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SERVICIUL

FINANCIAR

CONTABIL

înregistrare in 
contabilitate 
sistematic in 

conturi sintetice 
si analitice pe 

baza
documentelor 
justificative a 

tuturor 
operaţiunilor 
patrimoniale

înregistrarea in 
contabilitate fara 

a respecta 
cronologia 

documnetelor

înregistrarea in 
alte conturi decât 

cele
corespunzătoare

înregistrarea fara 
documente 
justificative

2 1 2 Colaborare optima 
intre deparatmente

Exercitarrea u 
maxima atentie si 
responsabilitate a 

sarcinilor de serviciu 
de ctare cei care sunt 

implicaţi

înregistrarea in 
contabilitate 
cronologic si 

sistematic in conturo

Sef serviciu Permanent 

Evaluare anuala
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contabile a tuturor 
documnetelor

BIROUL

ACHIZIŢII

PUBLICE

Organizarea si 
desfasurarea 
procesului de 
achiziţii cu 
respectarea 
legislaţiei 
specifice

Deficienta in 
procesul de 

achiziţie

1 2 2 Cunoştinţe solide 
dobândite prin cursuri 

aplicate pe
legislaţie/ economic/te 

hnic in acord cu 
activitatea Spitalului

Sef birou Permanent 

Evaluare anuala

Salarizare 
inoportuna in 
discrepanta cu 

nivelul de 
responsabilitate 

ce revine 
salariaţilor din 

BAP

Posibile acţiuni 
de facilitare/de 
furnizare a unor 
informaţi către 

potenţiali 
furnizori, 

contractori

2 1 2 Reglementari corecte 
pe grila de salarizare 
/Anexa optima din 
Legea salarizării

Sef Birou Permanent 

Evaluare anuala

întocmirea de 
note de 

comanda in 
vederea 

achiziţionării 
produselor si 

serviciilor

Posibile sincope

in eficienta 
controlului intern

1 2 2 Completarea schemei 
de personal

Focusarea pe 
confidenţialitate, etica 
si evitarea/eliminarea 
conflictelor de 
interese

Sef BAP Permanent 

Evaluare Anuala
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COMPATIMENT 

UL DE

PREVENIRE A

INFECŢIILOR

ASOCIATE

ASISTENTEI

MEDICALE

Respectarea 
conformităţii 
legale privind 
Cantitatea de 

deşeuri rezultata 
Si circuitele 
deşeurilor

Neaplicarea 
procedurilor si 
nerespectarea 

traseelor pentru 
deseurile 

rezultate din 
activitatea 
medicala

2 1 2 Instruirea 
personalului cu 
privire la normele 
inteme/procedurilor/le 
gislatiei specifice

Sef
Compartiment

Permanent 

Evaluarea anuala

SERVICIUL

RESURSE

UMANE

Prefigurarea 

unei lipse de 

personal

Legislaţie

fluctuanta

Pentru acelaşi 

post sunt salarii 

diferentaite 

datorita 

sporurilor

2 1 2 Promovare

încercarea de a 

Schimba grila de 

salarizare

Sef Serviciu Permanent 

Evaluarea anuala

Coordonator Echipa implementare SNA,

Director financiar-contabil,

Gabriela Fâşie 

Membrii Laura V Leonte 

Aurelia Ciofalcă 

Liviu Moraru
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