
                     Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”         ISO   9001:2008 
                          300011 Timisoara, Str. Iosif Nemoianu Nr. 2                   ISO 14001:2004 

                         0256-201605 Fax: 0256-201976, 0256-201975           OHSAS 18001:2007 
http://www.spital-copii-timisoara.ro  

     

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMISOARA 

 

 

 

COMPARTIMENTUL SSM și PSI  

 

Este un compartiment prevăzut în organigrama spitalului pe TESA în subordorea directă a D-nului 

Manager Dr. Adam Ovidiu din 2011, avand două posturi de inginer cu atributii și pregatire pe 

domeniile SSM și PSI – coordonat de Ing. Lazaroviciu Daniela cu pregatire- Evaluator factori de 

risc și Specialist SSM precum și Cadru Tehnic PSI, în program de 8 ore pe zi. 

 

Obiectul de activitate : Instruirea la locul de  muncă-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale 

de securitate a muncii pentru fiecare loc de muncă, a Instrucțiunilor proprii de securitate a muncii 

cu privire la specificul locului  de munca,a noțiunilor de prim ajutor în caz de accidentare, Instruirea 

la locul de  muncă-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale a tuturor măsurilor ce se impun 

in incendii. 

 

Sinteza activitățiilor : 

 Identificarea factorilor de risc și îmbolnavire profesională s-a realizat prin monitorizarea 

fiecărui loc de munca din cadrul Sectiilor Unitatii Sanitare. 

 Conducerea spitalului a aprobat instrucțiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, 

specifice fiecarui loc de munca evaluat finalizate în trimestru I 2018 

 s-a efectuat prin întocmirea Fisei individuale de instruire privind securitatea și sănătatea în  

muncă pentru fiecare lucrător în parte,prin respectarea și aplicarea prevederilor legale: 

 Instruirea introductiv generală-prin aplicarea și respectarea prevederilor din Legea 319/2006, 

Normele metodologice de aplicare HG 1425/2006 cu modificării ulterioare ;. 

 Instruirea periodică-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale de securitate a muncii , 

a Instructiunilor proprii de securitate a muncii cu privire la specificul locului de munca, a 

Instructiunilor de lucru,a notiunilor de prim ajutor în caz de accidentare. 

 Întocmirea tematicii periodice pe 2019, pe secții la 3 luni și actualizarea deciziilor cu 

periodicitatea tematicii de instruire periodică.\ 

 Pentru prevenirea oboselii și cresterea capacității de muncă  s-au luat masuri de acordare a  

pauzelor suplimentare și a respectării normelor de igiena muncii , a recomandarilor medicului de 

medicina muncii, organizarea corespunzatoare a procesului medical. 

 Identificarea și masurile luate  pentru incidente-accidente post expunere (întepari 

accidentale) - se propune vaccinari post expunere, luare în evidenta Medicinei Muncii și a  

CPIAAM precum  și efectuarea de analize medicale. 

 În cursul anului 2018,  nu s-a semnalat nici un accident de muncă cu incapacitate temporară  

de muncă  ; 

 Măsurile tehnice,organizatorice, igienico-sanitare precum și cheltuielile acestor măsuri au 

fost realizate. 

 În cursul anului 2018 s-au  obtinut buletinelor de expertizare pentru locurile de muncă  di 

HG 153/2018 dupa cum urmează : Laborator de radiologie și Imagistică, Laboratorul Clinic de 

Analize Medicale, UPU, Sectia Psihiatrie, CPIAAM, CSM și Cabinete NPI, Sterilizare, Laborator 

Explorari Functionale, Dializa si Hemodializa, UTS, Oncohematologie, Transplant, Bloc Operator, 

Anatomie Patologică, Spalatorie, Compartiment Chirurgie plastic, microchirurgie reconstructive și 

arsi din cadrul Sectiei Clinice de Chirurgie Pediatrică, ATI, Prematuri, Sectia Clinică de 

Pneumologie, Compartimentul de HIV-SIDA, Compartiment de Genetică Medicală – Sectia Clinică 
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Pediatrie II, Compartimentul de Ingrijirii Paleative, Sectia Clinica Neurologie Pediatrica, Cabinet 

Dermato-venerologie.   Pentru TESA – buletin de expertizare cu modificari pe HG 917/2017. 

 

S-au elaborat sau au fost actualizate,  aprobate şi difuzate : 

 Acte de autoritate privind apărarea  împotriva incendiilor  : 

o dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind 

apărarea împotriva incendiilor; 

o instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de 

muncă; 

o dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului; 

o dispoziţie privind organizarea instruirii personalului; 

o dispoziţia de numire a cadrului tehnic, cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor, conform legii; 

o măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau 

secetoase. 

 Documente şi evidenţe specifice apărării împotriva incendiilor : 

o fişa obiectivului,  un exemplar din fişa obiectivului s-a  trimis la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă “BANAT” al jud. Timiş; 

o avizul de securitate la incendiu, însoţit de documentele vizate spre neschimbare care 

au stat la baza emiterii lor, pentru Clinica medicală de onco-hematologie; 

o avizul de securitate la incendiu, însoţit de documentele vizate spre neschimbare care 

au stat la baza emiterii lor, pentru  clădirea Ambulatorul Integrat ; 

o certificate EC, certificate de conformitate, pentru mijloacele tehnice de apărare 

împotriva incendiilor ; 

o egistrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul; 

o planurile de protecţie împotriva incendiilor (Planuri de evacuare a personalului ptr. 

fiecare nivel al cladirilor şi Planuri de intervenţie avizat de Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă “BANAT” al jud. Timiş; 

o evidenţa exerciţiilor de evacuare/ intervenţie efectuate, având anexate concluziile 

rezultate din efectuarea acestora; 

o fişele de instruire, conform reglementărilor specifice; 

o procesele verbale întocmite în urma controalelor preventive proprii-pentru fiecare loc 

de muncă . 

 

Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului 

 Instruirea angajaţilor Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara  

pe linia situaţiilor de urgenţă, s-a efectuat conform programului de instruire şi a reglementărilor 

specfice : OMAI nr. 712 /2005 modificat şi completat cu OMAI 786/2005. 

 S-au efectuat instructaje pentru personalul nou angajat și pentru personalul din secțiile 

medicale Chirurgie, Ortopedie, Administrativ, Laboratorul de Analize Medicale, Laboratorul de 

Radiologie, Farmacie, Pneumologie, Onco-Hematologie, Neonatologie, Pediatrie, Distrofici, ATI, 

UPU, CSM, NPI,  și Ambulatorul de Specialitate . 

 Au mai fost efectuate instructaje specifice și pentru personalul din afara instituției care au 

desfășurat diferite activități de revizie și/sau reparații . Consemnarea efectuării instructajului pentru 

personalul din afara  Spitalului s-a făcut în procese-verbale întocmite în acest scop, care conţin 

problematica prezentată şi tabelele cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite. 

 Conform art. 30 din OMAI nr. 712 /2005 în luna decembrie 2018 s-a efectuat o verificare de 

fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a 

făcut obiectul instructajului periodic. În urma acestor verificări întreg personalul a obţinut 
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calificative de “BINE” şi “FOARTE BINE”, care au fost consemnate în fişele individuale de 

instructaj . 

 

Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor 

 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara  este dotat cu 141 buc. 

stingătoare de incendiu tip P6, 38 buc. stingătoare de incendiu tip G2, 1 buc. G5 și 2 buc. 

stingătoare P50.  În anul 2018,  s-au achiziționat 47 buc. stingătoare tip  P6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 buc. stingătoare tip G2, 2 role de furtun tip ”C” (40 ml) și 35 buc. țevi refulare tip TURAP, cu 

care se asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor . 

 Secţiile clinice: Chirurgie-Ortopedie, Pediatrie I-III, Onco-hematologie, Neonatologie, 

CSM-Psihiatrie-Neurologie și Pneumologie sunt dotate cu coloane de apă pentru incendii şi reţele 

de hidranţi interiori în număr de 39 bucăţi,  marcaţi corespunzător . 

 În conformitate cu prevederile art. 135 din OMAI 163/2007,  pentru menţinerea în stare  

operativă şi pentru verificarea tehnică periodică a stingătoarelor şi a reţelelor de hidranţi interiori 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara,  are încheiat un contract de 

prestări servicii cu o societate comercială abilitată :  SC TOP STING SRL Timişoara. 

 secţiile clinice : Chirurgie-Ortopedie, Pediatrie I-III şi  Onco-hematologie, dispun de 

instalaţii de detectare,  semnalizare şi alarmare pentru incendii . Potrivit art 142 alin (1) din OMAI 

163/2007, pentru fiecare centrală convenţională este întocmit câte un Registru de control, unde se 

consemneză toate operaţiunile de verificare tehnică şi/sau reparaţii, producerea unor deranjamente, 

alarme false, etc .  Pentru menţinerea în stare  de funcționare corespunzătoare şi  pentru verificarea 

tehnică periodică a instalaţiilor de detectare,  semnalizare şi alarmare pentru incendii, Spitalul 

Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara,  are încheiat  contract de prestări 

servicii cu  societatea comercială abilitată: SC TOP STING SRL Timişoara. 

 Exerciţiile de evacuare și intervenţie în caz de incendiu, s-au executat  în conformitate cu 

prevederile articolelor 144, 145, 146 şi 147 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor  nr. 

163/28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, și a 

articolelor 128 , 129 și 131 din Ordinul comun 146/1427 din 2013 al ministrului afacerilor interne 

și al ministrului sănătății, pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor 

la unități sanitare, la fiecare loc de muncă. 

 În anul 2018 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara,  nu s-a 

produs nici un incendiu, iar instituția nu s-a înregistrat cu alte evenimente negative în domeniul 

situațiilor de urgență . 

 

OBIECTIVE PROPUSE PE 2019 : 

1. Elaborarea, actualizarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice 

privind  apărarea  împotriva incendiilor ; 

2. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă ; 

3. Planificarea şi executarea de controale proprii periodice ; 

4. Planificarea şi executarea de exerciţii de evacuare/intervenţie ; 

5. Analiza periodică a capacităţii de apărare  împotriva incendiilor ; 

6. Îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire a personalului ; 

7. Asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi  a mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor ; 

8. Planificarea intervenţiei salariaţilor în caz de incendiu ; 

9. Îndepărtarea tuturor obiectelor de mobilier și/sau a altor echipamente, care reduc lățimea 

liberă de trecere, de pe holurile secțiilor medicale  

10. Completarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor cu modalitățile privind 

evacuarea utilizatorilor, conform precizărilor art. 12, pct. (1) lit. d) din OMAI 146/2013 și 

repartizarea nominală a personalului propriu concret și în detaliu precum și responsabilitatea 
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salvării și evacuării copiilor, astfel încât acesta să cunoască în ce sector acționează și care sunt copii 

de a căror salvare răspunde conform precizărilor art. 72,  lit. b) din OMAI 146/2013 

11. În urma elaborării de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne a ”Ghidului de organizare și desfășurare a evacuării din construcții cu destinația 

de unități sanitare în cazul manifestării unei situații de urgență generată de producerea unui incendiu 

sau a unui seism” este necesar dotarea Spitalului cu generator de energie electrică care să fie folosit 

la alimentarea unor aparate medicale și/sau pentru iluminat pe timp de noapte a locului de adunare 

și/sau a punctului de asistență medicală. Pentru iluminatul electric este necesar achiziționarea unor 

lămpi (proiectoare) sau a unor baloane  specifice ; 

12. La finalizarea lucrărilor de modernizare a Secției clinice de Onco-Hematologie se vor lua 

măsuri de refacere a planurilor de evacuare în caz de incendiu atât cele de nivel cât și cele  pentru 

saloanele de bolnavi ;  

13. Propunem îmbunatatirii la Instalaţiile electrice din unele clădiri sunt îmbătrânite, deteriorate 

şi cu multe improvizaţii, de exemplu:   Ambulatorul de specialitate și Sectia de Neonatologia 

14. În vederea întocmirii documentelor și a obținerii Avizului de securitate la incendiu pentru 

clădirile Chirurgie-Ortopedie, documente care se întocmesc conform Legii nr. 307/2006, a OMAI 

163/2007 și a OMAI 129/2016 de către proiectanți autorizați,  s-a efectuat o consultare de piață iar 

achiziția de servicii corespunzătoare se va face la începutul anului 2019, pe bugetul alocat pentru 

anul 2019 ; 

15. Pentru mansardarea clădirii Pediatrie, unde își desfășoară activitatea UPU și Secțiile clinice 

Pediatrie I, III și IV care este considerată a fi un singur compartiment de incendiu împreună cu 

spațiile Bucătăriei și Spălătoriei lenjeriei, se află în lucru documentele legale de obținere a Avizului 

de securitate la incendiu ; 

16. pentru implementarea rezervorului și a stației de pompe incendiu, necesare alimentării cu 

apă a rețelelor de hidranți exteriori și interiori, se lucrează de către o societate de proiectare cu care 

Primăria Municipiului Timișoara are încheiat contract de prestări servicii în vederea obținerii  

Avizului de securitate la incendiu; 

17. Solicitarea conducerii eșalonului superior pentru suplimentarea cu personal și fonduri în 

vederea punerii în aplicare a Ordinului MAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță 

privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații 

de urgență. 

18. Identificarea factorilor de risc la care sunt supuși lucrătorii și reducerea acestor riscuri; 

19. Elaborarea  și implementarea instrucțiunilor proprii de securitate a muncii; 

20. Formarea, instruirea și perfecționarea lucrătorilor în spiritul cerințelor securității și sănătăţii 

în muncă; 

21. Prevenirea bolilor profesionale și ale celor legate de profesie ; 

22. Prevenirea oboselii și cresterea capacității de muncă ; 

23. Scăderea zilelor de incapacitate temporară de muncă ; 

24. Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform CCM și a legilor în vigoare.- Trimestrial; 

25. Dotarea cu Echipamente de lucru pentru noii angajați, conform CCM și a legilor în 

vigoare – pe bugetul alocat pe anul 2019; 

26. Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evaluarea 

riscurilor ptr. meseriile noi ; 

27. Examen medical şi psihologic pentru toți lucrătorii Analize medicale la indicatia medicului 

de medicina muncii – Planificare lunară cu Medicina Muncii, Psihologia Muncii, Compart.SSM și 

Secțiile Spitalului; 

28. Identificarea și masurile luate  pentru incidente-accidente post expunere (întepari 

accidentale) - se propune vaccinari post expunere, luare în evidentă  Medicinei Muncii și a  

CPIAAM precum  si efectuarea de analize medicale – CPIAAM, Medicina Muncii, Compart. SSM; 
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29. Întocmirea graficului de revizii și reparații  a mijloacelor de transport cu respectarea tuturor 

prevederilor privind mentenanţa autovehiculelor și a mijloacelor de muncă din dotare - 

SEF.SERV.ADM; 

30. Compartimentul de SSM - Ing.Lazaroviciu Daniela  – Verificarea locurilor de munca.- 

trimestrial; 

31. Reactualizarea verificarilor la prizele de pamant și prezentarea buletinelor de masuri.-Birou 

Tehnic – Februarie 2019 

 

 

http://www.spital-copii-timisoara.ro/

