
SPITALUL MUNICIPAL “DR.TEODOR ANDREI”LUGOJ 

 

DISPOZITIE  NR. 220/ 02.05.2022 

 Managerul Spitalului Municipal Lugoj dr.Cocos Ionut  numit prin Dispozitia Primarului 

Municipiului Lugoj nr.421/ 20.05.2021 

           Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor precum şi folosirea 

judicioasă a  fondurilor băneşti destinate medicamentelor,  la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi 

funcţionează Comisia Medicamentului , conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.266/2008 a farmaciei (r1) 

2009/;O.M.S.nr.444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea , organizarea şi 

funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor; O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor 

Comitetului Director din cadrul spitalului public; 

  

                                              DISPUNE: 

ART.1.   Se reactualizeaza  comisia medicamentului avand urmatoarea componenta : 

Dr.Radu Bogdan , director medical – preşedinte 

MEMBRII 

- dr.Szucs Diana – medic sef  sectia medicina interna 

- dr.Breaza Gelu – medic sef sectia chirurgie 

- dr.Cliciovan Danut – medic sef sectia ATI 

-   farm. Istratoaie Sandra - Farmacist   

 

Atribuţiile Comisiei Medicamentului  sunt  stabilite prin  dispoziţie  de manager: 

- 1. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi material sanitare la 

nivelul spitalului , în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 

polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 

2.  stabileste prioritatile in ceea ce priveste politica de achizitii de medicamente/materiale 

sanitare. 

3.  necesarul si prioritatile se vor stabili in baza propunerilor facute de Comisia 

medicamentului, avizata in aceasta privinta , propuneri ce vor fi inaintate spre 

aprobare catre Consiliul medical. 

4.  stabilirea unei liste de medicamente de bază obligatorii, care să fie în permanent accesibile în 

farmacia spitalului, specifice fiecărei secţii, determinata pe rationalitatea incidentei cazuisticii 

generale pentru raţionalizarea si eficientizarea utilizării lor în practica medicală. 

5.  stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, pentru 

cazuri bine selecţionate şi documentate medical. 



6.  analiza referatelor de necesitate trimise de Manager/Director medical, în vederea aprobării şi 

avizarii lor de către medicii specialişti pe profilul de acţiune al medicamentului solicitat. 

7.  verificarea continuă a stocului de medicamente/materiale sanitare de bază, pentru a preveni 

disfuncţiile în asistenţa medicală; 

8.  verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente/materiale sanitare şi analiza lor în 

funcţie de raportarea lunară a situaţiei financiare; 

9.  elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie 

naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale/când se va impune; 

10.  comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind 

administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni şi 

consumul de materiale sanitare; 

11.  comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim 

special în cazul când acel tratament se consideră inutil. 

12.  referatele de urgenţă pentru medicamente/materiale sanitare , se vor centraliza lunar de către 

compartimentul de achiziţii publice şi vor fi înaintate comisiei medicamentului pentru analizarea 

oportunităţii introducerii lor în necesaul estimativ; 

13.  comisia medicamentului poate analiza oricând necesarul şi oportunitatea 

achiziţiei de medicamente/materiale sanitare, urmând a face propuneri consiliului 

medical vizând eficienţa utilizării fondurilor publice. 

14. inaintează Consiliului medical propuneri pentru întocmirea/introducerea în planul anual de 

achiziţii publice de medicamente şi materiale sanitare a necesarului fundamentat în urma 

evaluării şi analizei cazuisticii. 

Cvorumul de lucru al Comisiei medicamentului este de jumatate plus unu din numarul total al 

membrilor, iar deciziile se iau cu jumatatea simpla a celor prezenti 

 

                                                            Manager 

                                                           Dr.Cocos Ionut 

                                                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                                                 Consilier juridic                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  Jr.Jurjoni Oana  

 


