă la 

cunoştinţa membrilor Consiliului de conducere de către secretar, cu cel puţin 5 zile înainte de data 

desfăşurării şedinţei. 

(4) Modificările şi completările la ordinea de zi, împreună cu măsurile stabilite în cadrul 

şedinţei, microstructura responsabilă şi termenul pentru soluţionarea problematicilor dezbătute se 

aprobă sau se resping cu votul majorităţii simple a membrilor Consiliului de conducere prezenţi. 

(5) După aprobare, măsurile stabilite sunt incluse într-un plan de măsuri care se trimite 

către secretarul Consiliului de conducere în formă scrisă, membrilor Consiliului de conducere 

precum şi microstructurilor pentru îndeplinire/rezolvare, în părţile ce îi privesc. 

Art.12. – (1) După fiecare şedinţă, secretarul consiliului întocmeşte o minută care cuprinde 

următoarele elemente: 

a) data şi locul desfăşurării şedinţei; 

b) participanţii la şedinţă; 

c) ordinea de zi a şedinţei; 

d) dezbaterile problemelor abordate pe ordinea de zi, persoanele care au prezentat pe 

ordinea de zi, persoanele care au prezentat documentele de lucru şi microstructura din care fac 

parte, hotărârile, măsurile şi termenele stabilite, microstructurile responsabile; 

e) detalii privind desfăşurarea viitoarei şedinţe. 

(2) Proiectele minutei şi planurile de măsuri rezultat în urma şedinţei, elaborate de 

secretarul Consiliului de conducere, se transmit membrilor spre consultare, completare, modificare, 

după caz. Aceştia îşi vor da acordul asupra conţinutului formei consolidate a celor două documente. 

(3) Nivelul de clasificare al minutei se atribuie în funcţie de conţinutul acestuia. 

(4) Minuta şedinţei şi planul de măsuri, în forma consolidată, sunt semnate de secretar, 

avizate de Compartimentul juridic şi aprobate de preşedintele Consiliului de conducere. 

(5) În vederea întocmirii minutei, dezbaterile care au loc în cadrul şedinţelor Consiliului de 

conducere se înregistrează pe suporţi magnetici, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia 

informaţiilor clasificate. 
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(6) Suporţii magnetici se gestionează de către secretarul Consiliului de conducere. 

 

SECŢIUNEA a 3-a  

Atribuţiile Consiliului de conducere 

 

Art.13. – Preşedintele Consiliului de conducere are următoarele atribuţii: 

a) conduce şedinţele Consiliului de conducere; 

b) aprobă planul anual de activitate al Consiliului de conducere şi ordinea de zi a 

şedinţelor; 

c) anunţă rezultatul votării şi măsurile adoptate; 

d) aprobă planul de măsuri şi procesul-verbal ale fiecărei şedinţe a Consiliului de 

conducere. 

Art.14. – Membrii Consiliului de conducere au următoarele atribuţii: 

a) propun tematica pentru planul anual de activitate; 

b) analizează şi avizează ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de conducere; 

c) analizează şi avizează propunerile şi proiectele de documente din competenţa 

Consiliului de conducere; 

d) analizează problemele urgente intervenite între şedinţele Consiliului de conducere şi 

propune preşedintelui, spre aprobare, măsurile ce se impun sau punerea lor în discuţia acestui 

organism, în prima şedinţă; 

e) coordonează elaborarea ordinelor şi dispoziţiilor necesare îndeplinirii măsurilor stabilite 

de către preşedintele Consiliului de conducere; 

f) propune preşedintelui persoanele care urmează să fie invitate la şedinţele Consiliului de 

conducere, în funcţie de problematica inclusă pe ordinea de zi. 

Art.15. – Secretarul are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte următoarele documente pentru Consiliul de conducere: ordinele de zi, listele 

cu persoanele invitate la şedinţe, planul anual de activităţi, precum şi procesele-verbale şi planurile 

de măsuri rezultate în urma şedinţelor; 

b) după obţinerea acordului membrilor, prezintă preşedintelui Consiliului de conducere, 

pentru aprobare, documentele prevăzute la lit.a); 

c) pregăteşte documentele şi mapele de lucru pentru şedinţele Consiliului de conducere şi 

întreprinde măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea în condiţii normale a acestora; 

d) transmite membrilor Consiliului de conducere, cu cel puţin 5 zile înainte de data 

desfăşurării fiecărei şedinţe, în format scris, ordinea de zi şi conţinutul documentelor ce urmează a 

fi discutate şi/sau avizate în plen, cu respectarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate; 
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e) transmite în format scris microstructurilor subordonate măsurile adoptate de Consiliul 

de conducere şi monitorizează îndeplinirea acestora; 

f) monitorizează şi informează membrii Consiliului de conducere, în fiecare şedinţă, 

despre stadiul îndeplinirii măsurilor adoptate; 

g) arhivează documentele Consiliului de conducere. 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

Comisiile care funcţionează la nivelul Institutului Naţional de Medicină  Aeronautică şi 

Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“ 

 

Art.16. – (1) În cadrul institutului se constituie şi funcţionează :  

a) Comisia de expertiză medicală şi psihologică pentru activităţi aeronautice, ce se aprobă 

prin ordinul de zi pe unitate nr. 1; 

b) Comisia de supra-expertiză medicală şi psihologică pentru activităţi aeronautice, ce se 

aprobă prin ordinul de zi pe unitate nr. 1; 

c) Consiliul cercetării ştiinţifice, ce se aprobă prin ordinul de zi pe unitate nr. 1; 

d) Comisia de etică a cercetării ştiinţifice şi deontologie profesională ce se aprobă prin 

ordinul de zi pe unitate nr. 1; 

e) Consiliul de onoare al cadrelor militare; 

f) Structura de securitate; 

g) alte comisii prevăzute de actele normative în vigoare.  

(2) Comisiile şi organismele menţionate îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

reglementările normativelor specifice în vigoare sau statutelor proprii. 

(3) Pe lângă Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „Gl.dr.av. Victor 

Anastasiu“ funcţionează Societatea de Medicină şi Psihologie Aeronautică. 

 

SECŢIUNEA a 5-a 

 Planificarea, organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţilor 

 

Art.17. – (1) Planificarea activităţilor institutului urmăreşte stabilirea, programarea şi 

asigurarea cu resurse a acestora, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor care revin 

institutului, potrivit actelor normative.  

(2) Principalele documente de planificare întocmite de institut sunt: 

a) Planul cu principalele activităţi; 

b) Programul anual al achiziţiilor publice; 
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c) Bugetul de venituri şi cheltuieli; 

d) Planul cu activităţi interne şi internaţionale; 

e) Planificarea anuală a selecţiei şi expertizei medicale. 

(3) Documentele de planificare sunt întocmite pe baza analizei necesităţilor desfăşurării 

activităţilor, a prevederilor actelor normative în vigoare, a utilizării optime a resurselor umane, 

materiale, financiare şi informaţionale implicate şi sunt înaintate spre aprobare eşaloanelor 

superioare, conform competenţelor acestora şi devin obligatorii de respectat după aprobare. 

 

SECŢIUNEA a 6-a  

Sistemul de control managerial 

 

Art.18. – (1) Sistemul de control managerial constă în ansamblul de activităţi prin care se 

verifică performanţele institutului, a microstructurilor componente, precum şi ale personalului şi 

presupune utilizarea instrumentarului de control prevăzut în actele normative specifice şi în celelalte 

acte normative aplicabile, în scopul deţinerii unui bun control asupra conducerii institutului şi 

fiecărei componente a acestuia, cât şi asupra fiecărei activităţi în parte. 

(2) Standardele de control managerial stabilite la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, 

sunt reguli de management obligatorii pentru institut, aplicate la specificul domeniilor de activitate 

ale acestuia. 

(3) În institut este implementat sistemul integrat de management/calitate/mediu al calităţii, 

certificat de organisme militare şi civile interne şi internaţionale.  

 

SECŢIUNEA a 7-a  

Atribuţiile Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială 

 „General doctor Aviator Victor Anastasiu“ 

 

Art.19. – Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator 

Victor Anastasiu“  are următoarele atribuţii: 

a) efectuează selecţia, expertiza medicală şi psihologică pentru personalul aeronautic 

militar şi civil care desfăşoară activităţi aeronautice şi spaţiale şi eliberează documentele de 

certificare prevăzute de reglementările naţionale şi internaţionale specifice, în condiţiile autorizării 

corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi cu reglementările naţionale; 

b) asigură fundamentarea ştiinţifică şi elaborează normele tehnico-metodologice de 

expertiză medicală şi psihologică privind capacitatea individuală de exercitare a atribuţiilor în 

activităţi aeronautice şi spaţiale, în condiţii de siguranţă şi eficienţă; 
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c) execută expertizarea medicală a personalului aeronautic care participă la misiuni 

speciale în ţară şi în străinătate; 

d) examinează personalul aeronautic militar şi civil din România, precum şi personalul 

aeronautic militar şi civil din străinătate, care desfăşoară activităţi aeronautice în România; 

e) participă cu specialişti la investigarea evenimentelor de aviaţie militară şi civilă, la 

solicitare; 

f) efectuează cursuri de instruire şi certifică competenţa în domeniul medicinei 

aeronautice şi spaţiale, cu respectarea prevederilor legislaţiei şi reglementărilor specifice naţionale; 

g) efectuează cursuri de instruire şi certifică competenţa în performanţele şi siguranţa 

factorului uman, urgenţe medico-aeronautice pentru personalul angajat în activităţi aeronautice şi 

spaţiale; 

h) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică privind medicina aeronautică şi spaţială, 

pentru necesităţi proprii sau pentru terţi, pe bază de contract; 

i) elaborează programe de profilaxie a afecţiunilor cu incidenţă şi prevalenţă importantă la 

personalul aeronautic militar şi civil; 

j) asigură asistenţă medicală specializată şi produse farmaceutice pentru personalul 

aeronautic, militar şi civil, pentru familiile acestora, pentru cadrele militare active, în rezervă sau în 

retragere, din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, conform 

prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, a Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr. 

M.110/2009 pentru aprobarea instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în 

Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace; 

k) reprezintă România în relaţiile internaţionale în domeniul medicinei aeronautice şi 

spaţiale; 

l) efectuează antrenamentul fiziologic pentru personalul aeronautic militar care efectuează 

misiuni în zbor; 

m) editează, traduce, multiplică, tipăreşte şi comercializează lucrări specifice domeniului 

de activitate, pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii. 

 

SECŢIUNEA a 8-a 

Sistemul de relaţii 

 

Art.20. – Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actele normative 

în vigoare şi pentru o bună funcţionare a acestuia, institutul are organizat un sistem de relaţii stabilit 

în raport cu structurile Ministerului Apărării Naţionale, un sistem de relaţii stabilit în raport cu 
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structurile din afara acestuia şi un sistem de relaţii interne, potrivit anexei nr. 2. 

Art.21. – Sistemul de relaţii stabilit în raport cu structurile Ministerului Apărării Naţionale, 

cuprinde: 

a) relaţii de autoritate ierarhică şi de stat major - institutul funcţionează sub autoritatea şi 

în subordonarea directă a ministrului apărării; 

b) relaţii de coordonare - privind competenţa coordonării şi îndeplinirii atribuţiilor aflate în 

responsabilitatea ministrului apărării naţionale se deleagă comandantul Comandamentului Logistic 

Întrunit potrivit Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.S.17/26.02.2015 privind structurile 

subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale şi delegarea competenţei îndeplinirii unor 

atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale; 

c) relaţii de autoritate funcţională - institutul se află în raporturi de subordonare 

funcţională cu structurile Ministerului Apărării Naţionale învestite cu prerogativa emiterii şi 

controlului ordinelor, dispoziţiilor, reglementărilor, precizărilor, procedurilor, prescripţiilor sau 

cererilor din domeniul pe care îl gestionează; 

d) relaţii de colaborare - institutul se află în relaţii de colaborare pe linie de specialitate în 

domeniul sanitar şi sanitar-veterinar cu Direcţia medicală, fiind organul împuternicit de a elibera 

autorizaţii de funcţionare a serviciilor medicale şi sanitar-veterinare din cadrul  Ministerului 

Apărării Naţionale; 

e) relaţii de cooperare - institutul cooperează cu unităţile de acordare a asistenţei medicale 

militare şi civile şi cu structurile din sistemul de apărare şi ordine publică al căror personal navigant 

sau nenavigant militar şi civil necesită expertizare medicală. 

Art.22. – Sistemul de relaţii stabilit în raport cu structurile din afara Ministerului Apărării 

Naţionale, cuprinde: 

a) relaţii de cooperare în plan profesional - institutul cooperează cu Ministerul Sănătăţii 

care deţine prerogativa emiterii şi controlului ordinelor, dispoziţiilor, reglementărilor, precizărilor, 

procedurilor în domeniul pe care îl administrează, Ministerul Transporturilor care elaborează cadrul 

legislativ privind domeniul transporturilor, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Centrul de 

Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, organizaţii/organisme profesionale legal 

recunoscute (Colegiul Medicilor, Colegiul Farmaciştilor, Colegiul Psihologilor, Ordinul Asistenţilor 

Medicali şi Moaşelor etc.) 

b) relaţii de cooperare în plan ştiinţific şi didactic - institutul reprezintă România în 

relaţiile internaţionale în domeniul medicinii aeronautice şi spaţiale şi cooperează cu Academia 

Internaţională de Medicină Aeronautică, cu instituţii internaţionale similare, cu universităţi şi 

facultăţi de formare şi perfecţionare cu profil medical, farmaceutic şi psihologic, din ţară şi 

străinătate. 
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c) relaţii contractuale – institutul se află în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., 

conform legislaţiei în vigoare privind asigurarea sănătăţii populaţiei, companii de transport aerian 

pentru expertizarea medicală şi psihologică a personalului navigant sau nenavigant, instituţii şi 

societăţi comerciale care solicită servicii medicale de medicina muncii, societăţi comerciale care 

asigură dotarea cu aparatură, medicamente, reactivi, alte produse şi materiale necesare asistenţei 

medicale şi psihologice, asigurării logistice etc., precum şi servicii de mentenanţă a acestora, 

institute şi centre de cercetare cu care se încheie contracte de cercetare. 

Art.23. – (1) Sistemul de relaţii interne se referă la ansamblul raporturilor stabilite între 

microstructurile din compunerea institutului, în vederea optimizării şi eficientizării modului de 

îndeplinire a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin acestora. 

(2) Sistemul de relaţii interne cuprinde: 

a) relaţii de autoritate ierarhică; 

b) relaţii de autoritate funcţională; 

c) relaţii de stat major; 

d) relaţii de cooperare;  

e) relaţii de control. 

Art.24. – (1) Relaţiile de autoritate ierarhică sunt raporturile care se stabilesc între funcţiile 

de conducere şi cele subordonate, între microstructurile din compunerea institutului, precum şi între 

persoanele acestora. 

(2) Sunt relaţii de autoritate ierarhică toate raporturile de serviciu realizate între: 

a) comandant şi toate componentele comandamentului, secţiilor şi altor microstructuri, 

precum şi cele din subordinea lor;  

b) şefii de secţii, birouri, cabinete, laboratoare, compartimente şi personalul din subordine. 

(3) Relaţia de autoritate ierarhică se manifestă permanent şi se exprimă în mod concret prin 

existenţa raportului şef direct-subordonat, în ambele sensuri, potrivit actelor normative specifice. 

(4) În situaţii speciale, raportul şef direct-subordonat poate fi depăşit, caz în care se 

instituie, prin dispoziţie verbală ori scrisă, o relaţie de autoritate ierarhică specială, cu informarea 

corespunzătoare a nivelurilor ierarhice intermediare.  

Art.25. – Relaţiile de autoritate funcţională sunt raporturile care se realizează între 

microstructurile din compunerea institutului, dintre care una are asupra celorlalte o autoritate 

funcţională sau este gestionara unui domeniu de activitate, care se concretizează prin transmiterea 

unor precizări sau proceduri din acest domeniu, în scopul îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin 

prezentul regulament. 

Art.26. – (1) Relaţiile de stat major sunt raporturile ce se stabilesc între o persoană cu 

funcţie de conducere şi o microstructură a institutului sau o altă persoană, în scopul furnizării 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

23 din 23 

 

acestora din urmă a unor recomandări, sfaturi, precum şi asigurării unei consilieri sau expertize de 

specialitate. 

(2) Relaţiile de stat major au ca bază delegarea, scrisă sau verbală, din partea comenzii 

institutului a persoanei menţionate la aliniatul precedent, aceasta reprezentând autoritatea celui care 

a dispus delegarea. 

(3) Scopul principal al instituirii relaţiilor de stat major îl reprezintă optimizarea lucrului în 

comun între microstructuri sau persoane, eliminarea verigilor intermediare şi asigurarea unui grad 

sporit de operativitate în rezolvarea sarcinilor. 

Art.27. – Relaţiile de cooperare sunt raporturile care se stabilesc între microstructurile din 

compunerea institutului sau între persoane cu funcţii situate, de regulă, pe aceeaşi treaptă ierarhică, 

în vederea soluţionării în comun a unor sarcini complexe şi constituie punţi de legătură între 

microstructurile institutului sau persoane, prin care se asigură scurtarea fluxului informaţional, 

analizarea profundă a problemelor şi oferirea de soluţii viabile pentru realizarea sarcinilor. 

Art.28. – (1) Relaţiile de control apar între persoanele/comisiile care au stabilite, prin acte 

normative sau de către de conducerea institutului, atribuţii de control pe domenii de activitate . 

(2) Relaţiile de control se realizează printr-un ansamblu de acţiuni, metode şi mijloace 

specifice, în scopul evaluării modului de îndeplinire a atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor 

stabilite celor controlaţi şi adoptării măsurilor corespunzătoare. 

 

 

CAPITOLUL V  

 Conducerea unităţii militare  

 

SECŢIUNEA 1 

Atribuţiile comandantului – director general al I.N.M.A.S. 

 

Art.29. – (1) Comandantul se subordonează ierarhic ministrului apărării naţionale, fiind 

autoritatea investită legal cu dreptul să exercite comanda asupra întregului personal al 

microstructurilor subordonate, şi are următoarele atribuţii: 

a) poartă răspunderea pentru capacitatea de luptă, disciplină şi starea morală a personalului 

din subordine, integritatea patrimoniului;  

b) organizează săptămânal şedinţe de lucru cu cadrele cu funcţii de conducere, în baza 

tematicii dinainte stabilite şi a problemelor nou apărute; 

c) asigură permanent capacitatea de operativitate a unităţii pentru îndeplinirea misiunilor; 

d) conduce activităţile de întocmire şi executare a planurilor de alertă, de mobilizare şi 
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intervenţie la obiectiv, analizează şi ia măsuri de perfecţionare a acestora; 

e) stabileşte şi urmăreşte respectarea programului zilnic şi folosirea integrală a timpului 

prevăzut pentru expertiză şi asistenţă medicală; 

f) coordonează activitatea de resurse umane şi de perfecţionare a pregătirii profesionale şi 

ştiinţifice; 

g) coordonează aprecierea, selecţionarea şi promovarea personalului pe baza criteriilor de 

competenţă profesională în conformitate cu reglementările legale specifice în vigoare; 

h) asigură înaintarea, la termenele ordonate sau prevăzute în actele normative în vigoare, a 

rapoartelor, sintezelor, dărilor de seamă, situaţiilor şi a altor documente solicitate de eşaloanele 

superioare; 

i) analizează periodic starea medicală, psihologică şi morală a personalului; 

j) organizează şi execută controale inopinate la subordonaţi, în scopul cunoaşterii 

permanente a nivelului de pregătire, a respectării prevederilor actelor normative în vigoare; 

k) stabileşte planul de măsuri în vederea remedierii lipsurilor constatate în urma 

controalelor; 

l) raportează comandantului eşalonului superior despre modul de îndeplinire al misiunilor 

şi sarcinilor primite, hotărârile luate, precum şi despre alte probleme care prezintă interes şi îi 

informează pe subordonaţi în părţile ce îi privesc; 

m) urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind folosirea eficientă a fondurilor băneşti 

şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare; 

n) desfăşoară lunar adunări fără ordine de zi, pe categorii de militari şi salariaţi civili; 

o) asigură organizarea şi participarea specialiştilor din institut la manifestările ştiinţifice 

organizate în ţară şi străinătate; 

p) asigură condiţiile pentru o bună administrare a cazărmii, astfel încât activităţile zilnice 

din unitate să se desfăşoare neîntrerupt, oportun şi eficient; 

q) verifică măsurile de apărare împotriva incendiilor pentru obiectivele şi bunurile 

materiale pe care le deţine orice titlu; 

r) stabileşte programul şi primeşte în audienţă personalul care solicită acest lucru şi 

analizează modul de rezolvare a rapoartelor, cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor personalului 

militar şi civil; 

s) promovează imaginea institutului în ţară şi străinătate; 

t) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

u) stabileşte reguli de acces în unitate. 

(2) Comandantul este obligat să apere, să respecte onoarea şi demnitatea subordonaţilor şi 

să aprecieze corect activitatea acestora. 
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(3) Comandantul unităţii militare aprobă în fiecare zi lucrătoare, în scris, ordinul de zi pe 

unitate. 

Art.30. – În subordinea Comandantului – director general – I.N.M.A.S. îşi desfăşoară 

activitatea: 

a) Locţiitorul comandantului 

b) Locţiitorul comandantului pentru coordonarea activităţilor aeronautice 

c) Directorul de cercetare – dezvoltare 

d) Structuri administrative 

e) Secţia expertiză şi asistenţă medicală de specialitate 

f) Secţia spitalizare de zi  

g) Secţia asistenţă medicală primară şi medicină de urgenţă 

h) Secţia explorări aeronautice speciale  

i) Secţia investigaţii paraclinice 

j) Laboratorul psihologie 

k) Secţia cercetare şi fiziologie aeronautică 

l) Farmacia 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Atribuţiile locţiitorului comandantului 

 

Art.31. – (1) Locţiitorul comandantului este autoritatea investită să participe la actul de 

comandă al Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială şi exercită atribuţiile 

comandantului, pe timpul cât acesta lipseşte. 

(2) Pentru a asigura continuitatea conducerii, locţiitorul se informează permanent despre 

ordinele date şi primite de către comandant în toate domeniile de activitate şi îi prezintă propuneri 

de executare a acestora. 

(3) Conduce şi coordonează, verifică şi răspunde de activităţile specifice de stat major după 

cum urmează: 

a) conduce şi coordonează activitatea din aria sa de responsabilitate; 

b) monitorizează procesul de elaborare a documentelor de concepţie (proiecte, analize, 

sinteze) din domeniul său de activitate; 

c) coordonează punerea în aplicare a ordinelor şi dispoziţiilor ministrului apărării naţionale 

şi şefului Statului Major General; 

d) urmăreşte gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi 

informaţionale din domeniul său de activitate; 
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e) colaborează cu locţiitorii/şefii structurilor similare în scopul îndeplinirii obiectivelor 

comune; 

f) participă la activităţile de elaborare şi luare a deciziilor; 

g) se informează şi deţine în permanenţă date despre activităţile/misiunile, aflate în 

desfăşurare, pentru a fi oricând în măsură să asigure continuitatea conducerii; 

h) propune măsuri de menţinere a ordinii şi disciplinei; 

i) conduce, coordonează şi verifică activitatea de implementare şi dezvoltare a sistemului 

propriu de control intern/managerial din unitate, fiind şi preşedintele comisiei cu atribuţii în acest 

sens; 

j) verifică zilnic şi ori de câte ori este nevoie activitatea de selecţie şi expertiză medicală 

pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de personal militar şi civil; 

k) participă la activitatea de selecţie şi expertiză medicală pentru personalul aeronautic, 

candidaţi şi alte categorii de personal militar şi civil în specialitatea deţinută; 

l) exercită atribuţii pe linie medicală, conform specializării şi gradului profesional; 

m) participă la cursuri de perfecţionare sau la exerciţii sau misiuni internaţionale; 

n) pune în aplicare măsurile stabilite de conducerea instituţiei pentru elaborarea şi 

dezvoltarea sistemului de control managerial; 

o) coordonează elaborarea şi revizia procedurilor operaţionale în domeniile de 

responsabilitate; 

p) identifică, analizează, evaluează şi prioritează riscurile care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale/specifice ale structurii şi formulează propuneri privind măsurile de 

management al riscurilor; 

q) stabileşte obiectivele şi indicatorii de performanţă ai microstructurii şi activităţile 

necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor; 

r) transmite responsabilului pe linia controlului intern/managerial propuneri pentru 

registrul de riscuri; 

s) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia 

unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora; 

t) utilizează instrumentele specifice pentru clasificarea corectă şi uniformă a informaţiilor 

cu care operează pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei; 

u) respectă măsurile procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate înscrise în 

programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate; 

v) execută activităţile de pregătire individuală conform tematicii şi la termenele înscrise în 

planul cu principalele activităţi al unităţii şi participă la cele de pregătire specifică organizate de 

structura de securitate; 
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w) aplică prevederile legale privind lucrul cu documentele clasificate; 

x) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor. 

y) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin pentru protecţia mediului, asigurarea calităţii 

sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile în institut; 

z) organizează, conduce şi analizează periodic activitatea statului major; 

aa) organizează, conduce şi îndrumă nemijlocit activităţile de pregătire pentru ridicarea 

capacităţii operaţionale, asigurarea capacităţii de reacţie imediată, de alertă, de mobilizare şi de 

intervenţie; 

bb) organizează transmiterea la timp a ordinelor comandantului unităţii şi ale 

comandanţilor eşaloanelor superioare şi controlează îndeplinirea lor; 

cc) conduce şedinţele de perfecţionare a pregătirii cadrelor militare din statul major 

conform reglementărilor în vigoare; 

dd) îndrumă şi controlează activitatea privind întocmirea şi actualizarea documentelor de 

evidenţă nominală şi numerică a efectivelor; 

ee) organizează şi controlează modul de executare a serviciului interior; 

ff) organizează paza bunurilor materiale care se transportă în/din unitate; 

gg) verifică modul de depozitare, conservare şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi 

tehnicii militare de la stoc şi de la serviciu, în conformitate cu actele normative în vigoare; 

hh) coordonează activitatea pentru elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor în 

domeniul culturii şi educaţiei militarilor, precum şi a celor de pregătire psihologică pentru luptă a 

personalului; 

ii) cunoaşte în permanenţă situaţia efectivelor de militari, existentul şi starea tehnicii 

militare şi a muniţiei; 

jj) avizează orarul unităţii conform reglementărilor în vigoare şi îl prezintă comandantului 

pentru aprobare; 

kk) coordonează executarea instructajului (instructajul ofiţerului de serviciu este 

coordonat de locţiitorul comandantului structurii); 

ll) asigură pregătirea şefilor de detaşamente/echipe care pleacă în diferite misiuni; 

mm) organizează şi verifică redactarea la timp a ordinului de zi pe unitate, a Registrului 

istoric şi a jurnalului acţiunilor militare, când este cazul; 

nn) organizează aprovizionarea unităţii cu materiale de stat major şi instrucţie şi verifică 

modul de folosire a acestora; 

oo) ia măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pe linia perfecţionării sistemului 

informaţional şi automatizării conducerii trupelor; 

pp) conduce, coordonează şi urmăreşte elaborarea documentelor de mobilizare ale 
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unităţii; 

qq) urmăreşte îndeplinirea Planului de activităţi principale ale instituţiei, a rezultatelor 

obţinute; 

rr) coordonează/cooperează cu alte structuri/microstructuri privind activităţile de tradiţii 

militare şi educaţie civică, cultural-educative şi sportive; 

ss) coordonează activitatea de relaţii internaţionale în cadrul unităţii, acolo unde este cazul; 

tt) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui comisiei privind controlul intern managerial, având 

atribuţii specifice prevăzute în  actele normative în vigoare. 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

 Atribuţiile locţiitorului comandantului pentru coordonarea activităţilor aeronautice 

 

Art.32. – (1) Locţiitorul comandantului pentru coordonarea activităţilor aeronautice este 

autoritatea investită să participe la actul de comandă al Institutului Naţional de Medicină 

Aeronautică şi Spaţială, coordonează, în special, activitatea medicală aeronautică şi exercită 

atribuţiile comandantului, pe timpul cât acesta lipseşte.  

(2) Pentru a asigura continuitatea conducerii, locţiitorul comandantului pentru coordonarea 

activităţilor aeronautice se informează permanent despre ordinele date şi primite de către comandant 

în toate domeniile de activitate şi îi prezintă propuneri de executare a acestora. 

 (3) Conduce, coordonează, urmăreşte şi verifică activităţile medico-aeronautice din institut 

după cum urmează: 

a) conduce şi coordonează activitatea din aria sa de responsabilitate; 

b) monitorizează procesul de elaborare a documentelor de concepţie (proiecte, analize, 

sinteze) din domeniul său de activitate; 

c) coordonează punerea în aplicare a ordinelor şi dispoziţiilor ministrului apărării naţionale 

şi şefului Statului Major General; 

d) urmăreşte gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi 

informaţionale din domeniul său de activitate; 

e) colaborează cu locţiitorii/şefii structurilor similare în scopul îndeplinirii obiectivelor 

comune; 

f) participă la activităţile de elaborare şi luare a deciziilor; 

g) se informează şi deţine în permanenţă date despre activităţile/misiunile, aflate în 

desfăşurare, pentru a fi oricând în măsură să asigure continuitatea conducerii; 

h) propune măsuri de menţinere a ordinii şi disciplinei; 

i) conduce, coordonează şi verifică activităţile aeronautice medicale din institut; 
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j) supervizează activităţile desfăşurate în vederea optimizării, upgradării, publicării şi 

actualizării informaţiilor de pe site-ul institutului, promovarea şi publicitatea serviciilor oferite de 

institut; 

k) asigură, împreună cu compartimentul secretariat, planificarea activităţilor de selecţie şi 

expertiză medicală; 

l) asigură funcţia de preşedinte al comisiei de supra-expertiză pe perioada absenţei 

comandantului; 

m) supervizează şi verifică zilnic şi ori de câte ori este nevoie activitatea de selecţie şi 

expertiză medicală pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de personal militar şi 

civil; 

n) participă la activitatea de selecţie şi expertiză medicală pentru personalul aeronautic, 

candidaţi şi alte categorii de personal militar şi civil în specialitatea deţinută; 

o) exercită atribuţii pe linie medicală, conform specializării şi gradului profesional; 

p) participă la cursuri de perfecţionare, la exerciţii sau misiuni internaţionale sau în cadrul 

coaliţiei de luptă împotriva terorismului; 

q) pune în aplicare măsurile stabilite de conducerea instituţiei pentru eliberarea şi 

dezvoltarea sistemului de control managerial; 

r) coordonează elaborarea şi revizia procedurilor operaţionale în domeniile de 

responsabilitate; 

s) identifică, analizează, evaluează şi prioritează riscurile care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale/specifice ale structurii şi formulează propuneri privind măsurile de 

management al riscurilor; 

t) stabileşte obiectivele şi indicatorii de performanţă ai microstructurii şi activităţile 

necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor; 

u) transmite responsabilului pe linia controlului intern/managerial propuneri pentru 

Registrul de riscuri; 

v) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia 

unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora; 

w) utilizează instrumentele specifice pentru clasificarea corectă şi uniformă a informaţiilor 

cu care operează pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei; 

x) respectă măsurile procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate înscrise în 

Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate; 

y) execută activităţile de pregătire individuală conform tematicii şi la termenele înscrise în 

Planul cu principalele activităţi al unităţii şi participă la cele de pregătire specifică organizate de 

structura de securitate; 
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z) aplică prevederile legale privind lucrul cu documentele clasificate; 

aa) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor.; 

bb) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin pentru protecţia mediului, asigurarea calităţii 

sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile în institut; 

cc) elaborează reglementările legale specifice aviaţiei militare şi civile; 

dd) coordonează efectuarea selecţiei, expertizei medicale şi psihologice pentru personalul 

aeronautic militar şi civil care desfăşoară activităţi aeronautice şi spaţiale precum şi eliberarea 

documentelor de certificare prevăzute de reglementările naţionale şi internaţionale specifice, în 

condiţiile autorizării corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi cu reglementările naţionale; 

ee) propune măsuri privind asistenţa psihomorală, socială şi religioasă a personalului din 

subordine, în condiţii de pace şi criză; 

ff) coordonează întocmirea, implementarea şi controlul modului de aplicare a propriilor 

programe de pregătire a personalului. 

 

SECŢIUNEA a 4-a  

Atribuţiile directorului de cercetare – dezvoltare 

 

Art.33. – (1) Directorul de cercetare – dezvoltare coordonează activitatea de cercetare şi 

dezvoltare ce se desfăşoară în cadrul institutului şi sprijină procesul de desfăşurare a activităţii 

medicale, pentru abordarea cunoaşterii universale, prin teme cu caracter fundamental şi aplicativ, 

pentru a răspunde solicitărilor beneficiarilor actului medical.  

(2) Conduce, coordonează, urmăreşte şi verifică activităţile de cercetare-dezvoltare 

specifice după cum urmează: 

a) conduce şi coordonează activitatea din aria sa de responsabilitate; 

b) monitorizează procesul de elaborare a documentelor de concepţie (proiecte, analize, 

sinteze) din domeniul său de activitate; 

c) urmăreşte gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi 

informaţionale din domeniul său de activitate; 

d) colaborează cu omologii structurilor similare în scopul îndeplinirii obiectivelor comune; 

e) participă la activităţile de elaborare şi luare a deciziilor; 

f) propune măsuri de menţinere a ordinii şi disciplinei; 

g) conduce, coordonează şi verifică activităţile de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică în 

domeniul medicinei aeronautice şi spaţiale; 

h) monitorizează şi participă la realizarea de parteneriate de cercetare ştiinţifică în ţară şi 

străinătate; 
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i) urmăreşte dezvoltarea bazei materiale existente şi face propuneri pentru elaborarea 

programului anual de achiziţii; 

j) coordonează activitatea de organizare şi gestionare a bazei de date medicale pentru 

activităţile de cercetare medicală; 

k) coordonează elaborarea planului de cercetare-dezvoltare al institutului, îl discută în 

Consiliului ştiinţific al institutului şi îl prezintă Consiliului de conducere pentru aprobare; 

l) urmăreşte desfăşurarea activităţilor aprobate în planul de cercetare-dezvoltare; 

m) asigură antrenarea personalului medical al institutului în activitatea de cercetare şi 

formează resursa umană înalt calificată privind cercetarea ştiinţifică; 

n) coordonează şi verifică activitatea de elaborare şi editare de publicaţii ştiinţifice, 

împreună cu Consiliul ştiinţific al institutului; 

o) participă la activitatea de selecţie şi expertiză medicală pentru personalul aeronautic, 

candidaţi şi alte categorii de personal militar şi civil; 

p) exercită atribuţii pe linie medicală, conform specializării şi gradului profesional; 

q) participă la cursuri de perfecţionare, la exerciţii sau misiuni internaţionale sau în cadrul 

coaliţiei de luptă împotriva terorismului; 

r) pune în aplicare măsurile stabilite de conducerea instituţiei pentru eliberarea şi 

dezvoltarea sistemului de control managerial; 

s) coordonează elaborarea şi revizia procedurilor operaţionale în domeniile de 

responsabilitate; 

t) identifică, analizează, evaluează şi prioritează riscurile care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale/specifice ale structurii şi formulează propuneri privind măsurile de 

management al riscurilor; 

u) stabileşte obiectivele şi indicatorii de performanţă ai microstructurii şi activităţile 

necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor; 

v) transmite responsabilului pe linia controlului intern/managerial propuneri pentru 

Registrul de riscuri; 

w) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia 

unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora; 

x) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor.; 

y) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin pentru protecţia mediului, asigurarea calităţii 

sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile în institut. 
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SECŢIUNEA a 5-a  

Atribuţiile directorului administrativ 

 

Art.34. – (1) Directorul administrativ are următoarele atribuţii: 

a) organizează, îndrumă şi controlează activitatea microstructurilor din subordine; 

b) verifică şi acordă viza pe documentele justificative întocmite pentru aprovizionarea, 

recepţia, distribuţia şi consumul produselor, materialelor şi tehnicii militare; 

c) colaborează cu directorul financiar-contabil pentru buna desfăşurare a activităţilor de 

aprovizionare, inventariere, scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, de declasarea şi casarea 

bunurilor materiale şi răspunde de aprovizionarea, depozitarea, conservarea, distribuţia şi consumul 

produselor şi materialelor conform normelor de aprovizionare şi consum, cât şi de legalitatea 

documentelor justificative de gestiune întocmite; 

d) participă în comisiile de licitaţie pentru aprovizionarea produselor şi materialelor de 

resort, solicită mijloacele băneşti necesare şi urmăreşte derularea corectă a contractelor încheiate; 

e) urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare şi exploatare în condiţii de securitate a 

instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor medicale; 

f) îndrumă pe linie de specialitate personalul ingineresc şi tehnic să respecte normele de 

securitate a muncii; 

g) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

h) asigură baza materială pentru aparatele medicale, piesele de schimb a utilajelor, 

materialele consumabile şi de întreţinere; 

i) organizează şi urmăreşte executarea la timp a reparaţiilor şi lucrărilor periodice de 

întreţinere. 

(2) În subordinea Directorului administrativ îşi desfăşoară activitatea: 

a) biroul planificare aprovizionare şi transport 

b) biroul tehnic şi fomaţiune de cazarmare 

c) plutonul deservire. 

 

SECŢIUNEA a 6-a 

 Atribuţiile directorului financiar – contabil 

 

Art.35. – (1) Directorul financiar-contabil are următoarele atribuţii: 

a) organizează si conduce corect si la zi contabilitatea; 

b) organizează inventarierea elementelor de activ şi pasiv şi valorificarea rezultatelor 

acesteia; 
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c) respectă regulile de întocmire a situaţiilor financiare si depunerea la termen a acestora; 

d) păstrează documentele justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare, organizează 

contabilitatea de gestiune adaptată la specificul instituţiei; 

e) desfăşoară activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor; 

f) aplică corespunzător reglementarile contabile; 

g) organizează şi desfăşoară controlul în domeniul finaciar-contabil intern; 

h) organizează şi desfăşoară controlul financiar-preventiv propriu; 

i) asigură plata drepturilor salariale cadrelor militare, personalului contractual civil, SGP, 

precum şi plata obligaţiilor financiare ce decurg din acestea; 

j) asigură drepturile de delegare, transport şi cazare a personalului; 

k) analizează, urmăreşte şi recuperează pagubele produse patrimoniului institutului; 

l) organizează şi conduce activităţile de evidenţă contabilă a întregului patrimoniu; 

m) răspunde de exactitatea datelor contabile furnizate;  

n) asigură stabilirea şi plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite cadrelor 

militare şi personalului contractual civil; 

o) întocmeşte planul de control în domeniul financiar – contabil, execută controalele 

conform planificării; 

p) evaluează sau avizează lucrările elaborate în cadrul structurii conduse; 

q) organizează, coordonează şi exercită controlul financiar preventiv, stabilind 

operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care 

exercită acest control; 

r) răspunde de stabilirea corectă a documentelor financiar-contabile care se întocmesc şi 

de circuitul lor în cadrul unităţii; 

s) răspunde de modul de organizare a inventarierii generale a patrimoniului; 

t) răspunde de evidenţa formularelor cu regim special; 

u) urmăreşte  şi asigură îndeplinirea la termen a obligaţiilor unităţii  faţă de bugetul 

statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

v) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a 

celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal cel puţin lunar şi inopinat 

controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul 

securităţii acestora; 

w) efectuează lunar controale în domeniul financiar contabil  şi  prezintă propuneri de 

îmbunătăţire a acestuia comandantului unităţii; 

x) răspunde de respectarea normelor legale cu privire la încadrarea gestionarilor, 

constituirea de garanţii materiale, obligaţiile şi răspunderile acestora; 
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y) urmăreşte întocmirea şi înaintarea  lunară   sau trimestrială la termenele stabilite 

situaţiilor financiare, sau a documentelor de raportări lunare a execuţiei bugetare; 

z) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor.    

 (2) În subordinea directorului financiar-contabil îşi desfăşoară activitatea: 

a) biroul contabilitate 

b) biroul financiar 

c) casieria. 

 

SECŢIUNEA a 7-a  

Atribuţiile consilierului juridic/compartimentului juridic 

 

Art.36. – Consilierul juridic are următoarele atribuţii: 

a) asigură cunoaşterea actelor normative de către comandant; 

b) consiliază, pe linie de specialitate comandantul în raporturile cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină; 

c) avizează, la cererea comandantului, legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în 

desfăşurarea activităţii lor, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a 

unităţii militare; 

d) asigură asistenţă juridică la încheierea contractelor în care este parte unitatea militară, la 

avizarea acestora şi la concilierea litigiilor rezultate din derularea lor; 

e) avizează şi semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi 

semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv; 

f) avizează, la cererea comandantului unităţii, acordarea de drepturi băneşti sau de altă 

natură personalului, încheierea/desfacerea contractelor de muncă/angajare ale personalului civil 

contractual, soldaţi gradaţi voluntari, la încheierea contractelor de exercitare a profesiei de cadru 

militar în activitate, precum şi la trecerea în rezervă a cadrelor militare din motive imputabile; 

g) apără drepturile şi interesele legitime ale instituţiei, persoanei juridice pentru care 

exercită profesia, asigură consultanţă şi reprezentare juridică, avizează şi contrasemnează actele cu 

caracter juridic emise de acestea; 

h) acordă asistenţă juridică de specialitate consiliilor de onoare sau de judecată, după caz, 

prin participarea sa în calitate de membri ai acestora sau ca apărător ales al cadrelor militare, 

potrivit regulamentelor militare; 

i) acordă asistenţă juridică personalului unităţii la cererea acestuia, în limitele atribuţiilor 

stabilite; 

j) colaborează la întocmirea documentaţiei necesare promovării acţiunilor la instanţele 
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judecătoreşti; 

k) sprijină acţiunile organizate în unitate pentru cunoaşterea şi respectarea legislaţiei; 

l) evaluează şi promovează lucrările elaborate în cadrul biroului; 

m) semnalează conducerii unităţii necesitatea elaborării unor proiecte de acte normative din 

domeniul de activitate al instituţiei; 

n) întocmeşte aprecierile de serviciu (evaluări) ale subordonaţilor; 

o) înaintează propuneri privind trimiterea subordonaţilor la cursuri de perfecţionare; 

p) prezintă propuneri privind planificarea concediilor pentru personalul din subordine; 

q) asigură un climat de ordine, disciplină şi coeziune în cadrul biroului; 

r) aplică prevederile legale privind lucrul cu documentele clasificate; 

s) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

t) asigură îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor ce-i revin pentru protecţia mediului, 

asigurarea calităţii sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile 

în institut. 

 

SECŢIUNEA a 8-a  

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară  

la nivelul biroului resurse umane 

 

Art.37. – Activităţile care se desfăşoară la nivelul biroului resurse umane sunt: 

a) consiliază comandantul în compunerea structurii de management al resurselor umane 

pentru funcţiile din competenţa acestuia privind numirea şi eliberarea în /din funcţii, mutarea, 

detaşarea, trecerea în rezervă sau înaintarea în gradul următor a cadrelor militare, conferirea de 

decoraţii şi titluri de onoare; 

b) analizează gradul de încadrare cu personal a structurii şi prezintă propuneri 

comandantului unităţii militare pentru decizii în acest sens; 

c) analizează şi prezintă propuneri privind perfecţionarea pregătirii personalului prin 

cursuri; 

d) evaluează situaţia resurselor umane, întocmeşte pe baza precizărilor eşalonului superior 

programe de selecţionare a profesioniştilor şi de reconversie; 

e) colaborează cu structura similară a eşalonului superior/coordonare; 

f) soluţionează cererile privind mutarea, detaşarea, trecerea în rezervă a soldaţilor şi 

gradaţilor voluntari; 

g) întocmeşte şi actualizează sinopticul cu activităţi desfăşurate la planul de mobilizare a 

unităţii conform actelor normative specifice în vigoare, în colaborare cu şefii de birouri, secţii, 
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compartimente şi alte microstructuri cu responsabilităţi în domeniu; 

h) culege, analizează datele şi elaborează aprecieri (recomandări) privind disciplina 

militară; 

i) face propuneri privind repartizarea efectivelor; 

j) urmăreşte modul de rezolvare a rapoartelor, cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor 

personalului militar şi civil; 

k) redactează ordinul de zi pe unitate şi face alocarea/scoaterea la/de la drepturile de 

personal; 

l) pune la dispoziţia ofiţerului de contrainformaţii şi securitate datele necesare pentru 

verificarea corectitudinii datelor înscrise în fişele personale întocmite de către personalul militar şi 

civil; 

m) ţine evidenţa nominală a personalului militar şi civil din subordine care deţine titlul de 

specialist de clasă; 

n) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor. 

 

SECŢIUNEA a 9-a  

 Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară  

la nivelul biroului achiziţii şi contractări 

 

Art.38. – Activităţile care se desfăşoară la nivelul biroului achiziţii şi contractări sunt: 

a) întocmeşte/coordonează documentaţiile de atribuire; 

b) întocmeşte documentele de solicitare privind auditarea procedurilor de atribuire înainte 

de publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.) şi înainte de semnarea 

acordurilor-cadru / contractelor; 

c) conduce şi coordonează activitatea de publicare  în S.E.A.P. a documentaţiilor de 

atribuire; 

d) întocmeşte şi promovează pentru aprobare clarificările solicitate de operatorii 

economici; 

e) analizează toate documentele transmise la procedură de către ofertanţi şi rapoartele 

experţilor cooptaţi; 

f) verifică modul de întocmire şi propune pentru aprobare raportul procedurii; 

g) verifică întocmirea corectă a comunicărilor privind rezultatul procedurii către ofertanţii 

participanţi la procedură; 

h) urmăreşte semnarea acordurilor cadru / contractelor de către autoritatea contractantă şi 

furnizori / prestatori / executanţi; 
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i) urmăreşte şi verifică constituirea dosarelor de achiziţii publice; 

j) monitorizează derularea în condiţii corespunzătoare a contractelor de achiziţii publice 

până la finalizare; 

k) urmăreşte returnarea garanţiilor de participare la termenele legale conform dispoziţiilor 

legale; 

l) organizează şi ţine evidenţa acordurilor cadru / contractelor / comenzilor de achiziţii; 

m) furnizează datele necesare privind nivelul preţurilor, pentru fundamentarea Programului 

anual al achiziţiilor publice; 

n) conduce activitatea de întocmire a  Programului anual al achiziţiilor publice. 

o) participă la cursuri de perfecţionare, seminarii, reuniuni şi simpozioane pe probleme de 

achiziţii publice desfăşurate atât în ţară, cât şi în străinătate, 

p) cooperează cu omologii de pe acelaşi nivel ierarhic din cadrul structurii proprii,  precum 

şi din structuri diferite pentru îndeplinirea sarcinilor primite; 

q) pune în aplicare măsurile stabilite de conducerea instituţiei pentru elaborarea şi 

dezvoltarea sistemului de control managerial; 

r) coordonează elaborarea şi revizia procedurilor operaţionale din domeniile de 

responsabilitate; 

s) identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale/specifice ale structurii şi formulează propuneri privind măsurile de 

management al riscurilor; 

t) stabileşte obiectivele şi indicatorii de performanţă ai microstructurii şi activităţile 

necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor; 

u) transmite responsabilului pe linia controlului intern/managerial propuneri pentru 

Registrul de riscuri; 

v) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia 

unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora; 

w) utilizează sisteme criptografice în condiţii de siguranţă; 

x) execută instruirea la locul de muncă şi cea periodică privind securitatea şi sănătatea în 

muncă pentru personalul din subordine; 

y) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor. 
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SECŢIUNEA a 10-a  

 Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară 

 la nivelul biroului informatică 

 

Art.39. – (1) În domeniul conducerii activităţii de informatică : 

a) asigură elaborarea concepţiilor, prognozelor, planurilor curente şi de perspectivă, a 

proiectelor directoare de informatizare ale unităţii; 

b) conduce activitatea pentru realizarea, conform concepţiilor pe domenii de activitate, a 

sistemelor (aplicaţiilor) informatice necesare informatizării activităţilor din unitate; coordonează 

implementarea şi întreţinerea acestora; 

c)  participă la aplicarea măsurilor pentru corelarea sistemului informaţional propriu cu 

sistemele informaţionale ale instituţiilor administraţiei publice pentru toate domeniile ce interesează 

unitatea; 

d)  asigură condiţii pentru interconectarea şi compatibilitatea sistemelor informatice proprii 

cu cele ale eşaloanelor cu care colaborează; 

e)  asigură cunoaşterea şi respectarea reglementărilor privind activitatea de informatică în 

structurile în care au competenţe; 

f)  participă la activităţi de selecţionare şi promovare a cadrelor de specialitate. 

(2) În domeniul pregătirii personalului în informatică: 

a) întocmeşte tematica pregătirii de specialitate în cadrul planului de pregătire a 

personalului, organizează şi conduc pregătirea întregului personal, asigură acordarea asistenţei în 

însuşirea de către utilizatori a programelor aplicative; 

b) elaborează propuneri pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului de specialitate 

prin cursuri organizate centralizat şi asigură cadrul tehnico-organizatoric necesar desfăşurării 

convocărilor şi altor activităţi de pregătire în care se utilizează tehnica de calcul şi produsele 

informatice. 

(3) În domeniul înzestrării şi menţinerii tehnicii şi aplicaţiilor informatice în stare de 

operativitate: 

a) răspunde de elaborarea nomenclatoarelor, normelor de înzestrare cu software de bază şi 

cu tehnică de calcul, precum şi a normelor de consum pentru structurile din sfera de competenţă; 

b) elaborează studii, planuri şi programe privind dezvoltarea înzestrării cu tehnică de 

calcul; 

c) face propuneri de scoatere din funcţiune şi declasare - casare pentru produsele care nu 

mai corespund; 

d) analizează şi înaintează spre aprobare propunerile privind necesarul de aprovizionare cu 
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tehnică de calcul, piese de schimb, accesorii, consumabile şi materiale de întreţinere, conform 

obiectivelor anuale şi proiectelor directoare de informatizare aprobate; 

e) urmăreşte realizarea prevederilor proiectelor directoare ; 

f) participă la încheierea contractelor de service cu agenţi economici specializaţi, urmărind 

respectarea strictă a clauzelor contractuale; 

g) organizează activităţile de service pentru mijloacele de calcul din înzestrare. 

(4) Atribuţii generale pe linie de execuţie : 

a) participă la activitatea de analiză pentru sisteme şi aplicaţii informatice necesare 

conducerii; 

b) exploatează, întreţine şi face demersuri pentru perfecţionarea aplicaţiilor şi sistemele 

informatice, răspunzând de obţinerea oportună şi de calitate a situaţiilor solicitate; 

c) acordă asistenţă de specialitate pentru aplicaţiile şi sistemele informatice care se 

exploatează în compartimentele unităţii; 

d) răspunde de întreţinerea şi actualizarea bazelor de date ale aplicaţiilor şi sistemelor 

informatice; 

e) răspunde de menţinerea tehnicii în stare de operativitate, întreţinerea şi buna funcţionare 

a acesteia; 

f) răspunde de întreţinerea şi operativitatea software-ului de bază şi aplicativ; 

g) participă la pregătirea şi perfecţionarea cadrelor proprii; 

h) participă la exerciţii tehnice şi convocări de specialitate, asistând informatic activitatea 

de luare a deciziilor; 

i) asigură respectarea prevederilor legale privind mânuirea şi mediilor de stocare, precum 

şi a documentelor specifice din compartiment şi ia toate măsurile pentru protecţia informaţiilor 

stocate pe acestea; 

j) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor. 

 

SECŢIUNEA a 11-a 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară 

la nivelul compartimentului sănătate şi securitate în muncă,  

protecţia mediului şi asigurarea calităţii 

 

Art.40. – (1) În calitate de şef asigurare sănătate şi securitate în muncă: 

a) asigură autorizarea funcţionării institutului din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii 

în muncă; 

b) execută instruirea introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
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c) întocmeşte tematicile privind instruirea la locul de muncă; 

d) verifică lunar sau ori de câte ori este nevoie, modul în care se respectă legislaţia de 

protecţie a muncii şi protecţie a mediului la fiecare loc de muncă din institut; 

e) raportează comandantului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor 

efectuate la locurile de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie; 

f) solicită periodic, dar nu la mai mult de un an, sau ori de câte ori este nevoie, măsurători 

şi determinări efectuate de către organismele sau laboratoarele abilitate (măsurarea nivelului de 

zgomot, măsurarea intensităţii câmpului electric, expertizarea prizelor de împământare, concentraţia 

noxelor în spaţiile de lucru, etc) şi  propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora 

acolo unde este cazul; 

g) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de 

muncă din unitate şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare; 

h) propune sistarea activităţii în cazul în care se constată abateri de la respectarea 

prevederilor legale şi transmite procesul-verbal de constatare şi oprire parţială/totală a activităţii la 

eşalonul care a eliberat certificatul constatator, în vederea înscrierii sistării; 

i) întocmeşte şi înaintează eşalonului superior, anual, „Darea de seamă privind modul de 

organizare şi desfăşurare a activităţii de securitate  şi sănătate în muncă “ şi „Darea de seamă 

privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de protecţie a mediului“, pentru anul 

anterior; 

j) întocmeşte documentele privind asigurarea protecţiei individuale şi colective a 

personalului pe timpul desfăşurării activităţilor zilnice; 

k) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora; 

l) întocmeşte şi transmite la eşalonul superior datele privind modul de gestionare a 

deşeurilor din unitate; 

m) întocmeşte „Planul de acţiune în domeniul protecţiei mediului”; 

n) asigură pregătirea personalului pe linia protecţiei mediului, prin informări, expuneri, 

dezbateri etc.; 

o) analizează şi planifică resursele financiare necesare desfăşurării şi îndeplinirii acţiunilor 

în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii şi securităţii în muncă; 

p) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

q) urmăreşte formarea şi perfecţionarea personalului desemnat cu atribuţii în domeniul 

SSM; 

r) întocmeşte documentele de organizare şi conducere a activităţii de securitate în muncă 

şi propune numirea prin ordin de zi pe unitate a responsabilităţilor şi comisiilor pe această linie, 

conform anexei nr. 5 din S.S.M. – 1, Instrucţiuni  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
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securitate şi sănătate în muncă în armata româniei. 

(2) În calitate de şef asigurare calitate are următoarele atribuţii: 

a) menţinerea certificării SMI Calitate -  Mediu - SSM conform standardelor SR EN ISO 

9001/2008, SR EN ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2007; 

b) elaborează şi actualizează documentele sistemului de management al calităţii; 

(Manualul calităţii, planuri, programe); 

c) sprijină directorul general în vederea realizării obiectivelor calităţii; 

d) planifică auditurile interne; 

e) asigură interfaţa cu organismul de certificare şi alte părţi externe pe probleme 

referitoare la sistemul de management al calităţii; 

f) identifică neconformităţile şi face propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de 

management al calităţii; 

g) supraveghează modul de organizare, administrare şi control al înregistrărilor privind 

activitatea în institut. 

 

SECŢIUNEA a 12-a 

 Atribuţii şi competenţe privind asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate 

 

Art.41. – (1) În domeniul protecţiei informaţiilor clasificate se desfăşoară următoarele 

activităţi: 

a) asigurarea organizării activităţii structurii de securitate şi compartimentului documente 

clasificate (CDC), conform normelor de protecţie a informaţiilor clasificate (PIC) în vigoare;  

b) planificarea, organizarea şi inspectarea aplicării politicilor şi reglementărilor privind 

protecţia informaţiilor clasificate în cadrul I.N.M.A.S.;  

c) implementarea reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate pe timpul 

îndeplinirii misiunilor în afara teritoriului statului român;  

d) solicitarea către Direcţia contrainformaţii şi securitate militară pentru autorizarea 

accesului la informaţii naţionale, NATO, UE şi echivalente clasificate pentru personalul propriu 

(după caz);  

e) autorizarea personalului propriu care are acces la informaţii clasificate secret de 

serviciu;  

f) coordonarea efectuării verificării anuale a existenţei documentelor clasificate;  

g) aprobarea, după avizare de către structura de securitate a eşalonului superior, programul 

propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;  

h) asigurarea instruirii personalului propriu privind responsabilităţile în domeniul protecţiei 
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informaţiilor clasificate;  

i) analizarea, semestrială sau ori de câte ori este necesar, a modului în care structura de 

securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate şi înaintarea de evaluări, 

ierarhic, cu privire la modul de aplicare şi respectare a reglementărilor privind protecţia 

informaţiilor clasificate în I.N.M.A.S.;  

l) sesizarea Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară în legătură cu încălcarea 

reglementărilor de securitate;  

m) dispunerea de măsuri pentru cercetarea cazurilor de încălcare a reglementărilor de 

securitate care pot duce la compromiterea informaţiilor clasificate, de limitare a consecinţelor şi de 

prevenire a unor astfel de situaţii;  

n) punerea la dispoziţia reprezentanţilor Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară, la 

cerere, de date, informaţii şi documente necesare cercetării cazurilor de încălcare a reglementărilor 

de securitate;  

o) asigurarea condiţiilor pentru implementarea şi menţinerea cerinţelor privind protecţia 

informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii. 

(2) Atribuţiile personalului din compartimentul documente clasificate: 

a) înregistrează documentele primite sau întocmite de personalul unităţii militare şi le 

prezintă comandanţilor, după care, pe baza rezoluţiei înscrise pe ele, le predă, pe bază de semnătură, 

persoanelor cărora le-au fost repartizate;  

b) înregistrează, împachetează, sigilează, completează documentele de expediţie şi predă  

documentele destinate expedierii;  

c) distribuie documentele numai pe baza rezoluţiei înscrise pe acestea, persoanei 

destinatare, dacă aceasta se regăseşte în tabelul cu personalul propriu care deţine documente de 

acces la informaţii clasificate, pe niveluri de clasificare, întocmit de structura de securitate;  

d) informează imediat conducerea unităţii militare în cazul în care nivelul de clasificare 

marcat pe document este mai mare decât nivelul documentului de acces la informaţii clasificate 

deţinut de persoana căreia îi este destinat documentul;  

e) predă/primeşte, pe bază de tichet, mapele tip cu documente aflate asupra personalului, 

stabilite prin reglementări interne că nu pot fi păstrate în zone de securitate sau administrative, 

verifică integritatea sigiliilor şi clarifică situaţia mapelor care nu au fost înapoiate la terminarea 

programului;  

f) justifică în registrele de evidenţă documentele clasate în mape/dosare;  

g) justifică în registrele de evidenţă documentele distruse pe bază de proces-verbal de 

distrugere;  

h) participă la şedinţele de pregătire şi la convocările de specialitate organizate;  
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i) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

j) poate asigura primirea şi transmiterea documentelor naţionale prin poştă electronică. 

 

SECŢIUNEA a 13-a  

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară  

la nivelul compartimentului secretariat 

 

Art.42. – Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

a) actualizează licenţele medicale ale personalului aeronautic militar/civil; 

b) actualizează dosarele medicale ale personalului aeronautic militar/civil; 

c) ţine legătura cu toate cabinetele medicale pentru buna desfăşurare a activităţii de 

expertiză; 

d) înregistrează toate documentele medicale; 

e) completează documentele cu hotărârea de expertiză/supra-expertiză; 

f) ţine legătura cu toate unităţile militare care au încadrate funcţii de personal navigant şi 

toate companiile aeriene; 

g) se ocupă de aprovizionarea cu documente medicale; 

h) participă la lucrările de cercetare medicală; 

i) păstrează confidenţialitatea datelor medicale de care a luat la cunoştinţă; 

j) face planificarea vizitei medicale; 

k) comunică şi transmite documentele medicale la unităţile din teritoriu; 

l) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele sistemului de management 

al calităţii (SMC); 

m) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor. 

 

SECŢIUNEA a 14-a 

 Secţia expertiză şi asistenţă medicală de specialitate 

Atribuţiile şefului Secţiei expertiză şi asistenţă medicală de specialitate 

 

Art.43. – Şeful Secţiei expertiză şi asistenţă medicală de specialitate are următoarele 

atribuţii: 

a) coordonează întreaga activitate de selecţie şi expertiză medicală şi psihologică a 

personalului aeronautic, urmărind respectarea metodologiei de examinare pentru fiecare categorie 

de personal aeronautic; 

b) participă la elaborarea planificării anuale a activităţii de expertiză medicală şi 
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psihologică şi o supune aprobării comandantului institutului; 

c) participă la organizarea fluxului de expertiză medicală şi psihologică, priorităţile şi 

succesiunea logică a examinărilor clinice şi paraclinice; 

d) propune Consiliului de conducere revizuirea periodică şi eventual introducerea unor 

examinări sau tehnici de investigaţii noi în metodologia de selecţie şi expertiză medicală şi 

psihologică; 

e) participă la întrunirile comisiei de expertiză medicală şi psihologică şi analizează 

documentaţia prezentată; poate solicita completarea documentaţiei cu examinări sau explorări 

funcţionale suplimentare pentru precizarea diagnosticului; 

f) avizează, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei de expertiză medicală şi psihologică 

propunerile privind aptitudinea sau inaptitudinea pentru activităţi aeronautice militare care depăşesc 

30 de zile fără întrerupere, concediile medicale care depăşesc 30 de zile; 

g) avizează, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei de expertiză medicală şi psihologică, 

propunerile privind aptitudinea de promovare pe o altă categorie de zbor; 

h) participă, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei de expertiză medicală şi psihologică, 

la soluţionarea contestaţiilor personalului examinat privind situaţia medico-aeronautică; 

i) participă la întrunirile comisiei de supra-expertiză medicală şi psihologică a 

personalului aeronautic; 

j) asigură şi coordonează asistenţa medicală specializată pentru personalul aeronautic şi 

pentru pacienţii care se adresează I.N.M.A.S. conform prevederilor legale în vigoare; 

k) conduce şi verifică respectarea programului de expertiză şi asistenţă medicală de 

specialitate; 

l) face propuneri privind programul de expertiză şi asistenţă medicală, dotarea cu aparatură 

medicală în vederea perfecţionării activităţii de expertiză şi asistenţă medicală de specialitate; 

m) exercită atribuţii pe linie medicală, conform specializării şi gradului profesional; 

n) participă la activităţile de control şi îndrumare privind modul de implementare şi 

respectare a reglementărilor specifice domeniului; 

o) participă la activităţile de elaborare şi luare a deciziilor la nivel ierarhic superior; 

p) se informează constant în domeniul aeronautic şi în domeniul medical conform 

specializării privind participarea la cursuri, conferinţe, congrese naţionale şi internaţionale; 

q) asigură şi verifică respectarea normelor de securitate informatică, respectă măsurile 

procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate înscrise în programul de prevenire a scurgerii 

informaţiilor clasificate; 

r) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor;  

s) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin pentru protecţia mediului, asigurarea calităţii, 
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sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile în institut; 

t) cooperează cu ceilalţi şefi de secţie, şefi de cabinete din subordine, în scopul îndeplinirii 

sarcinilor de serviciu; 

u) asigură menţinerea unui climat de ordine şi disciplină în cadrul secţiei; 

v) coordonează elaborarea şi revizia procedurilor operaţionale din domeniul de 

responsabilitate; 

w) identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale/specifice ale structurii şi formulează propuneri privind măsurile de 

management al riscurilor; 

x) stabileşte obiectivele şi indicatorii de performanţă ai microstructurii şi activităţile 

necesare în îndeplinirea acestora potrivit responsabilităţilor; 

y) transmite responsabilului pe linia controlului intern/managerial propuneri pentru 

Registrul de riscuri. 

Art.44. – În subordinea Secţiei expertiză şi asistenţă medicală de specialitate îşi desfăşoară 

activitatea: 

a) Cabinetul de medicină internă 

b) Cabinetul o.r.l. 

c) Cabinetul de oftalmologie 

d) Cabinetul de cardiologie 

e) Cabinetul de neurologie 

f) Cabinetul de psihiatrie 

g) Cabinetul de dermatovenerologie 

h) Cabinetul de ginecologie 

i) Cabinetul de chirurgie generală 

j) Cabinetul de medicină dentară 

k) Cabinetul de alergologie 

l) Cabinetul de recuperare medicală 

m) Cabinetul de fiziokinetoterapie 

n) Cabinetul de medicina muncii 

o) Cabinetul de endocrinologie 

p) Cabinetul de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 

q) Cabinetul de urologie 

r) Cabinetul de pneumologie 

s) Cabinetul de boli infecţioase 

Art.45. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de medicină 
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internă: 

a) efectuează selecţia şi expertiza medicală, vizite medicale periodice pentru personalul 

aeronautic militar şi civil din România şi din străinătate care desfăşoară activităţi aeronautice în 

România, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil (examen clinic de specialitate 

pe aparate şi sisteme); 

b) eliberează documentele de certificare prevăzute de reglementările naţionale şi 

internaţionale specifice, în condiţiile autorizării corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi 

cu reglementările naţionale; 

c) efectuează expertiza medicală a personalului aeronautic şi alte categorii de personal 

militar şi civil care participă la misiuni speciale în ţară şi străinătate; 

d) asigură asistenţa medicală de specialitate pentru personalul aeronautic militar şi civil, 

familiilor acestora şi asiguraţilor din sistemul naţional de asigurări de sănătate conform prevederilor 

asigurărilor de sănătate; 

e) efectuează investigaţiile paraclinice corespunzătoare competenţelor – EEG, ecografii, 

endoscopii digestive; 

f) supraveghează efectuarea tratamentelor de urgenţă prescrise după caz; 

g) elaborează măsuri de profilaxie primară şi secundară pentru personalul aeronautic şi 

asiguraţi; 

h) întocmeşte documentaţia-registru de consultaţii şi raportările serviciilor medicale 

prestate conform normelor legale în vigoare; 

i) exploatează şi păstrează în bune condiţii echipamentul, aparatura şi instrumentarul din 

dotare; 

j)  păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

k) supraveghează colectarea şi circuitul materialelor şi instrumentarul de unică folosinţă, a 

deşeurilor biologice periculoase conform normelor legale în vigoare; 

l) asigură şi verifică sterilizarea materialelor şi instrumentarului utilizând proceduri de 

curăţenie, dezinfectare, sterilizare şi păstrare conform normelor legale; 

m) instruieşte şi certifică respectarea normelor de protecţie a muncii pentru personalul din 

subordine; 

n) execută activităţi de cercetare ştiinţifică; 

o) participă la cursuri şi seminarii, conferinţe şi alte activităţi de perfecţionare medicală 

continuă; 

p) încurajează instruirea periodică a personalului medical cu studii medii, din subordine 

pentru a participa la cursuri şi seminarii, conferinţe şi alte activităţi de perfecţionare medicală 

continuă. 
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Art.46. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul O.R.L.: 

a) efectuează activităţi de expertiză şi asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale 

periodice pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil; 

b) execută examenul clinic şi de specialitate pe aparate şi sisteme; 

c) evaluează clinic-funcţional bolnavul pe patologii medicale, elaborează diagnosticul şi 

dă indicaţii finale de regim igieno-dietetic şi tratament corespunzător; 

d) elaborează planul de investigaţii paraclinice în funcţie de patologie; 

e) asigură asistenţă medicală de specialitate la pacienţii asiguraţi OPSNAJ şi CNAS, 

efectuează investigaţii şi tratamente medicale specifice (teste audiometrice, probe vestibulare, 

examene endoscopice şi fibroscopice nazo-faringo-laringiene, atomicroscopice, rhinomanometrice); 

f) efectuează intervenţii chirurgicale; 

g) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

h) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

i) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

j) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

k) asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar din gestiune, utilizând 

procedurile de curăţire, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a le 

împiedica deteriorarea, conform normelor stabilite; 

l) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

m) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor. 

n) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Art.47. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de oftalmologie: 

a) efectuează activităţi de expertiză şi asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale 

periodice pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil; 

b) execută examenul clinic şi de specialitate; 

c) evaluează clinic-funcţional bolnavul pe patologii medicale, elaborează diagnosticul şi 

dă indicaţii finale şi tratament corespunzător; 

d) elaborează planul de investigaţii paraclinice funcţie de patologie; 

e) efectuează intervenţiile chirurgicale, investigaţiile şi tratamentele medicale specifice 

prescrise (acuitate vizuală, refracţie, tonometrie, examen pol anterior, tratamente uzuale); 

f) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 
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medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

g) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

h) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

i) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

j) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor. 

k) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Art.48. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de cardiologie: 

a) efectuează activităţi de expertiză şi asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale 

periodice pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil; 

b) eliberează documentele de certificare prevăzute de reglementările naţionale şi 

internaţionale specifice, în condiţiile autorizării corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi 

cu reglementările naţionale; 

c) efectuează expertiza medicală a personalului aeronautic şi alte categorii de personal 

militar şi civil care participă la misiuni speciale în ţară şi străinătate; 

d) asigură asistenţa medicală de specialitate pentru personalul aeronautic militar şi civil, 

familiilor acestora şi asiguraţilor din sistemul naţional de asigurări de sănătate conform prevederilor 

asigurărilor de sănătate; 

e) execută examenul clinic şi de specialitate; 

f) evaluează clinic-funcţional bolnavul pe patologii medicale, elaborează diagnosticul şi 

dă indicaţii finale de regim igieno-dietetic şi tratament corespunzător; 

g) elaborează planul de investigaţii paraclinice funcţie de patologie; 

h) efectuează investigaţiile şi tratamentele medicale specifice prescrise (ecografie cardiacă, 

EKG bazal, TA, oscilometrie, profilaxia bolilor cardiovasculare, tratamente cardiovasculare); 

i) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

j) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

k) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

l) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

m) asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar din gestiune, utilizând 

procedurile de curăţire, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a le 

împiedica deteriorarea, conform normelor stabilite; 

n) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 
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medicală; 

o) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor. 

p) respectă cerinţele pe linia calităţii, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă 

prevăzute în documentele specifice. 

Art.49. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de neurologie: 

a) efectuează selecţia şi expertiza neurologică periodică pentru personalul militar şi civil 

care desfăşoară activităţi aeronautice; 

b) stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor neurologice; 

c) efectuează examinarea neurologică pentru – fişa şcoala de şoferi, fişa angajare, fişa 

permis portarmă; 

d) asigură evidenţa pacienţilor în cadrul unui sistem informatizat, întocmeşte 

documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor medicale prestate conform normelor 

legale în vigoare; 

e) efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personalul la lucrări de 

cercetare medicală, conferinţe şi congrese medicale; 

f) utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentul din dotare; 

g) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii şi securităţii în muncă. 

Art.50. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de psihiatrie: 

a) efectuează selecţia şi expertiza psihiatrică periodică pentru personalul militar şi civil 

care desfăşoară activităţi aeronautice; 

b) eliberează documentele de certificare prevăzute de reglementările naţionale şi 

internaţionale specifice, în condiţiile autorizării corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi 

cu reglementările naţionale; 

c) efectuează expertiza medicală a personalului aeronautic şi alte categorii de personal 

militar şi civil care participă la misiuni speciale în ţară şi străinătate; 

d) asigură asistenţa medicală de specialitate pentru personalul aeronautic militar şi civil, 

familiilor acestora şi asiguraţilor din sistemul naţional de asigurări de sănătate conform prevederilor 

asigurărilor de sănătate; 

e) stabileşte diagnosticul şi tratamentul tulburărilor psihiatrice; 

f) efectuează examinarea psihiatrică pentru – fişa şcoala de şoferi, fişa angajare, fişa 

permis portarmă; 

g) asigură asistenţa psihiatrică de urgenţă; 

h) asigură consiliere psihologică; 

i) asigură evidenţa pacienţilor în cadrul unui sistem informatizat, întocmeşte 
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documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor medicale prestate conform normelor 

legale în vigoare; 

j) efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personalul la lucrări de 

cercetare medicală, conferinţe şi congrese medicale; 

k) utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentul din dotare; 

l) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii şi securităţii în muncă. 

Art.51. – (1) Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de 

dermatovenerologie: 

a) efectuează activităţi de expertiză şi asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale 

periodice pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil; 

b) execută examenul clinic şi de specialitate; 

c) evaluează clinic-funcţional bolnavul pe patologii medicale, elaborează diagnosticul şi 

dă indicaţii finale de regim igieno-dietetic şi tratament corespunzător; 

d) elaborează planul de investigaţii paraclinice funcţie de patologie; 

e) efectuează investigaţiile şi tratamentele medicale specifice prescrise; 

f) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

g) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentul şi instrumentarul din dotare; 

h) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

i) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

j) asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar din gestiune, utilizând 

procedurile de curăţire, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a le 

împiedica deteriorarea, conform normelor stabilite; 

k) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

l) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor; 

m) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă; 

 (2)În cabinetul de dermatologie se efectuează diagnostice şi proceduri terapeutice: 

a) dermatoscopie; 

b) examen lampă Wood; 

c) recoltare produse biologice; 

d) biopsii cutanate; 
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e) drenaj al colecţiilor, microchistelor, chistelor; 

f) excizie chirurgicală a leziunilor cutanate benigne şi maligne; 

g) electroterapia leziunilor cutanate (papiloame, veruci, tumori cutanate, angioame, nevi); 

h) tratament laser CO2 pentru leziuni cutanate (papiloame, veruci, tumori cutanate, 

angioame, nevi); 

i) infiltraţii intralezionale; 

j) fototerapie UVA/UVB; 

k) terapia acneei cu lumină albastră; 

l) peelinguri clinice. 

Art.52. Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de ginecologie: 

a) efectuează activităţi de expertiză şi asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale 

periodice pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil 

femei; 

b) execută examenul clinic şi de specialitate; 

c) evaluează clinic-funcţional bolnavul pe patologii medicale, elaborează diagnosticul şi 

dă indicaţii finale de regim igieno-dietetic şi tratament corespunzător; 

d) elaborează planul de investigaţii paraclinice funcţie de patologie; 

e) efectuează investigaţiile şi tratamentele medicale specifice prescrise; 

f) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

g) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

h) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

i) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

j) asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar din gestiune, utilizând 

procedurile de curăţire, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a le 

împiedica deteriorarea, conform normelor stabilite; 

k) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

l) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor. 

m) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Art.53. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de chirurgie 

generală: 

a) efectuează activităţi de expertiză şi asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale 
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periodice pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil 

femei; 

b) eliberează documentele de certificare prevăzute de reglementările naţionale şi 

internaţionale specifice, în condiţiile autorizării corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi 

cu reglementările naţionale; 

c) efectuează expertiza medicală a personalului aeronautic şi alte categorii de personal 

militar şi civil care particippă la misiuni speciale în ţară şi străinătate; 

d) asigură asistenţa medicală de specialitate pentru personalul aeronautic militar şi civil, 

familiilor acestora şi asiguraţilor din sistemul naţional de asigurări de sănătate conform prevederilor 

asigurărilor de sănătate: 

e) execută examenul clinic şi de specialitate; 

f) evaluează clinic-funcţional bolnavul pe patologii medicale, elaborează diagnosticul şi 

dă indicaţii finale de regim igieno-dietetic şi tratament corespunzător; 

g) elaborează planul de investigaţii paraclinice funcţie de patologie; 

h) efectuează investigaţiile şi tratamentele medicale specifice prescrise; 

i) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

j) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

k) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

l) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

m) asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar din gestiune, utilizând 

procedurile de curăţire, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a le 

împiedica deteriorarea, conform normelor stabilite; 

n) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

o) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor. 

p) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă; 

Art.54. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de medicină 

dentară: 

a) efectuează activităţi de expertiză şi asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale 

periodice pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil; 

b) efectuează consultaţii şi tratamente pentru solicitanţi din afara sistemului de asigurări, 

contra-cost, după tarifele aprobate; 
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c) urmăreşte modul  cum se respectă regulile de igienă în cabinete cât şi profilaxia 

afecţiunilor transmisibile (hepatita, HIV etc.). 

d) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

e) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare 

(stare de funcţionare optimă); 

f) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

g) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

h) asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar din gestiune, utilizând 

procedurile de curăţire, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a le 

împiedica deteriorarea, conform normelor stabilite; 

i) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

j) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor; 

k) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă; 

l) coordonează activitatea cabinetului de tehnică dentară în vederea executării lucrărilor 

protetice la timp şi în standardul de calitate cerut. 

Art.55. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de alergologie: 

a) efectuează examenul clinic al pacientului cu boli alergologice; 

b) evaluează funcţional bolnavii alergici; 

c) stabileşte diagnosticul pe baza examenului clinic, paraclinic, al testelor alergologice 

specifice, precum şi examinărilor complementare; întocmeşte fişa pacientului; eliberează indicaţii 

de tratament (reţetă); informează pacientul despre diagnostic şi posibilităţile de tratament, inclusiv 

alternative de tratament; 

d) supraveghează şi îndrumă activităţile de testare specifică alergologică şi tratament 

specific alergologic; 

e) controlează inventarierea manevrelor efectuate unui bolnav precum şi anexarea pe fişa 

de tratament a costului acestora (conform programului ce va fi implementat); 

f) participă la activitatea de expertiză medicală a personalului aeronautic când este 

solicitat; 

g) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

h) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 
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i) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

j) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

k) asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar din gestiune, utilizând 

procedurile de curăţire, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a le 

împiedica deteriorarea, conform normelor stabilite; 

l) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

m) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor; 

n) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Art.56. –  (1) Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de recuperare 

medicală: 

a) conduce şi coordonează activitatea de recuperare medicală; 

b) efectuează examenul clinic şi stabileşte diagnostice, recomandă şi efectuează 

tratamente farmacologice şi non-farmacologice şi intervenţii educaţionale şi profesionale; 

c) evaluează funcţional bolnavii, executând bilanţul articular şi muscular pacienţilor cu 

afecţiuni neurologice, neuromusculare, reumatologice si ortopedo-traumatologice; 

d) întocmeşte fişa de tratament de proceduri specifice: fizioterapie, kinetoterapie, 

tracţiuni, masaj etc; 

e) supraveghează activitatea din baza de recuperare medicală (spatiu destinat aplicării 

procedurilor de recuperare medicală, amenajat şi dotat în acest scop, conform reglementărilor în 

vigoare) 

f) se preocupă de achiziţionarea aparaturii necesare funcţionarii în bune condiţiunii a 

serviciului; 

g) coordonează şi verifică activitatea de raportare lunară a pacienţilor la 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; 

h) participă la activitatea de expertiză medicală aeronautică atunci când este solicitat; 

i) se implică în activitatea ştiinţifică pe linie de specialitate; 

j) respectă cerinţele pe linia calităţii şi securităţii în muncă în conformitate cu 

documentele existente. 

(2) Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în sala de fizioterapie: 

a) execută tratamentele şi procedurile de terapie fizică la (electroterapie,  termoterapie, 

hidroterapie), recomandate de medicul de recuperare medicală; 

b)  urmăreşte evoluţia tratamentului efectuat şi informează medicul atunci când este 
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necesar; 

c) foloseşte corespunzător aparatura din dotare; 

d)  supraveghează menţinerea ordinii şi curăţeniei în sala de tratament; 

e)  centralizează datele şi face raportarea lunară a pacienţilor la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; 

f)  respectă cerinţele pe linia calităţii şi respectă normele de protecţie a muncii în 

conformitate cu documentele existente. 

Art.57. –  (1) Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de 

fiziokinetoterapie: 

a) conduce, coordonează şi dă indicaţii metodologice privind activitatea de 

fiziokinetoterapie; 

b) efectuează examenul clinic al pacientului cu boli cronice sau accidente ce au drept 

consecinţă deficienţe, dizabilităţi şi/sau handicapuri cu accent deosebit pe refacerea performanţelor 

fizice, psihologice şi sociale ale individului şi pentru prevenirea complicaţiilor secundare; 

c) evaluează funcţional bolnavii, executând bilanţul articular şi muscular pacienţilor cu 

afecţiuni însoţite de funcţii din domeniile de patologie reumatică, ortopedo-traumatologică, 

neurologică, neuromusculară, neuromotorie şi neuropsihomotorie precum şi cardio-vasculare; 

d) stabileşte diagnosticul pe baza examenului clinic şi paraclinic şi întocmeşte fişa de 

tratament de recuperare cu mijloace specifice (proceduri fizicale şi/sau kinetoterapie); 

e) supraveghează şi îndrumă activităţile de aplicare a metodelor fizicale şi de recuperare 

de către cadrele tehnice de kineto şi fizioterapie; 

f) efectuează tratamentul şi procedurile fizicale recomandate pe baza fisei de tratament 

individual; 

g) conduce şi coordoneză activităţile sălii de gimnastică medicală; 

h) participă la activitatea de expertiză medicală a personalului aeronautic când este 

solicitat; 

i) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

j) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

k) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

l) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

m) asigură curăţirea, dezinfecţia şi păstrarea aparaturii din dotare pentru a le împiedica 

deteriorarea, conform normelor stabilite; 

n) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 
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o) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor; 

p) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă. 

(2) Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în sala de gimnastică medicală: 

a) îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi coordonarea şefului cabinetului de 

fiziokinetoterapie; 

b) execută procedurile de kinetoterapie indicate de medici pe fişa de tratament 

individuală; 

c) urmăreşte evoluţia stării de sănătate a pacienţilor în timpul programelor fizice efectuate 

şi informează medicii în cazul în care nu se obţin rezultatele scontate sau are loc o agravare a 

suferinţelor pacientului; 

d) înregistrează toate procedurile efectuate; 

e) participă la activitatea de expertiză când este solicitat; 

f) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

g) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi aparatele din dotare; 

h) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

i) supraveghează colectarea materialelor de unică folosinţă conform indicaţiilor stabilite 

de compartimentul cu atribuţii specifice; 

j) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personalul la lucrări de cercetare 

medicală; 

k) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor; 

l) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Art.58. – (1) Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de medicina 

muncii efectuează activitatea de identificarea factorilor de risc şi de  participare la acţiunile de 

evaluare a acestora prin următoarele acţiuni principale:  

a) recomandă investigaţiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor 

profesionale şi/sau al celor legate de profesie; 

b) stabileşte diagnosticul bolilor profesionale şi al celor legate de profesie; 

c) colaborează cu specialişti din alte domenii pentru stabilirea diagnosticului bolilor 

profesionale. 

(2) Personalul medical din cabinetul de medicina muncii supraveghează sănătatea 

angajaţilor pe baza prevederilor legale şi a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaţilor, 

respectând principiile de etica, astfel: 
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a) efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la 

reluarea muncii şi la încetarea activităţii profesionale în respectivul loc de muncă; 

b) ţine evidenţa şi supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie şi 

supraveghează bolile cronice în relaţie cu munca; 

c) declară cazurile de boli profesionale, conform metodologiei aprobate de Ministerul 

Sănătăţii; 

d) înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei elaborate de Ministerul 

Sănătăţii; 

e) stabileşte aptitudinea în muncă, cu ocazia oricarei examinări medicale. 

(3) Medicul de medicina muncii face recomandări privind organizarea muncii, amenajarea 

ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor folosite în procesul 

muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, ţinând seama de capacitatea şi aptitudinile 

angajaţilor de a le executa. 

(4) În cadrul Comitetului de sănătate şi securitate în muncă, medicul de medicina muncii 

participă la stabilirea programelor de sănătate la locul de muncă, prin următoarele acţiuni: 

a) consiliază responsabilul SSM asupra programelor de sănătate şi securitate în muncă; 

b) coordonează discuţiile privind sănătatea în muncă astfel încât să conducă la un acord de 

opinii între angajator şi reprezentanţii angajaţilor.  

(5) Evaluează aptitudinea pentru muncă în relaţie cu starea de sănătate şi promovează 

adaptarea muncii la posibilităţile angajaţilor, asigurând managementul clinic în procesul de 

recuperare a capacităţii de muncă; 

(6) Consiliază comandantul/angajatorul asupra unei bune adaptări a muncii la 

posibilităţile angajatului în circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, 

mame în perioada de alăptare, vârstnici şi persoane cu handicap. 

(7) Asigură managementul serviciilor medicale de medicina muncii, astfel: 

a) evaluează priorităţile de acţiune în domeniul sănătăţii în muncă; 

b) evaluează calitatea serviciilor, promovând auditul cu privire la îngrijirile de sănătate în 

muncă; 

c) păstrează datele medicale ale serviciului sub stricta confidenţialitate. 

(8) Colaborează cu comandantul/angajatorul, reprezentanţii angajaţilor şi Comitetul de 

sănătate şi securitate în muncă, al cărui membru de drept este, în toate cazurile în care starea de 

sănătate a angajatului impune schimbarea locului de muncă, a felului muncii ori adoptarea unor alte 

soluţii. 

(9) În exercitarea atribuţiilor sale medicul de medicina muncii este total independent 

profesional, dovedind integritate şi imparţialitate şi adoptă o relaţie bazată pe încredere, 
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confidenţialitate şi echitate cu persoanele cărora le furnizează servicii medicale de sănătate şi 

securitate în muncă. 

(10) Respectă secretul profesional promovat prin Codul deontologic medical. Rezultatele 

examinărilor medicale efectuate angajaţilor se comunică angajatorilor numai în termeni de 

aptitudine sau inaptitudine, exceptându-se cazurile prevăzute de lege, respectiv declararea 

accidentelor de muncă şi a bolilor infecţioase şi parazitare cu risc de transmitere în colectivitate. 

Art.59. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de endocrinologie: 

a) efectuează activităţi de asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale periodice 

pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil la 

recomandare; 

b) execută examenul clinic şi de specialitate; 

c) evaluează clinic-funcţional bolnavul, elaborează diagnosticul şi dă indicaţii finale de 

regim igieno-dietetic şi tratament corespunzător; 

d) elaborează planul de investigaţii paraclinice funcţie de patologie; 

e) efectuează investigaţiile şi tratamentele medicale specifice prescrise; 

f) participă la activitatea de expertiză medicală a personalului aeronautic când este 

solicitat; 

g) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

h) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

i) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

j) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

k) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

l) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor. 

m) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă; 

n) efectuează ecografie tiroidiana. 

Art.60. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de diabet zaharat, 

nutriţie şi boli metabolice: 

a) efectuează activităţi de asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale periodice 

pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil la 

recomandare; 

b) eliberează documentele de certificare prevăzute de reglementările naţionale şi 
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internaţionale specifice, în condiţiile autorizării corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi 

cu reglementările naţionale; 

c) efectuează expertiza medicală a personalului aeronautic şi alte categorii de personal 

militar şi civil care participă la misiuni speciale în ţară şi străinătate; 

d) asigură asistenţa medicală de specialitate pentru personalul aeronautic militar şi civil, 

familiilor acestora şi asiguraţilor din sistemul naţional de asigurări de sănătate conform prevederilor 

asigurărilor de sănătate: 

e) efectuează examen clinic de specialitate şi investigaţii paraclinice după caz; 

f) efectuează examen interdisciplinar după caz; 

g) elaborează diagnosticul şi tratamentul; 

h) recomandă regim alimentar igieno-dietetic; 

i) execută examenul clinic şi de specialitate; 

j) evaluează clinic-funcţional bolnavul, elaborează diagnosticul şi dă indicaţii finale de 

regim igieno-dietetic şi tratament corespunzător; 

k) elaborează planul de investigaţii paraclinice funcţie de patologie; 

l) efectuează investigaţiile şi tratamentele medicale specifice prescrise; 

m) participă la activitatea de expertiză medicală a personalului aeronautic când este 

solicitat; 

n) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

o) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

p) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

q) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

r) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

s) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor. 

t) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă; 

Art.61. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de urologie: 

a) efectuează activităţi de asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale periodice 

pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil la 

recomandare; 

b) execută examenul clinic şi de specialitate; 

c) evaluează clinic-funcţional bolnavul, elaborează diagnosticul şi dă indicaţii finale de 
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regim igieno-dietetic şi tratament corespunzător; 

d) elaborează planul de investigaţii paraclinice funcţie de patologie; 

e) efectuează intervenţiile chirurgicale, investigaţiile şi tratamentele medicale specifice 

prescrise; 

f) participă la activitatea de expertiză medicală a personalului aeronautic când este 

solicitat; 

g) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

h) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

i) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

j) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

k) asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar din gestiune, utilizând 

procedurile de curăţire, dezinfecţie, sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a le 

împiedica deteriorarea, conform normelor stabilite; 

l) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

m) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor. 

n) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă; 

Art.62. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de pneumologie: 

a) efectuează vizite medicale periodice pentru personalul aeronautic, candidaţii şi alte 

categorii de cadre militare şi civile; 

b) răspunde de organizarea activităţii în cadrul cabinetului de pneumologie; 

c) controlează buna funcţionare a aparaturii din dotare; 

d) efectuează consultaţiile de specialitate pentru pacienţii din ambulatoriu; 

e) desfăşoară activităţii ştiinţifice; 

f) colaborează cu medicii specialişti de la celelalte cabinete; 

g) ţine evidenţa documentelor medicale; 

h) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele SMC. 

i) supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de 

activitate; 

j) aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 

k) aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe 

tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor; 
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l) utilizează instrumentele specifice pentru clasificarea corectă şi uniformă a informaţiilor 

cu care operează pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţie; 

m) respectă regulile generale şi specifice privind evidenţa, întocmirea păstrarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor 

clasificate; 

n) respectă măsurile procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate înscrise în 

Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate; 

o) execută activităţile de pregătire individuală conform tematicii şi la termenele înscrise în 

Planul cu principalele activităţi al unităţii şi participă la cele de pregătire specifică organizate de 

structura de securitate; 

p) aplică prevederile legale privind lucrul cu documentele clasificate; 

q) respectă normele de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor; 

r) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin pentru protecţia mediului, asigurarea calităţii 

sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile în institut. 

Art.63. – Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de boli infecţioase: 

a) efectuează activităţi de expertiză şi asistenţă medicală de specialitate, vizite medicale 

periodice pentru personalul aeronautic, candidaţi şi alte categorii de cadre militare şi personal civil; 

b) execută examenul clinic şi de specialitate pe aparate şi sisteme; 

c) evaluează clinic-funcţional bolnavul pe patologii medicale, elaborează diagnosticul şi 

dă indicaţii finale de regim igieno-dietetic şi tratament corespunzător; 

d) elaborează planul de investigaţii paraclinice în funcţie de patologie; 

e) asigură asistenţă medicală de specialitate la pacienţii asiguraţi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi 

Casa naţională de asigurări de sănătate C.N.A.S., efectuează investigaţii şi tratamente medicale 

specifice (vaccinări, fibroscopii); 

f) întocmeşte şi analizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

prestate conform normelor legale în vigoare; 

g) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

h) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

i) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

j) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

k) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor; 

l) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă; 
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m) execută consilierea privitoare la prevenţia şi prevenirea bolilor infecţioase (calendar 

vaccinări); 

n) consiliere în vederea vaccinărilor pentru călătoriile internaţionale în ţări cu risc 

epidemic şi endemic pentru anumite boli prevenibile; 

o) întocmeşte dosare în vederea tratamentelor decontate prin OPSNAJ şi CNAS pentru 

pacienţii cu hepatite cronice. 

 

SECŢIUNEA a 15-a   

Secţia spitalizare de zi 

 

Art.64. – (1) În subordinea Secţiei spitalizare de zi îşi desfăşoară activitatea: 

a) Asistenţa medicală chirurgicală 

b) Compartimentul specialităţi chirurgicale 

c) Blocul operator 

d) Cabinetul chirurgie dento-alveolară 

e) Sterilizarea 

(2) În cadrul Secţiei spitalizare de zi se face evaluarea preoperatorie a pacienţilor propuşi 

pentru chirurgia de o zi: 

a) anamneza şi examenul clinic al pacienţilor; 

b) evaluarea examenelor paraclinice, suplimentarea investigaţiilor clinice şi paraclinice în 

funcţie de particularităţile cazului; 

c) stabilirea planului anestezic şi explicarea acestuia pacientului; 

d) înmânarea formularului de consimţământ şi discutarea conţinutului acestuia cu pacienţii; 

e) instruirea pacienţilor cu privire la pregătirea pentru anestezie şi intervenţia chirurgicală. 

(3) Realizarea anesteziei specifice în funcţie de patologie şi tipul intervenţiei chirurgicale: 

a) manevre anestezice specifice; 

b) supravegherea intraoperatorie a pacienţilor; 

c) măsuri preventive a posibilelor complicaţii; 

d) sancţiunea terapeutică a eventualelor incidente/complicaţii intraoperatorii. 

(4) Măsuri de supraveghere şi tratament postoperator: 

a) stabilirea planului terapeutic postoperator; 

b) monitorizarea şi supravegherea pacienţilor în vederea prevenţiei şi identificării precoce 

a posibilelor complicaţii postoperatorii; 

c) recomandări post-externare. 

(5) Coordonarea şi colaborarea cu personalul mediu în vederea bunei desfăşurări a 
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activităţii în blocul operator: 

a) verificarea foilor de observaţie şi a registrelor; 

b) supravegherea şi verificarea aprovizionării cu medicamente şi materiale sanitare a 

blocului operator; 

c) verificarea periodică a bunei funcţionalităţi a aparaturii anestezice; 

d) aplicarea planului de profilaxie a infecţiilor nosocomiale; 

e) supravegherea bunei gestionări selective a deşeurilor medicale din cadrul blocului 

operator. 

(6) Asigurarea şi rezolvarea urgenţelor medicale apărute în cadrul I.N.M.A.S. 

(7) Răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor. 

Art.65. – (1) În ceea ce priveşte sterilizarea, personalul medical de specialitate efectuează 

următoarele activităţi: 

a) preia materialul moale şi instrumentarul adus din toate cabinetele institutului; 

b) efectuează sterilizarea centralizată, folosind martori de sterilizare  

 

SECŢIUNEA a 16-a 

Laboratorul de psihologie 

 

Art.66. – (1) Atribuţii în ceea ce priveşte selecţia şi expertiza psihologică a personalului 

aeronautic militar şi civil: 

a) realizează evaluarea psihologică de selecţie şi expertiză şi decide modul în care se vor 

desfăşura selecţia şi expertiza (teste folosite, formulare noi care intră în circuitul curent, 

introducerea unor noi teste în bateriile deja existente etc.); 

b) realizează interviuri de selecţie şi cu ocazia examinărilor periodice, controalelor 

suplimentare, reluărilor de activitate, trimiterilor de la nivelul cabinetelor medicale, reexaminărilor 

etc.; 

c) realizează aplicarea unor teste psihologice individuale; 

d) evaluează, interpretează rezultatele tuturor examinărilor, proces finalizat cu o decizie 

psihologică; 

e) participă la comisia de expertiză medicală şi psihologică; 

f) asigură colaborarea profesională cu diverse structuri (psihologi, medici şi alţi factori 

decidenţi de la nivelul SMFA şi/sau altor structuri civile). 

(2) Atribuţii în domeniul cercetării în cadrul laboratorului de psihologie: 

a) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul psihologiei aeronautice, în 

funcţie de nevoile de cercetare ale laboratorului (teste/metode noi, etalonare ş.a.) şi în acord cu 
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programele aprobate la nivelul institutului; 

b) publică, în revista Societăţii de medicină aeronautică, rezultatele acestor cercetări; 

c) realizează activităţi de documentare în domeniul factorului uman şi angajează 

comunicări periodice, în domeniul factorilor umani în aviaţie, între psihologii laboratorului.  

(3) Atribuţii în ceea ce priveşte gestionarea sălii de examinare din cadrul laboratorului de 

psihologie: 

a) asigură completarea documentelor de către cei examinaţi (fişe, teste creion-hârtie, 

consimţământ informat); 

b) verifică documentele personale ale celor care se prezintă la testare; 

c) aplică teste colective şi individuale, la indicaţia psihologului examinator; 

d) asigură supravegherea permanentă a celor examinaţi şi le acordă asistenţă atunci când 

aceştia o solicită (explicaţii suplimentare, gestionarea pauzelor etc.); 

e) monitorizează funcţionarea sistemului computerizat de examinare psihologică şi 

comunică, în timp util, orice problemă apărută, compartimentului informatică; 

f) asigură fluxul distribuţiei celor examinaţi către psihologii examinatori care vor susţine 

interviurile şi vor analiza rezultatele evaluării. 

(4) Atribuţii de tip administrativ în cadrul laboratorului de psihologie: 

a) asigură evidenţa electronică a înregistrărilor (înregistrează date noi, monitorizează 

datele deja existente); 

b) întreţine documentaţia de laborator (dosare psihologice, fişe etc.); 

c) elaborează, actualizează şi întreţine documentaţia de examinare psihologică (manuale 

de test, fişe de evaluare etc.); 

d) realizează analize statistice periodice şi actualizează bazele de date ale etaloanelor 

testelor utilizate; 

e) redactează diverse documente necesare laboratorului sau cu ocazia altor solicitări; 

f) întreţine la zi baza de date bibliografică a laboratorului; 

g) elaborează norme metodologice şi proceduri pentru activităţile laboratorului; 

h) analizează disfuncţiile care apar în sistemul de evaluare, făcând totodată propuneri de 

remediere; 

i) semnalizează comandantului institutului sau înlocuitorului legal orice nereguli apărute, 

înaintează propuneri de remediere şi propuneri privind modificări în activitatea laboratorului. 

(5) Atribuţii legate de activităţi conexe, cu caracter temporar în cadrul laboratorului de 

psihologie: 

a) coordonează practica studenţească şi lucrările de licenţă/disertaţie ale studenţilor 

facultăţilor de psihologie şi AFA (Academia Forţelor Aeriene); 
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b) stabileşte şi menţine relaţii cu alţi profesionişti, precum şi cu organizaţii profesionale 

relevante, altele decât cele precizate în cadrul activităţilor legate de selecţie şi expertiză. 

 

SECŢIUNEA a 17-a 

 Secţia asistenţă medicală primară şi medicină de urgenţă 

 

Art.67. – (1) Atribuţiile şefului Secţiei asistenţă medicală primară şi medicină de urgenţă 

sunt următoarele: 

a) verifică şi avizează documentele specifice domeniului de responsabilitate al secţiei; 

b) conduce şi coordonează activitatea specifică, de asistenţă medicală primară şi medicină 

de urgenţă, precum şi cea de aprovizionare cu materiale medicale din secţie; 

c) cooperează cu ceilalţi şefi de secţie în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

d) participă la activităţile de elaborare şi luare a deciziilor la nivel ierarhic superior; 

e) conduce activităţi de control şi îndrumare privind modul de implementare şi respectare 

a reglementărilor specifice domeniului; 

f) coordonează activitatea de gestiune a resurselor umane şi de perfecţionare a pregătirii 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum şi de apreciere (promovare) a subordonaţilor; 

g) exercită atribuţii pe linie medicală, conform specializării şi gradului profesional; 

h) răspunde de respectarea reglementărilor şi normelor profesional-ştiinţifice şi 

deontologice la nivelul secţiei; 

i) organizează întreaga activitate de asistenţă medicală primară şi medicină de urgenţă, 

urmărind respectarea planificării, ordinea şi fluxul pacienţilor, precum şi respectarea normelor 

metodologice specifice; 

j) conduce şi verifică  respectarea programului de asistenţă medicală primară, precum şi 

modul cum se desfăşoară consultaţiile; 

k) face propuneri privind programul de asistenţă medicală primară, dotarea cu aparatură 

medicală, privind perfecţionarea metodelor de lucru şi propuneri de îmbunătăţire a aplicare a 

normelor în vigoare; 

l) urmăreşte derularea contractelor de prestări de servicii medicale; 

m) conduce şi coordonează activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări 

de cercetare medicală, în special în domeniu, participă la sesiuni de comunicării ştiinţifice, congrese 

şi alte manifestări de profil; 

n) asigură menţinerea unui climat de ordine şi disciplină în cadrul secţiei; 

o) pune în aplicare măsurile stabilite de conducerea instituţiei pentru elaborarea şi 

dezvoltarea sistemului de control managerial; 
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p) coordonează elaborarea şi revizia procedurilor operaţionale din domeniile de 

responsabilitate. 

q) identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale/specifice ale structurii şi formulează propuneri privind măsurile de 

management al riscurilor; 

r) stabileşte obiectivele şi indicatorii de performanţă ai microstructurii şi activităţile 

necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor; 

s) transmite responsabilului pe linia controlului intern/managerial propuneri pentru 

registrul de riscuri; 

t) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia 

unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora; 

u) utilizează instrumentele specifice pentru clasificarea corectă şi uniformă a informaţiilor 

cu care operează pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei; 

v) respectă regulile generale şi specifice privind evidenţa, întocmirea păstrarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor 

clasificate; 

w) respectă măsurile procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate înscrise în 

programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate; 

x) execută activităţile de pregătire individuală conform tematicii şi la termenele înscrise în 

planul cu principalele activităţi al unităţii şi participă la cele de pregătire specifică organizate de 

structura de securitate; 

y) răspunde de organizarea şi conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor;  
z) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin pentru protecţia mediului, asigurarea calităţii 

sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile în institut. 

(2) Atribuţiile cabinetului de medicină de familie sunt următoarele: 

a) asigură asistenţa medicală de prim contact; 

b) asigură continuitatea asistenţei medicale (iniţiind şi finalizând ciclul medic de familie   

→   medic de altă specialitate   →  medic de familie) ; 

c) desfăşoară activitatea în conformitate cu ierarhizarea solicitărilor. 

(3) Servicii curative care se efectuează în cadrul cabinetului de medicină de familie: 

a) consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute sau cronice programabile; 

b) evaluare clinică şi paraclinică; 

c) prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor; 

d) efectuarea unor manevre specifice; 

e) acordarea de bilete de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din 
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ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc 

competenţa medicului de familie; 

f) recomandări pentru îngrijire la domiciliu sau pentru unele dispozitive medicale. 

(4) Servicii preventive care se efectuează în cadrul cabinetului de medicină de familie: 

a) supravegherea pacienţilor înscrişi (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind 

igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală); 

b) identificarea şi combaterea factorilor de risc ce predispun la apariţia afecţiunilor şi 

depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere 

către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-

sanitare specifice, după caz); 

c) promovarea unui stil de viaţă sanogen (educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru 

prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog); 

d) depistarea precoce a entităţilor patologice, prin efectuarea examenelor periodice de 

bilanţ şi a examenelor de screening, precum şi prescrierea tratamentului corespunzător; 

e) managementul bolilor cronice  (diabet zaharat, hipertensiune, astm bronsic, etc.); 

f) evitarea complicaţiilor şi a sechelelor asociate bolilor sau tratamentelor medicale şi/sau 

chirurgicale (îndrumarea pacienţilor către serviciile de recuperare/reabilitare medicală).  

(5) Servicii manageriale în cadrul cabinetului de medicină de familie: 

a) coordonarea echipei de lucru (medic-asistentă); 

b) coordonarea relaţiei cu ceilalţi specialişti (trimiterea pacienţilor pentru completarea 

investigaţiilor sau stabilirea unui diagnostic şi dispensarizarea teritorială a bolnavilor); 

c) completarea şi actualizarea permanentă a evidenţelor primare (listă capitaţie, fişe 

consultaţie, registru consultaţii, registru evidenţă gravide, etc.); 

d) întocmirea şi înaintarea lunară a raportărilor serviciilor medicale prestate, conform 

prevederilor contractului cadru; 

e) întocmirea referatelor de necesitate pentru materiale consumabile sanitare, birotice etc. 

f) depozitarea şi gestionarea materialelor sanitare conform indicaţiilor stabilite de 

compartimentul cu atribuţii specifice; 

g) colectarea deşeurilor conform normelor în vigoare; 

h) participarea personalului medical la programele de educaţie medicală continuă (cursuri, 

simpozioane, etc.) şi la activitatea de cercetare ştiinţifică, în vederea eficientizării personalului şi a 

serviciilor medicale; 

 (6) Obiectivele permanente ale activităţii cabinetului de medicină de familie: 

a) creşterea satisfacţiei asiguraţilor prin creşterea calităţii serviciilor medicale acordate; 

b) menţinerea unei relaţii strânse cu pacienţii la nivel individual şi comunitar; 
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c) elaborarea unui sistem eficient de programări pentru consultaţii, în vederea 

îmbunătăţirii timpului de aşteptare, atât pentru programare cât şi după prezentare. 

(7) Atribuţiile cabinetului de medicină de urgenţă: 

a) asigură primirea şi rezolvarea urgenţelor medicale survenite pe durata programului de 

funcţionare al personalului încadrat, triajul pacienţilor, acordarea asistenţei medicale de primă 

necesitate şi îndrumarea acestora către investigaţii clinice şi/sau paraclinice suplimentare pentru 

stabilirea diagnosticului de certitudine şi instituirea tratamentului corespunzător; 

b) pentru o eficienţă sporită, atunci când situaţia o impune, personalul cabinetului 

medicină de urgenţă cooperează cu medicii specialişti ATI din institut, oferind pacientului critic cea 

mai bună variantă de stabilizare şi tratamentul imediat, dar şi cu Unitatea Primiri Urgenţe a 

Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central, unde pacienţii pot fi evacuaţi pentru investigaţii 

suplimentare, monitorizare şi terapii complexe; 

c) informează şeful direct şi comandantul I.N.M.A.S. asupra cazurilor speciale de 

îmbolnăvire, accidentelor în care sunt implicaţi militari, precum şi asupra cazurilor medico-legale; 

d) participă la activitatea de expertiză a personalului din Ministerul Apărării Naţionale 

nenavigant, când este solicitat; 

e) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

f) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare; 

g) păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile; 

h) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

i) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

j) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor; 

k) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, în domeniul 

protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă. 

 

SECŢIUNEA a 18-a  

Secţia explorări aeronautice speciale 

 

Art.68. – Atribuţiile şefului Secţiei explorări aeronautice speciale sunt următoarele: 

a) participă la expertiza medicală a personalului aeronautic; 

b) verifică şi avizează documentele specifice domeniului de responsabilitate al secţiei; 

c) conduce şi coordonează activitatea specifică, de explorări aeronautice şi investigarea 
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evenimentelor de zbor, precum şi de aprovizionare cu materiale medicale din secţie; 

d) cooperează cu ceilalţi şefi de secţie în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 

e) participă la activităţile de elaborare şi luare a deciziilor la nivel ierarhic superior 

f) conduce activităţi de control şi îndrumare privind modul de implementare şi respectare 

a reglementărilor specifice domeniului; 

g) coordonează activitatea de gestiune a resurselor umane şi de perfecţionare a pregătirii 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum şi de apreciere (promovare) a subordonaţilor; 

h) exercită atribuţii pe linie medicală, conform specializării şi gradului profesional; 

i) răspunde de respectarea reglementărilor şi normelor profesional-ştiinţifice şi 

deontologice la nivelul secţiei; 

j) coordonează şi răspunde de examenul clinic de boli interne la personalul aeronavigant, 

care va fi supus probei de hipoxie-hipobarism; 

k) coordonează şi răspunde de  supravegherea permanentă şi înregistrarea periodică a 

parametrilor fiziologici, consemnând orice abatere de la normal; 

l) organizează şi răspunde de activităţile pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului 

medical pentru personalul secţiei care participă la procesul de selecţie, la expertiză şi la 

antrenamentul personalului aeronavigant; 

m) conduce şi verifică  respectarea programului de asistenţă medicală de  specialitate, 

precum şi modul cum se desfăşoară consultaţiile şi probele funcţionale; 

n) răspunde ca personalul tehnico-ingineresc să execute zilnic probele de verificare a 

instalaţiilor iar în colaborare cu compartimentul tehnic supraveghează buna funcţionare a aparaturii 

şi se ocupă de service; 

o) participă la activităţile de cercetare legate de expertiza aeronautică şi securitate a 

zborului, colaborează cu specialiştii laboratorului psihologie şi cu alţi specialişti din 

compartimentul de securitate al zborului SMFA, pentru a determina cauzele şi condiţiile favorizante 

care ar putea genera incidente sau accidente de zbor; 

p) conduce şi coordonează activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări 

de cercetare medicală, în special în domeniul aeronautic, participă la sesiuni de comunicării 

ştiinţifice, congrese şi alte manifestări de profil; 

q) asigură menţinerea unui climat de ordine şi disciplină în cadrul secţiei; 

r) pune în aplicare măsurile stabilite de conducerea instituţiei pentru elaborarea şi 

dezvoltarea sistemului de control managerial; 

s) coordonează elaborarea şi revizia procedurilor operaţionale din domeniile de 

responsabilitate; 

t) identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea 
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obiectivelor generale/specifice ale structurii şi formulează propuneri privind măsurile de 

management al riscurilor; 

u) stabileşte obiectivele şi indicatorii de performanţă ai microstructurii şi activităţile 

necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor; 

v) transmite responsabilului pe linia controlului intern/managerial propuneri pentru 

Registrul de riscuri; 

w) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia 

unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora; 

x) utilizează instrumentele specifice pentru clasificarea corectă şi uniformă a informaţiilor 

cu care operează pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei; 

y) respectă regulile generale şi specifice privind evidenţa, întocmirea păstrarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor 

clasificate; 

z) respectă măsurile procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate înscrise în 

programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate. 

Art.69. –  (1) În laboratorul de endoscopie şi imagistică se execută în mod curent proceduri 

de diagnostic endoscopic şi ecografic de înaltă performanţă prin pregătirea de specialitate a 

personalului medical şi prin exploatarea aparaturii de laborator (endoscop Storz şi Olympus, 

ecograf cu sondă convexă şi lineară Esaote cu posibilitatea realizării de ecografii cu substanţă de 

contrast şi explorare digestivă cu videocapsulă Given). Prin colaborarea cu medici din alte 

specialităţi se asigură abordarea multidisciplinară a patologiei digestive. 

(2) Personalul medical de specialitate din cadrul laboratorului de endoscopie şi imagistică 

are principalele responsabilităţi:  

a) informează pacienţii despre procedurile utile diagnosticului şi modul de realizare a 

acestora;  

b) asigura informarea pacienţilor sau aparţinătorilor asupra diagnosticului probabil şi a 

posibilităţilor de tratament; 

c) răspunde de realizarea activităţilor din laboratorul de endoscopie şi imagistică medicală 

(tehnici endoscopice şi prelevare de probe biologice, examinează pacienţi, stabileşte diagnosticul 

prin tehnici medicale specifice şi stabileşte tratamentul corespunzător); 

d) răspunde de procedurile executate şi de deciziile luate, conform pregătirii şi în limitele 

competenţei profesionale; 

e) colaborează cu medicii de la alte specialităţi (ATI, chirurgie, laborator, radiologie, etc) 

pentru buna desfăşurare a actului medical, atunci când se impune (ex: sedare, anestezie, eventuale 

incidente în timpul investigaţiei); 
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f) respectă prevederile legale în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 

infecţiilor nosocomiale; 

g) asigură decontaminarea şi sterilizarea endoscoapelor prin proceduri şi substanţe de 

sterilizare corespunzătoare; 

h)  asigură buna exploatare şi întreţinere a aparaturii din laborator şi aprovizionarea cu 

materiale sanitare conform necesităţilor; 

i) răspunde de calitatea serviciilor efectuate în cadrul laboratorului; 

j) actualizează permanent cunoştinţele profesionale prin studiu individual şi educaţie 

medicală continuă.  

Art.70. – În cabinetul de explorări oftalmologice se desfăşoară următoarele activităţi: 

a) organizează activităţile pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului medical din cadrul 

selecţiei, expertizei şi antrenamentului personalului aeronavigant în specialitatea proprie; 

b) participă la activitatea de expertiză când este solicitat; 

c) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

d) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele, aparatura şi instrumentarul din 

dotare; 

e) supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă conform 

indicaţiilor stabilite de compartimentul cu atribuţii specifice; 

f) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

g) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor. 

h) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute de documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă; 

i) participă la activitatea de consultaţii de specialitate oftalmologică, tratamente specifice 

şi terapie chirurgicală în compartimentul chirurgie de zi. 

Art.71. – În cabinetul de oftalmofiziologie se desfăşoară următoarele activităţi: 

a) organizează activităţile pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului medical din cadrul 

selecţiei şi expertizei; 

b) asigură instruirea teoretică, practică şi demonstraţiile interactive pentru optimizarea 

abilităţilor piloţilor de a vedea pe timp de noapte. Sunt prezentate tehnici de bază şi avansate la 

diferite intensităţi luminoase; 

c) participă la activitatea de expertiză când este solicitat; 

d) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările serviciilor 

medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 
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e) utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi aparatura din dotare; 

f) execută activităţi de cercetare ştiinţifică, participă cu personal la lucrări de cercetare 

medicală; 

g) promovează o atitudine proactivă pentru promovarea calităţii prestaţiilor; 

h) respectă cerinţele pe linia calităţii prevăzute în documentele specifice, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Art.72. – În cabinetul evenimente de zbor se desfăşoară următoarele activităţi: 

a) obţine informaţii medicale de la cabinetele de specialitate, informaţii de la personalul 

navigant, pentru a determina cauzele şi condiţiile favorizante care ar putea genera incidente sau 

accidente de zbor şi să propună pe baza acestora măsuri corespunzătoare pentru prevenirea 

evenimentelor de zbor şi pentru creşterea securităţii zborului; 

b) participă nemijlocit la cercetarea cauzelor şi împrejurărilor producerii unui eveniment 

de aviaţie sau de paraşutare ca membru al comisiei de anchetă, instituită în acest scop; 

c) colaborează cu specialiştii laboratorului psihologie şi cu alţi specialişti din 

compartimentul de securitate al zborului al Statului Major al Forţelor Aeriene pentru realizarea unei 

bănci de date si crearea unui material informaţional statistic prin care să se stabilească măsurile 

pentru prevenirea incidentelor şi accidentelor de zbor; 

d) colaborează cu organele competente din aviaţia militară, civilă şi paraşutişti în 

elaborarea de norme şi instrucţiuni care reglementează problematica securităţii zborului, desfăşoară 

o activitate ştiinţifică susţinută privind depistarea tuturor factorilor implicaţi în aceasta şi elaborează 

criterii şi orientări în atitudinea de expertiză în funcţie de posibilităţile de influenţare a acestora.  

Art.73. – În cabinetul ronhopatie cronică se desfăşoară următoarele activităţi: 

a) răspunde de realizarea activităţilor din cabinetul de ronhopatie cronică; 

b) răspunde de procedurile executate şi de deciziile luate, conform pregătirii şi în limitele 

competenţei profesionale; 

c) colaborează cu medicii de la alte specialităţi pentru buna desfăşurare a actului medical, 

atunci când se impune; 

d) respectă prevederile legale în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea 

infecţiei nosocomiale; 

e) răspunde de calitatea serviciilor efectuate în cadrul cabinetului; 

f) reactualizează permanent cunoştinţele profesionale prin studiu individual şi educaţie 

medicală continuă.  
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SECŢIUNEA a 19-a  

 Secţia investigaţii paraclinice 

 

Art.74. – Atribuţiile şefului secţiei investigaţii paraclinice sunt următoarele: 

a) coordonează funcţionarea secţiei, alcătuită din: laboratorul clinic şi laboratorul de 

radioimagistică medicală; 

b) stabileşte împreuna cu personalul din cabinetele şi laboratoarele institutului 

investigaţiile obligatorii în procesul de expertiză; 

c) aplică reglementările în vigoare privind expertiza medico-aeronautică; 

d) urmăreşte îndeplinirea scopului principal al activităţii structurilor subordonate şi anume 

rezolvarea problemelor medicale; 

e) promovează aplicarea în practică a celor mai noi metode de investigaţie paraclinică; 

f) participă la întocmirea planului de aprovizionare al institutului cu materiale, reactivi şi 

aparatură de specialitate; 

g) urmăreşte periodic evoluţia realizării sumei contractate cu casa de asigurări şi aprobă 

măsurile propuse de şefii de laboratoare în scopul încadrării în această sumă; 

h) analizează periodic evidenţa centralizată a reactivilor şi materialelor consumabile 

prezentată de şefii de laboratoare; 

i) verifică implementarea politicii referitoare la calitate; 

j) monitorizează calitatea rezultatelor de laborator; 

k) întocmeşte şi actualizează documentaţia specifică şi înaintează raportările 

corespunzătoare serviciilor medicale prestate conform normelor legale în vigoare; 

l) avizează şi aprobă documentele emise în cadrul laboratorului (manualul calităţii, 

proceduri, instrucţiuni, alte documente) sau modificările aduse acestora; 

m) exercită atribuţii pe linie medicală conform specializării şi gradului profesional; 

n) validează investigaţiile pe care le efectuează şi verifică buletinele de analize; 

o) asigură asistenţa persoanelor care solicită consiliere cu privire la alegerea analizelor 

medicale, utilizarea serviciilor laboratoarelor, interpretarea rezultatelor analizelor medicale şi 

respectă regulile de confidenţialitate în ceea ce priveşte datele pacientului; 

p) verifică programarea şi planul analizei sistemului de management al calităţii şi îl 

înaintează spre aprobare directorului general; 

q) participă la şedinţele de analiză ale sistemului de management al calităţii; 

r) analizează şi decide implementarea acţiunilor corective şi preventive propuse în urma 

apariţiei de neconformităţi; 

s) dispune măsuri şi acţiuni ce intră în competenţa sa pentru menţinerea eficienţei şi 
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îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii; 

t) raportează directorului general probleme care necesită rezolvare şi face propuneri în 

acest sens; 

u) analizează şi dispune luarea de măsuri în ceea ce priveşte reclamaţiile şi feed-back-ul 

venite din partea beneficiarilor serviciilor laboratorului şi a personalului laboratorului; 

v) analizează şi propune directorului general aprobarea implementării planurilor de urgentă 

specifice activităţii; 

w) participă şi promovează participarea subordonaţilor la programe de educaţie medicală 

continuă, la activităţi de cercetare ştiinţifica la publicarea de lucrări ştiinţifice; 

x) respectă şi urmăreşte respectarea normelor de bună practică în laborator; 

y) urmăreşte gestionarea deşeurilor cu risc biologic; 

z) asigură îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor ce-i revin pentru protecţia mediului, 

asigurarea calităţii sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile 

în institut; 

 

SUBSECŢIUNEA 1 

 Laborator clinic 

 

Art.75. – Atribuţiile şefului de laborator clinic sunt următoarele: 

a) coordonează funcţionarea laboratorului; 

b) asigură relaţia personalului din laborator cu conducerea organizaţiei prin intermediul 

şefului ierahic, cu organismul naţional de acreditare, cu autorităţile medicale care acordă 

recunoaştere laboratorului, cu furnizorii, cu subcontractanţii, cu organizaţiile profesionale; 

c) supraveghează activitatea personalului din laborator, supervizează şi asigură instruirea 

acestuia; 

d) asigură implementarea politicii referitoare la calitate, precum şi calitatea rezultatelor 

finalizate de laborator; 

e) verifică documentele emise în cadrul laboratorului (Manualul Calităţii, proceduri, 

instrucţiuni, alte documente) sau modificări ale acestora; 

f) răspunde, împreună cu managerul de calitate, de funcţionarea sistemului de 

management al calităţii şi de respectarea cerinţelor organismului naţional de acreditare; 

g) asigură un mediu de lucru sigur în laborator în conformitate cu bunele practici de 

laborator şi cu reglementările în vigoare; 

h) asigură monitorizarea condiţiilor optime pentru efectuarea analizelor medicale (condiţii 

de mediu, mentenanţa echipamentelor, managementul stocurilor de reactivi); 
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i) asigură folosirea raţională a materialelor, aparaturii şi reactivilor din dotare, depozitarea 

şi mânuirea lor corectă; 

j) realizează evidenţa centralizată a reactivilor şi materialelor consumabile şi o prezintă 

săptămânal şefului de secţie; 

k) asigură gestionarea corectă a deşeurilor cu risc biologic; 

l) urmăreşte zilnic evoluţia realizării sumei contractate cu casa de asigurări şi propune 

măsuri prompte de încadrare în această sumă; 

m) verifică şi aprobă datele tehnice necesare alcătuirii preţurilor analizelor medicale - în 

limitele competenţei profesionale de specialitate; 

n) serveşte ca membru activ al personalului medical; 

o) asigură asistenţa persoanelor care solicită consiliere cu privire la alegerea analizelor 

medicale, utilizarea serviciilor laboratorului, interpretarea rezultatelor analizelor medicale – în 

limitele competenţei profesionale de specialitate; 

p) stabileşte necesităţile de aprovizionare şi cerinţele tehnice pentru furnizori şi pentru 

produsele şi serviciile necesar a fi achiziţionate; 

q) defineşte, propune, implementează şi monitorizează măsuri de îmbunatăţirea activităţii laboratorului; 

r) validează analizele pe care le lucrează şi verifică buletinele de analize – în limitele 

competenţei profesionale de specialitate; 

s) analizează şi propune sefului de secţie acţiuni corective şi preventive, atunci când apar 

neconformităţi; 

t) analizează şi propune luarea de măsuri în ceea ce priveşte reclamaţiile şi feed-back-ul 

venite din partea beneficiarilor serviciilor laboratorului şi a personalului laboratorului; 

u) alcătuieşte şi propune implementarea de planuri de urgentă care asigură serviciile 

esenţiale în situaţii de urgenţă sau în condiţii în care serviciile, facilităţile, utilităţile şi/sau 

echipamentele sunt limitate sau indisponibile; 

v) informează şeful de secţie în legătură cu problemele specifice apărute în timpul 

activităţii zilnice; 

w) asigură îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor ce-i revin pentru protecţia mediului, 

asigurarea calităţii sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile 

în institut; 

x) respectă regulile de confidenţialitate în ceea ce priveşte datele pacientului. 

Art.76. – Atribuţiile medicului din laboratorul clinic sunt următoarele: 

a) asigură şi monitorizează condiţiile optime pentru efectuarea analizelor medicale 

(condiţii de mediu, mentenanţa echipamentelor, verificarea stării reactivilor); 

b) efectuează managementul stocurilor de reactivi necesari pentru analizele repartizate; 
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c) efectuează analizele medicale; 

d) validează analizele pe care le lucrează si verifica buletinele de analize; 

e) asigură calitatea rezultatelor analizelor pe care le validează, inclusiv prin verificarea 

activităţii asistentului medical implicat în efectuarea lor; 

f) efectuează controlul intern şi extern de calitate şi analizează rezultatele obţinute; 

g) urmăreşte utilizarea, întreţinerea, calibrarea, etalonarea şi verificarea echipamentelor de 

măsurare; 

h) anunţă personalul tehnic de specialitate în cazul funcţionarii defectuoase a 

echipamentelor de măsurare/IT cu care lucrează; 

i) informează pe linie ierarhică asupra oricărei disfuncţionalităţi/ neconformităţi apărute în 

desfăşurarea activităţii şi acţionează în scopul realizării corecţiei necesare, propune măsuri corective 

şi preventive; 

j) realizează, actualizează  şi respectă procedurile interne de lucru (proceduri operaţionale, 

instrucţiuni de lucru); 

k) stabileşte necesităţile de aprovizionare şi cerinţele tehnice pentru furnizori şi pentru 

produsele şi serviciile necesar a fi achiziţionate; 

l) urmăreşte respectarea documentelor calităţii şi completarea înregistrărilor sistemului de 

management al calităţii implementat; 

m) asigură gestionarea corectă a deşeurilor cu risc biologic; 

n) îşi perfecţionează continuu cunoştintele de specialitate prin participarea la manifestări 

ştiinţifice interne şi internaţionale (cursuri, congrese, conferinţe, simpozioane, stagii practice); 

o) asigură asistenţa persoanelor care solicită consiliere cu privire la alegerea analizelor 

medicale, utilizarea serviciilor laboratorului, interpretarea rezultatelor analizelor medicale; 

p) respectă normele de bună practică în laborator; 

q) respectă normele de protecţia muncii specifice fiecărui aparat din dotarea laboratorului 

clinic, precum şi pe cele cu caracter general; 

r) asigură îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor ce-i revin pentru protecţia mediului, 

asigurarea calităţii sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile în institut; 

s) respectă regulile de confidenţialitate în ceea ce priveşte datele pacientului; 

t) exercită atribuţii pe linie medicală, conform specializării şi gradului profesional. 

Art.77. – Atribuţiile biologului /chimistului /biochimistului din laboratorul clinic sunt 

următoarele: 

a) efectuează analizele medicale repartizate şi validează rezultatele acestora; 

b) asigură calitatea rezultatelor analizelor pe care le validează, inclusiv prin verificarea 

activităţii asistentului medical implicat în efectuarea lor; 
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c) efectuează controlul intern şi extern de calitate şi analizează rezultatele obţinute; 

d) asigură şi monitorizează condiţiile optime pentru efectuarea analizelor medicale 

(condiţii de mediu şi lucru, verificarea stării reactivilor, etc.); 

e) efectuează managementul stocurilor de reactivi necesari pentru analizele repartizate; 

f) utilizează, întreţine şi calibrează echipamentele de măsurare; 

g) anunţă personalul tehnic de specialitate în cazul funcţionarii defectuoase a 

echipamentelor de măsurare/IT cu care lucrează; 

h) informează pe linie ierarhică asupra oricărei disfuncţionalităţi/ neconformităţi apărute în 

desfăşurarea activităţii şi acţionează în scopul realizării corecţiei necesare; propune masuri 

corective şi preventive; 

i) estimează incertitudinea de măsurare pentru toate analizele cantitative efectuate; 

j) verifică adecvarea la scop a metodelor de măsurare, adică: estimarea parametrilor de 

performanţă ai metodelor şi efectuarea tuturor înregistrărilor privind parametrii de performanţă stabiliţi 

pentru fiecare metodă analitică aleasă; 

k)  gestionează deşeurile cu risc biologic; 

l)  îşi perfecţionează continuu cunoştinţele de specialitate prin participarea la manifestări 

ştiinţifice interne şi internaţionale (cursuri, congrese, conferinţe, simpozioane, stagii practice); 

m)  urmăreşte respectarea documentelor calităţii, completează înregistrările sistemului de 

management al calităţii implementat; 

n)  realizează, actualizează şi respectă procedurile interne de lucru (proceduri operaţionale 

şi instrucţiuni de lucru); 

o) respectă normele de bună practică în laborator; 

p) respectă normele de protecţia muncii specifice fiecărui aparat din dotarea laboratorului 

clinic, precum şi pe cele cu caracter general; 

q) asigură îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor ce-i revin pentru protecţia mediului, asigurarea 

calităţii sănătăţii şi securităţii în muncă conform standardelor şi instrucţiunilor aplicabile în institut; 

r) respectă regulile de confidenţialitate privind datele pacientului. 

 

SUBSECŢIUNEA a 2-a  

Cabinet radiologie-imagistică medicală 

 

Art.78. – În cabinetul de radiologie-imagistică medicală se desfăşoară următoarele 

activităţi: 

a) efectuarea examenelor radiologice şi imagistice pe baza biletelor de trimitere şi a fişelor 

de solicitare; 
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b) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului; 

c) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a arhivei; 

d) înregistrarea tuturor examinărilor efectuate; 

e) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi a personalului din laborator; 

f) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia 

Naţională de Control al Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii; 

g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi 

materiale specifice desfăşurării activităţii medicale specifice; 

h) raportarea statistică a numărului de examinări efectuate. 

Art.79. – (1) Atribuţiile medicului şef al cabinetului de radiologie şi imagistică medicală sunt 

următoarele: 

a) îndeplineşte obligaţiile ce-i revin ca şef de unitate nucleară; 

b) solicită periodic efectuarea dozimetriei tehnologice şi de protecţie a aparaturii din 

dotare, precum şi etalonarea de către unităţi specializate, cu obţinerea unui certificat metrologic; 

c) urmăreşte ca activitatea desfăşurată în cabinet să nu creeze premize de suprairadiere a 

personalului, pacientului sau mediului; 

d) se preocupă împreună cu conducerea unităţii de pregătirea profesională şi de protecţie 

contra radiaţiilor; 

e) urmăreşte şi răspunde de folosirea optimă de către personalul cabinetului a aparaturii, a 

mijloacelor de protecţie, având dreptul de a interzice activitatea acelora care nu respectă normele de 

folosire a aparaturii de protecţie; 

f) informează şeful de secţie în legătură cu problemele specifice apărute în timpul 

activităţii zilnice; 

 (2) În ceea ce priveşte sistemul de management al calităţii: 

a) să cunoască şi să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate 

aplicabile în activitatea depusă; 

b) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de 

managementul de calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

Art.80. – (1) Atribuţiile medicului din cabinetul de radiologie sunt următoarele: 

a) efectuează investigaţii de specialitate; 

b) prezintă cazurile deosebite medicului şef de cabinet; 

c) întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate; 

d) urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine; 

e) controlează activitatea personalului subordonat; 

f) urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi; 
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g) foloseşte corect aparatura şi ia măsuri în caz de defecţiune prin anunţarea personalului 

în vederea reparaţiilor; 

h) răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplină, 

ţinuta şi comportamentul personalului din subordine; 

i) supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect; 

j) urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii, atât pentru personalul sanitar 

cât şi pentru pacienţii care se prezintă pentru investigaţii radiologice; 

k) respectă normele igienico-sanitare de protecţia muncii; 

l) respectă programul de lucru; 

m) respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care 

vine în contact sau colaborează; 

n) respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie profesională; 

o) respectă prevederile din regulamentul intern al unităţii şi al cabinetului. 

 (2) În ceea ce priveşte securitatea radiologică, atribuţiile sunt: 

a) să asigure protecţia generală şi securitatea pacientului; 

b) să justifice procedurile de diagnostic şi intervenţionale folosind criteriile de referinţă, 

stabilite prin reglementări specifice ale Ministerului Sănătăţii; 

c) să acorde consultaţia şi evaluarea clinică a pacientului; 

d) să stabilească protocoale optimizate pentru procedurile de diagnostic; 

e) să controleze regulat tehnicile şi protocoalele; 

f) să evalueze calitatea în practica de radiologie; 

g) să raporteze incidentele şi accidentele radiologice responsabilului cu securitatea 

radiologică. 

 (3) În ceea ce priveşte sistemul de management al calităţii: 

a) Să cunoască şi să respecte documentele sistemului de management al calităţii aplicabile 

în activitatea depusă; 

b) Să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de 

managementul de calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

 

SECŢIUNEA a 20-a 

 Secţia cercetare şi fiziologie aeronautică 

 

Art.81. – (1) Atribuţii specifice şefului secţiei cercetare şi fiziologie aeronautică: 

a) organizează activităţile necesare desfăşurării în bune condiţii a actului medical din 

cadrul secţiei; 
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b) organizează activitatea de cercetare din cadrul secţiei şi colaborează la temele instituţiei 

şi la proiectele colaborative naţionale sau internaţionale, ţinând cont de recomandările Consiliului 

cercetării ştiinţifice; 

c) monitorizează propunerile de teme de cercetare ştiinţifică, pe care le înaintează pe cale 

ierarhică pentru aprobare şi ţine evidenţa desfăşurării proiectelor, din punct de vedere al 

conţinutului ştiinţific (rapoarte de etapă, publicaţii); 

d) asigură menţinerea standardelor de calitate în management la nivelul secţiei; 

e) asigură menţinerea securităţii şi siguranţei ocupaţionale la nivelul secţiei; 

f) asigură menţinerea siguranţei aeronautice la nivelul secţiei; 

g) asigură şi verifică întocmirea corectă a documentelor secţiei; 

h) asigură şi verifică funcţionarea lanţurilor de avarie; 

i) verifică funcţionarea operaţională a echipamentelor din secţie şi se ocupă de rezolvarea 

incidentelor în timp util; 

j) ia măsuri pentru gestionarea schimbărilor în funcţionarea secţiei, pe trei planuri: 

urgenţă, retroactiv, proactiv; 

k)  asigură verificarea de rutină a capabilităţii personalului şi raportează orice incident; 

l)  asigură aprovizionarea cu materiale tehnico-sanitare şi sanitar-farmaceutice necesare 

susţinerii activităţii, prin verificarea întocmirii de referate de necesitate periodice; 

m)  asigură dotarea materială pentru activităţile de cercetare: accesul la baze de date, 

statistică medicală, accesul la literatura de specialitate; 

n)  se preocupă continuu de perfecţionarea profesională prin cursuri, participări la congrese 

de specialitate, instructaje la locul de muncă; 

o)  este implicat în procesul de instruire şi verificare a măsurilor de protecţie a muncii, de 

menţinere a calităţii mediului şi de gestionare a deşeurilor; 

p)  este implicat în procesul de prevenire şi combatere a incendiilor, cu atenţie sporită 

datorită particularităţilor secţiei. 

(2) Dotările implicate în procesul de desfăşurare a activităţilor sunt:  

a) Laboratorul de hiperbarism 

b) Laboratorul  de vedere pe timp de noapte 

c) Laboratorul de dezorientare spaţială 

d) Biroul de cercetare şi statistică medicală 

Art.82. – Atribuţiuni funcţionale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

laboratorului de hiperbarism: 

a) organizează activităţile necesare desfăşurării în bune condiţii a actului medical pentru: 

antrenamentul fiziologic al personalului aeronautic ca parte a lanţului de reacţie la incidente în 
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barocameră şi tratamentul unor afecţiuni specifice conform recomandărilor European Comitte of  

Hyperbaric Medicine, pentru afecţiunile indicate pentru camera monoloc.  

b) participă la activitatea de cercetare în domeniul medico-aeronautic şi tehnico-aeronautic; 

c) asigură şi verifică întocmirea corectă a documentelor medicale; 

d) asigură şi exersează periodic lanţul de avarie pentru incidentele din camera hiperbară; 

e) asigură verificarea de rutină a funcţionării echipamentelor şi raportează orice incident; 

f) asigură verificarea de rutină a capabilităţii personalului şi raportează orice incident; 

g) asigură aprovizionarea cu materiale tehnico-sanitare şi sanitar-farmaceutice necesare 

susţinerii activităţii, prin întocmirea de referate de necesitate periodice; 

h) asigură evidenţa gestiunii mijloacelor fixe şi a consumabilelor; 

i) asigură prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prin măsuri igienico-sanitare specifice; 

j)  se preocupă continuu de perfecţionarea profesională prin cursuri, participări la congrese 

de specialitate, instructaje la locul de muncă; 

k)  este implicat proactiv în procesele de management al calităţii şi în cele de management 

al siguranţei aeronautice; 

l)  este implicat în procesul de instruire şi verificare a măsurilor de protecţie a muncii, de 

menţinere a calităţii mediului şi de gestionare a deşeurilor; 

m)  este implicat în procesul de prevenire şi combatere a incendiilor, cu atenţie sporită 

datorită manipulării surselor de oxigen;  

Art.83. – (1) Laboratorului de hipoxie-hipobarism organizează activităţile necesare 

desfăşurării în bune condiţii a actului medical pentru: 

a) selecţia şi expertiza periodică a personalului aeronautic; 

b) antrenamentul fiziologic al personalului aeronautic; 

c) antrenamentul altor categorii de personal: alpinişti, planorişti, balonişti; 

d) tratamentul unor afecţiuni specifice barocamera terapeutică: tuse convulsivă, nevralgie 

trigemen, cefalee alta decât cea trigger-point, sinuzite, la indicaţia medicului specialist neurolog sau o.r.l. 

(2) Atribuţiile funcţionale ale personalului den laboratorul de hipoxie-hipobarism sunt 

următoarele: 

a) organizează testarea tehnicii specific aeronautice; 

b) participă la activitatea de cercetare în domeniul medico-aeronautic şi tehnico-

aeronautic; 

c) asigură culegerea de date fiziologice prin mijloacele din dotare: electrocardiograf, 

sistem BIOPAC, Pulsoximetrul Go2Altitude; 

d) asigură şi verifică întocmirea corectă a documentelor medicale; 

e) asigură şi exersează periodic lanţul de avarie pentru incidentele din barocameră; 
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f) asigură verificarea de rutină a funcţionării echipamentelor şi raportează orice incident; 

g) asigură verificarea de rutină a capabilităţii personalului şi raportează orice incident; 

h) asigură aprovizionarea cu materiale tehnico-sanitare şi sanitar-farmaceutice necesare 

susţinerii activităţii, prin întocmirea de referate de necesitate periodice; 

i)  asigură evidenţa gestiunii mijloacelor fixe şi a consumabilelor; 

j)  asigură prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prin măsuri igienico-sanitare 

specifice; 

k)  se preocupă continuu de perfecţionarea profesională prin cursuri, participări la congrese 

de specialitate, instructaje la locul de muncă; 

l)  este implicat proactiv în procesele de management al calităţii şi în cele de management 

al siguranţei aeronautice; 

m) este implicat în procesul de instruire şi verificare a măsurilor de protecţie a muncii, de 

menţinere a calităţii mediului şi de gestionare a deşeurilor; 

n)  este implicat în procesul de prevenire şi combatere a incendiilor, cu atenţie sporită 

datorită manipulării surselor de oxigen. 

Art.84. – Activităţile funcţionale ale personalului din laboratorul de dezorientare spaţială 

sunt următoarele: 

a) organizează activităţile necesare desfăşurării în bune condiţii a actului medical pentru: 

antrenamentul fiziologic al personalului aeronautic şi tratamentul unor afecţiuni specifice: răul de 

mişcare şi teama de zbor, la indicaţia medicului specialist ORL, neurolog, psihiatru sau a unui 

psiholog clinician; 

b) participă la activitatea de cercetare în domeniul medico-aeronautic; 

c) asigură şi verifică întocmirea corectă a documentelor medicale; 

d) asigură şi exersează periodic lanţul de avarie pentru incidentele din cadrul laboratorului; 

e) asigură verificarea de rutină a funcţionării echipamentelor şi raportează orice incident; 

f) asigură verificarea de rutină a capabilităţii personalului şi raportează orice incident; 

g) asigură aprovizionarea cu materiale tehnico-sanitare şi sanitar-farmaceutice necesare 

susţinerii activităţii, prin întocmirea de referate de necesitate periodice; 

h) asigură evidenţa gestiunii mijloacelor fixe şi a consumabilelor; 

i) asigură prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prin măsuri igienico-sanitare 

specifice; 

j)  se preocupă continuu de perfecţionarea profesională prin cursuri, participări la congrese 

de specialitate, instructaje la locul de muncă; 

k)  este implicat proactiv în procesele de management al calităţii şi în cele de management 

al siguranţei aeronautice; 
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l)  este implicat în procesul de instruire şi verificare a măsurilor de protecţie a muncii, de 

menţinere a calităţii mediului şi de gestionare a deşeurilor; 

m)  este implicat în procesul de prevenire şi combatere a incendiilor. 

Art.85. – Activităţile funcţionale ale personalului din laboratorul de vedere pe timp de 

noapte sunt următoarele: 

a) organizează activităţile necesare desfăşurării în bune condiţii a actului medical pentru: 

antrenamentul fiziologic al personalului aeronautic şi antrenamentul altor categorii de personal; 

b) participă la activitatea de cercetare în domeniul medico-aeronautic; 

c) asigură şi verifică întocmirea corectă a documentelor medicale; 

d) asigură şi exersează periodic lanţul de avarie pentru incidentele din cadrul laboratorului; 

e) asigură verificarea de rutină a funcţionării echipamentelor şi raportează orice incident; 

f) asigură verificarea de rutină a capabilităţii personalului şi raportează orice incident; 

g) asigură aprovizionarea cu materiale tehnico-sanitare şi sanitar-farmaceutice necesare 

susţinerii activităţii, prin întocmirea de referate de necesitate periodice; 

h) asigură evidenţa gestiunii mijloacelor fixe şi a consumabilelor; 

i) asigură prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prin măsuri igienico-sanitare 

specifice; 

j)  se preocupă continuu de perfecţionarea profesională prin cursuri, participări la congrese 

de specialitate, instructaje la locul de muncă; 

k)  este implicat proactiv în procesele de management al calităţii şi în cele de management 

al siguranţei aeronautice; 

l)  este implicat în procesul de instruire şi verificare a măsurilor de protecţie a muncii, de 

menţinere a calităţii mediului şi de gestionare a deşeurilor; 

m)  este implicat în procesul de prevenire şi combatere a incendiilor. 

Art.86. – Activităţile funcţionale ale personalului din biroul de cercetare, învăţământ şi 

statistică medicală sunt următoarele: 

a) asigură dotarea materială pentru activităţile de cercetare: accesul la baze de date, 

statistică medicală, accesul la literatura de specialitate; 

b) recepţionează şi monitorizează propunerile de teme de cercetare ştiinţifică, pe care le 

înaintează pe cale ierarhică pentru aprobare şi ţine evidenţa desfăşurării proiectelor, din punct de 

vedere al conţinutului ştiinţific (rapoarte de etapă, publicaţii); 

c) asigură întocmirea mapelor de contractare a serviciilor medicale cu 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi raportările lunare către aceasta, precum şi rezolvarea problemelor apărute 

în relaţia cu această instituţie, inclusiv evaluările periodice; 

d) asigură obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare a institutului; 
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e) asigură întocmirea dosarului de obţinerea a vizei anuale pentru agrearea institutului ca 

eliberator de fişe medicale auto; 

f) asigură centralizarea şi statistica datelor medicale provenite de la cabinete şi raportarea 

către instituţiile abilitate: Direcţia Medicală, Institutul Naţional de Statistică; 

g) asigură monitorizarea proceselor de învăţământ din cadrul instituţiei; 

h) asigură verificarea de rutină a funcţionării echipamentelor şi raportează orice incident; 

i) asigură verificarea de rutină a capabilităţii personalului şi raportează orice incident; 

j)  asigură aprovizionarea cu materiale tehnico-sanitare şi sanitar-farmaceutice necesare 

susţinerii activităţii, prin întocmirea de referate de necesitate periodice; 

k)  asigură evidenţa gestiunii mijloacelor fixe şi a consumabilelor; 

l)  asigură prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prin măsuri igienico-sanitare 

specifice; 

m)  se preocupă continuu de perfecţionarea profesională prin cursuri, participări la congrese 

de specialitate, instructaje la locul de muncă; 

n)  este implicat proactiv în procesele de management al calităţii şi în cele de management 

al siguranţei aeronautice; 

o)  este implicat în procesul de instruire şi verificare a măsurilor de protecţie a muncii, de 

menţinere a calităţii mediului şi de gestionare a deşeurilor; 

p)  este implicat în procesul de prevenire şi combatere a incendiilor. 

Art.87. –  (1) Clinica medicină aeronautică şi spaţială are fundamentarea teoretică şi 

practică în studiile desfăşurate de-alungul activităţilor de explorare a teritoriilor limită, atmosfera, 

spaţiul extraatmosferic, mările şi oceanele, climatul arctic, deplasările pe distanţe mari, cu durata 

mare în timp, în condiţii de hipoxie şi hipobarism. 

(2) Obiectivele specifice ale acesteia constau în asigurarea dobândirii noţiunilor de bază, 

teoretice şi practice privind: 

a) adaptarea organismului la condiţii extreme; 

b) particularităţi clinice ale adaptării umane în condiţii extreme; 

c) asistenţa medicală de urgenţă şi curativă în patologia specifică condiţiilor extreme; 

d) operaţiuni de salvare şi evacuare. 

(3) Clinica are rol consultativ în: 

a) elaborarea planurilor de învăţământ în vederea perfecţionării continue a personalului 

medical; 

b) creşterea calităţii şi fundamentarea ştiinţifică a activităţii de selecţie şi expertiză a 

personalului aeronautic; 

c) strategia de cercetare-dezvoltare; 
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d) stabilirea baremelor medicale. 

 

SECŢIUNEA a 21-a 

 Farmacie 

 

Art.88. – Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul farmaciei sunt 

următoarele: 

a) asigură eliberarea medicamentelor compensate şi gratuite pentru cadrele militare active 

şi în rezervă, precum şi pentru desfăşurarea activităţii cabinetelor medicale, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare; 

b) întocmeşte planul anual al achiziţiilor publice pentru medicamente în concordanţă cu 

sumele bugetare alocate; 

c) întocmeşte fişele tehnice pentru produsele solicitate, necesare pentru desfăşurarea 

licitaţiei electronice; 

d) pune la dispoziţia compartimentului logistic, datele tehnice necesare achiziţionării 

medicamentelor prevăzute în planul de achiziţii; 

e) lansează comenzile de medicamente la societăţile comerciale care au contracte de 

furnizare atribuite în urma licitaţiei electronice; 

f) urmăreşte realizarea contractelor încheiate cu furnizorii; 

g) organizează evidenţa contabilă în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

h) verifică cantitativ şi calitativ produsele farmaceutice achiziţionate; 

i) asigură eliberarea medicamentelor înscrise în condicile şi fişele de observaţie necesare 

funcţionării blocului operator; 

j) urmăreşte permanent termenele de valabilitate ale medicamentelor; 

k) asigură eliberarea medicamentelor toxice şi stupefiante. 

 

 

CAPITOLUL VI 

Dispoziţii finale 

  

Art.89. – Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se completează 

cu Regulamentul de ordine interioară şi cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, 

funcţionarea şi atribuţiile Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor 

aviator Victor Anastasiu“. 

Art.90. – (1) Prezentul act normativ este un document de uz intern, are caracter de ordin şi 
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se aplică de către tot personalul unităţii. 

(2) Structurile/microstructurile Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială 

sesizează orice discordanţă în funcţionalitatea sistemului şi înaintează propuneri pentru a se aduce 

corecturile de rigoare actualizând ori de câte ori necesar prezentul Regulament de organizare şi 

funcţionare.  

(3) Şefii de structuri îl aduc la cunoştinţa personalului din subordine şi urmăresc ca 

întreaga activitate să fie în concordanţă cu prevederile acestuia. 

Art.91. – Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.N.M.A.S. intră în vigoare la data 

de 04.01.2016. 
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