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REGULAMENT INTERN 
 
 

SECŢIUNEA I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
 
 Art.1 Regulamentul Intern denumit în continuare “Regulament” se aplică tuturor angajaţilor 
din spital, indiferent de durata şi felul contractului de muncă. 

Prevederile Regulamentului Intern, sunt obligatorii şi trebuie respectate cu stricteţe de toate 
categoriile de salariaţi din unitate şi de către toate persoanele ce desfăşoară activităţi pe teritoriul 
acesteia, indiferent de nivelul ierarhic în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de durata şi tipul 
contractului de muncă sau modalitatea salarizării şi de asemenea şi de către cei care lucrează în 
cadrul unităţii sub orice formă. 
 Cadrele didactice care desfăşoară activitatea integrată în spital, pe baza obligaţiilor pe care 
le au pe linie de învaţământ sunt obligate să respecte prezentul regulament şi să participe la 
solicitările conducerii spitalului, în vederea desfăşurării activităţii medicale la standarde superioare. 
 Personalul încadrat într-o altă unitate (detaşat sau delegat) în spital, persoanele care 
efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare,  au obligaţia de a 
respecta regulamentul pe toată durata prezenţei în unitate. 
 Firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii sunt obligate să respecte 
regulamentul în afara atribuţiilor prevăzute în contractele încheiate cu spitalul. 
 Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna” este un spital public si are ca 
obiective de activitate :  

 Furnizarea către populație de servicii medicale de specialitate; 

 Cercetare ȋn domeniul medical; 

 Activitate de ȋnvățământ; 
          Prezentul Regulament Intern a fost  ȋntocmit ȋn baza actelor normative ȋn vigoare şi va fi 
modificat prin acte aditionale ori de cate ori se impune la initiațiva conducerii spitalului sau dacă 
legislația o impune. 
 
   Prezentul regulament cuprinde următoarele secțiuni : 
 

1. Dispoziții generale ; 
2. Structura şi conducerea unității ;  

- Capitolul I Structura unității ; 
- Capitolul II Conducerea unității; 
- Capitolul III Drepturi si obligatii ale spitalului in calitate de furnizor de servicii 

medicale ; 
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3. Drepturile şi obligațiile angajatorului si angajatilor;  
- Capitolul I Drepturile si obligatiile spitalului in calitate de angajator ; 
- Capitolul II Drepturile si obligatiile salariatilor ; 

4. Reguli privind protecția, igiena şi securitatea ȋn muncă ȋn cadrul unității;  
5. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al ȋnlăturării oricărei forme de 

ȋncălcare a demnității ; 
6. Reguli privin protecția maternității la locul de muncă ; 
7. Angajarea, promovarea, salarizarea, organizarea timpului de munca si de odihna ; 

- Capitolul I Salarizarea ; 
- Capitolul II Organizarea timpului de munca ; 
- Capitolul III Concediul de odihna si alte concedii ; 
-  Capitolul IV Suspendarea contractului individual de munca ; 
- Capitolul V  Angajarea si promovarea ; 
- Capitolul VI Formarea profesionala ; 
- Capitolul VII Criteriile si procedurile de evaluare ; 

8. Procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor; 
- Capitolul I  Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale 

salariatilor ; 
- Capitolul II Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale 

pacientilor/apartinatorilor; 
- Capitolul III Asigurarea accesului neingradit al pacientilor la registrul de sugestii si 

reclamatii ; 
- Capitolul IV Circuitul documentelor ; 

9. Reguli privind disciplina muncii ȋn unitate; 
10. Reguli referitoare la procedura disciplinară; 
11. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; 
12. Răspunderea patrimonială; 
13. Modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice; 
14. Paza si protectia ; 
15. Accesul in unitate ; 
16. Drepturile şi obligațiile pacientului; 

- Capitolul I Drepturile pacientului ; 
- Capitolul II Obligatiile pacientului ; 

17. Reglementari referitoare la Foaia de Observatie Clinica Generala  
18. Aspecte legislative si concluzii ; 
19. Norme obligatorii 
20. Dispoziții finale ; 

 
 
SECŢIUNEA II 

STRUCTURA ŞI CONDUCEREA SPITALULUI 
 
 
CAPITOLUL I 
STRUCTURA SPITALULUI 
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 Art.2 Spitalul  Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi, a fost ȋnființat  in 
anul 1990 prin Ordin al Ministrului Sanatatii si Dispozitia DSP Iasi Nr.24/1990 

 
Art.3 Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a 

denumirii se aproba prin dispoziția Consililului Județean, la propunerea conducerii spitalului, cu 
avizul Ministerului Sănătății. 

Structura actuală a spitalului este aprobată prin Ordinul M.S. NR.807/02.06.2010. 
  

  
CAPITOLUL II 
CONDUCEREA SPITALULUI 
  
 Art. 4 Conducerea spitalului este asigurată  de manager, comitetul director, şefii de secție, 
de laborator ,de birou sau de serviciu şi consiliul de administrație.            

 
 Art. 5  Managerul  

    In conformitate cu prevederile Ordin 1384/2010; Ordin 916/2006; Ordin 219/2002 managerul are 
următoarele obligaţii: 
(1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice 
sunt următoarele:  
1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul 
de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;  
2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 
personalul spitalului;  
3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;  
4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 
subordine;  
5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;  
6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;  
7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin 
concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt 
prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;  
8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;  
9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute în acestea;  
10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de 
conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul 
de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, 
în condiţiile legii;  
11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat 
concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 
de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul 
căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;  
12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul 
în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data 
stabilită în condiţiile menţionate;  
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13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o 
perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru 
ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;  
14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor 
de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13;  
15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;  
16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare 
pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, 
comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în 
regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;  
17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, 
potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la 
rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu 
prevederile legale;  
18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;  
19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în 
domeniu;  
20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în 
calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia 
ori de câte ori situaţia o impune;  
21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese 
de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  
22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, 
reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul 
Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile 
administraţiei publice locale, în condiţiile legii;  
23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este 
insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate 
în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;  
24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente 
drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări 
de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale 
furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;  
25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 
medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;  
26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru 
medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;  
27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.  
(2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt 
următoarele:  
1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de 
dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl 
supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;  
2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor 
comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;  
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3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului 
medical;  
4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în 
concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;  
5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; 
aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la 
necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;  
6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;  
7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi 
prin prezentul contract;  
8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de 
sănătate derulate la nivelul spitalului;  
9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de 
sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul 
Sănătăţii;  
10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de 
calitate de către personalul medico-sanitar din spital;  
11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 
recomandărilor consiliului medical;  
12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, 
coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;  
13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte 
cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;  
14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, 
tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor 
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;  
15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de 
sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;  
16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate 
private;  
17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, 
după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi 
specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;  
18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care 
este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în 
cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi 
serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;  
19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi 
dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;  
20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 
sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor 
acestora;  
21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei 
persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de 
asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de 
profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;  
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22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de 
cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de 
către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.  
(3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt 
următoarele:  
1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, 
elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor 
şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite 
ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;  
2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu 
acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;  
3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi 
compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de 
administrare încheiate în condiţiile legii;  
4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura 
spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform 
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;  
5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 
unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului 
sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia 
pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate 
publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;  
6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 
consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;  
7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;  
8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze 
într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;  
9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-
financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;  
10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea 
veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;  
11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform 
legii;  
12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.  
(4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:  
1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea 
prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia medicală 
sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul 
Sănătăţii, după caz;  
2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;  
3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;  
4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii spitalului;  
5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile 
de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea 
asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;  
6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea 
activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;  



Spitalul Clinic de 
Obstetrica Ginecologie 

“Elena Doamna” 

REGULAMENT DE ORDINE 
INTERIOARA 

Cod : ROI SCOGED 

Editia : 2 Rev : 1 Pag. 7/81 

 

 7 

7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului 
profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor 
referitoare la activitatea spitalului;  
8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor 
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;  
9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile 
legii, informaţii privind activitatea spitalului;  
10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau 
structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, 
după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea 
indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;  
11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de 
lege, în format scris şi electronic;  
12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea 
sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;  
13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii;  
14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 
reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;  
15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;  
16. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, 
direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară 
proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă 
motivată din spital, în condiţiile legii;  
17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară 
proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore 
de la apariţia acesteia;  
18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico- 
financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare;  
19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori 
preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în 
activitatea spitalului public;  
20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în 
termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;  
21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea 
valabilităţii acreditării;  
22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;  
23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi 
coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte 
situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;  
24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care 
reglementează activitatea acestuia;  
25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să 
consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei 
medicale;  
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26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de 
serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune 
aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.  
(5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt 
următoarele:  
1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute 
de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii 
sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;  
2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia 
iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării 
funcţiilor sau activităţilor;  
3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;  
4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.  
(6) Obligaţiile managerului în activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale:  
1. răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al infecţiilor 
nosocomiale în conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferenţiat în funcţie de încadrarea 
unităţii în conformitate cu legea;  
2. participă la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii 
pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;  
3.  răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;  
4. controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale 
compartimentului/serviciului sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea şi 
controlul infecţiilor nosocomiale, ca structură de activitate în directă subordine şi coordonare;  
5.  controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea 
şi controlul infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu 
responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie;  
6.  analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările 
compartimentului/serviciului/responsabilului de activitate specifică în situaţii de risc sau focar de 
infecţie nosocomială;  
7.  verifică şi aprobă evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii 
sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare 
epidemiologică, şi măsurile de control al focarului de infecţie nosocomială din unitate;  
8. solicită, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie iniţiativă, 
expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de 
infecţie nosocomială;  
9. angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;  
10. reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile 
nosocomiale, respectiv acţionează în instanţă persoanele fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii 
individuale pentru infecţie nosocomială.  
(7) Obligaţiile managerului ȋn domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activitățile 
medicale: 
1. inițiază programul de introducere a sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase; 
2. prevede fondurile necesare pentru asigurarea funcționării sistemului de gestionare a deşeurilor 
periculoase; 
3. nominalizează persoanele responsabile cu activitățile specifice sistemului de gestionare a 
deşeurilor periculoase; 
4. controlează modul ȋn care funcționează sistemul de gestionare a deşeurilor periculoase; 
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 5. aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitățile medicale, pe baza 
regulamentelor interne şi a codurilor de procedură ale sistemului de gestionare a deşeurilor 
periculoase din unitate; 
 6.  aprobă planul de formare profesională continuă.  
 
 
COMITETUL DIRECTOR 
          

 Art. 6 În cadrul spitalului funcționează un comitet director format din : 

 Manager 

 Director medical 

 Director financiar-contabil 
 
 

Art.7 Comitetul Director este numit de Manager după susținerea examenului/concursului 
pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director 
  

Art. 8 Conform Ordin 921/04.08.2006 ; Ordin 916/2006 atribuţiile Comitetului Director 
sunt: 
    1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor 
scrise ale consiliului medical; 
    2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii 
medicale al spitalului; 
    3. propune managerului, în vederea aprobării: 
    a)  numărul de personal, pe categorii şi locuri de munca, în funcţie de reglementările în vigoare; 
    b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform 
legii; 
    4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama 
spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice 
privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igiena şi alimentaţie, precum 
şi de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii publice; 
    6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltutieli al spitalului, pe baza centralizării de 
către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor 
şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului; 
    7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 
compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul 
alocat; 
    8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl 
supune spre aprobare managerului; 
    9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care 
le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite; 
    10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
activităţii spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea 
tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale; 
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    11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistența medicală în caz de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criza; 
    12. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare 
managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi 
capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de 
realizarea acestora; 
    13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor 
asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de ȋmbunătățire a activităţii spitalului; 
    14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri 
şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă Autorităţii de Sănătate Publica 
Iaşi, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice. 
    15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de 
furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 
    16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a 
managerului spitalului public, şi ia decizii în prezența a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 
    17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea 
sediului şi a denumirii spitalului; 
    18. negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii 
specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi 
ca anexa la contractul de administrare al secției/laboratorului; 
    19. răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
    20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul 
anual de activitate al spitalului. 

a) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului  
b) analizează şi elaborează măsuri pentru dezvoltarea activităţii spitalului 
c) fundamentează şi supune spre aprobare planul de achiziţii publice precum şi a lucrărilor 

de investiţii şi a celor de reparaţii curente sau/şi reparaţii capitale ce se realizează în cursul unui 
exerciţiu financiar; 

d) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract şi dispune măsuri 
de îmbunătăţire a activităţii în spital; 

e) prezintă Consiliului Administrativ informări trimestriale şi anuale cu privire la 
patrimoniul aflat în administrare şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. 

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale 
Comitetul Director are urmatoarele atributii : 
21. solicită şi aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor 
nosocomiale;  
22. organizarea şi funcţionarea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale 
şi/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi controlului infecţiilor 
nosocomiale;  
23. asigură condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru 
supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;  
24 asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obţinute, 
eficienţa economică a măsurilor şi investiţiilor finanţate;  
25 verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentate prin planul anual 
de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a 
condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau 
diminuării riscului pentru infecţie nosocomială;  
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26 asigura derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de 
activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării 
situaţiilor de risc sau combaterii infecţiilor nosocomiale;  
27. comitetul director al spitalului va asigura condiţiile de igienă, privind cazarea şi alimentaţia 
pacienţilor;  
28. deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării 
asistaţilor în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, 
pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a 
asistaţilor prin infecţie nosocomială depistată şi declarată;  
29. asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, 
stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale.  

 
Art. 9  În conformitate cu prevederile Ordin 921/2006; Orsin 916/2006; Ordin 219/2002 

atribuțiile  Directorului medical sunt: 
    1. în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la 
termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, 
bugetul de venituri şi cheltuieli; 
    2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin 
evaluarea satisfacției pacientilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de 
ȋmbunătățire a activităţii medicale; 
    3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 
implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 
    4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor 
pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati; 
    5.  coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 
    6.  întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de 
secţii şi laboratoare; 
    7.  avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, 
în condiţiile legii; 
    8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 
colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
    9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 
medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
    10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, 
cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 
    11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii 
şi în alte situaţii speciale; 
    12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la 
nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 
polipragmaziei şi a rezistentei la medicamente; 
     13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 
pacientilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului. 
  Atribuțiile Directorului Medical ȋn ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi 
combatere a infecţiilor nosocomiale : 
     14. utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, 
diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a 
standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, 
alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;  
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     15. pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia 
acestuia este preluată de directorul adjunct medical, care va avea aceleaşi responsabilităţi ca acesta.  

 
Art. 10 Atribuțiile celorlalți directori sunt cele reglementate ȋn Regulamentul de Organizare 

şi funcționare, fişa postului, acte normative şi cele dispuse prin acte interne de către  Manager. 
  

Art. 11 Comitetul Director este sprijinit în activitatea sa de următoarele comisii: 
a) comisia pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale; 
b) comisia medicamentului; 
c) comisia de codificare a cazurilor de boala şi analiza DRG; 
d) comisia pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 
e) comisia pentru selecţia de oferte a produselor; 
f) comisia de calitate; 
g) comisia de farmacovigilență şi strategie terapeutică; 
h) comisia de analiză a deceselor; 
i) comisia de transfuzie şi hemovigilența; 
j) comisia de disciplină; 
k)comisia de etică medicală cu atribuții ȋn stabilirea conduitei terapeutice; 

  

                                                                                    
 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  
 
Art. 13 Consiliul de Administraţie: 

În conformitate cu prevederile art. 186 din Legea 95/2006 privind reforma ȋn domeniul sănătățiii ȋn 
cadrul unității funcționează un consiliu de administrație  care are rolul de a dezbate principalele 
probleme de strategie, de organizare şi funcționare a spitalului.  
 

Membru - reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi; 
Membru supleant - reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi; 
Membru -  reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi; 
Membru supleant - reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" 
Iaşi; 
Membru  reprezentantul Consiliului Judeţean Iaşi; 
Membru supleant reprezentantul Consiliului Judeţean Iaşi; 
Membru -  reprezentantul Consiliului Judeţean Iaşi; 
Membru supleant -  reprezentantul Consiliului Judeţean Iaşi; 
Membru -  reprezentantul Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi; 
Membru supleant - reprezentantul Presedintelui Consiliului Judeţean Iaşi; 
Membru - reprezentantul Colegiului Medicilor Iaşi - cu statut de invitat; 
Membru supleant -  reprezentantul Colegiului Medicilor Iaşi - cu statut de invitat; 
Membru - reprezentantul OAMGMAMR Iaşi - cu statut de invitat; 
Membru supleant - reprezentantul OAMGMAMR Iaşi - cu statut de invitat; 
Membru -   reprezentantul Sanitas- cu statut de invitat; 
Membru supleant- reprezentantul Sanitas- cu statut de invitat; 
Membru -  reprezentant Camera Medicilor- cu statut de invitat; 
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Membru supleant - reprezentant Camera Medicilor - cu statut de invitat; 
Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu 

majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.  
 
Atributiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:  

 
a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale 
şi anuale;  
b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin 
ordin al preşedintelui Consiliului Judeţean, după caz;  
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 
medicale ale populaţiei;  
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;  
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea 
managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;  
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalti membri ai comitetului director în 
cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art.180 alin. (1) şi la art. 183^3 alin. (1) din 
Legea 95/2006 Legea Spitalelor. 
          Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 
majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea 
simplă a membrilor prezenţi.  
Membrii consiliului de administraţie al spitalului public pot beneficia de o indemnizaţie lunară de 
maximum 1% din salariul managerului.  
Dispoziţiile art. 180 alin. (2) din Legea 95/2006 Legea Spitalelor referitoare la conflictul de interese 
se aplică şi membrilor consiliului de administraţie.  
Reprezentanţii sindicatelor legal constituie afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului 
colectiv de munca la nivel de ramură sanitară au statut de invitaţi permanenţi la şedinţele consiliului 
consultativ; 
    

CONSILIUL MEDICAL 
 
Art. 14 Consiliul medical este compus din medicii şefi de secție, şefi de departamente, 

laboratoare sau compartimente ale spitalului. 
Atribuțiile consiliului medical sunt reglementate prin Legea nr.95/2006 privind reforma ȋn 
domeniul sănătății şi OMS nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului 
medical al spitalelor după cum urmează: 
    1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri 
pentru elaborarea: 
    -  planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 
    -  planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 
    - planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, 
medicamente şi materiale sanitare; 
    2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului; 
    3. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern 
ale spitalului; 
    4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 
desfăşurate în spital, inclusiv: 
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    - evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 
ambulatoriul acestuia; 
    - monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 
    - prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale. 
    Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu Serviciul de Statistica si Informare 
Medicala,compartimentul de Management al calitatii, nucleul DRG şi cu compartimentul de 
prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului; 
    5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 
spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 
    6. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe 
care îl supune spre aprobare directorului general; 
    7. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor 
medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 
    8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri 
comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 
    9. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi 
numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 
    10. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 
    11. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 
continuă a personalului medico-sanitar; 
    12. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 
desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 
    13. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi 
facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră; 
    14. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul 
spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
   15. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite prin echipe 
multidisciplinare, care se constituie la nivelul unitatii prin decizia managerului (de exemplu; 
cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc);                     
16. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 
desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
    17. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii 
şi în alte situaţii speciale; 
    18. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în 
vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la 
medicamente; 
    19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 
    20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, 
în condiţiile legii; 
    21. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 
referitoare la activitatea medicală a spitalului; 
    22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
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CONSILIUL  DE ETICĂ 
 

Art. 15  În conformitate cu prevederile Ordinul M.S. nr.145/2015 pentru aprobarea componenței şi 
a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice ȋn cadrul Spitalului Clinic 
de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna”  funcționează un Consiliul de Etică; 
 
Art. 16  Componenţa nominală a Consiliului Etic  este stabilită prin decizie internă astfel: 

-   1 reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;  
-   2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare 
clinică;  
-  2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;  
-  consilierul juridic desemnat de către managerul unităţii sanitare;  
-  un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.  

Consiliul de etică se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de 

urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii 

acestuia.  

  Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele: 
a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al 
unităţii sanitare;  
b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea 
şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;  
c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de 
etică; 
d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face 
propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;  
e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare;  
f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei 
medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează 
propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar 
respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;  
g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării.  
h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru 
medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare;  
i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor 
prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;  
j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri 
săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor 
personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;  
k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de 
soluţionare;  
l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;  
m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;  
n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului 
Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în 
aplicare a soluţiilor propuse;  
o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;  
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p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către 
personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de 
obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform 
atribuţiilor de serviciu;  
q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot 
face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau 
de către petent;  
r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;  
s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul 
anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de 
bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;  
t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al 
pacientului. 

La fiecare şedinţă a consiliului de etică se întocmeşte un proces-verbal care reflectă 
activitatea desfăşurată şi deciziile luate.  
 

 
CAPITOLUL III  
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPITALULUI ÎN CALITATE DE FURNIZOR DE 
SERVICII MEDICALE 

 
Art. 17 Atribuțiile generale ale spitalului sunt : 

 Spitalul asigură condiţii adecvate pentru investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, 
alimentaţie şi de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii publice. 

 Spitalul raspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea 
condiţiilor de cazare, igiena, alimentaţie şi de prevenire a infectiilor nozocomiale, precum şi 
pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților. 

 Spitalul asigură eliberarea şi livrarea în regim de urgenţă a medicamentelor pe baza prescripţiilor 
medicale şi a referatelor de urgenţă întocmite de medicul curant şi aprobate de şeful de secţie.  

 Aplică măsuri de creştere a eficienței şi calităţii serviciilor medicale şi de asigurare a accesului 
echitabil al populaţiei la serviciile medicale. 

 Unitatea are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistența medicală de urgență oricărei 
persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea 
funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate 
medico-sanitară de profil. 

 Spitalul va fi în permanență pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criza şi este obligat să participe cu 
toate resursele la ȋnlăturarea efectelor acestora. 

 Spitalul are obligativitatea păstrării confidenţialităţii față de terţi asupra tuturor informaţiilor 
decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor; 

 Unitatea are obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 

 Spitalul are obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii 
medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare; 

 Spitalul are obligativitatea neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de 
sterilizare nu este sigură; 



Spitalul Clinic de 
Obstetrica Ginecologie 

“Elena Doamna” 

REGULAMENT DE ORDINE 
INTERIOARA 

Cod : ROI SCOGED 

Editia : 2 Rev : 1 Pag. 17/81 

 

 17 

 Spitalul pune în aplicare Deciziile Colegiului Național al Medicilor din România – respectiv al 
Ordinului Asistenților Medicali din România referitoare la personalul medical angajat. În situația 
în care unei persoane angajate i se ridică dreptul de practică medicală spitalul are obligația să 
pună în aplicare deîndată această decizie cu suspendarea/desfacerea contractului de muncă.  

 Unitatea va urmari permanent imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale, de igiena, 
alimentatie si prevenirea infectiilor nosocomiale. 

Unitatea este obligata sa respecte anonimatul pacientului si confidentialitatea actului medical. 
In acest context, unitatea intreprinde urmatoarele masuri : 

-  Fiecare salariat semneaza la angajare acordul de confidentialitate privind datele cu 
caracter personal la care are acces ; 

- In fiecare fisa de post sunt prevazute prevederi cu privire la pastrarea confidentialitatii ; 
- Procedurile de lucru privind pastrarea anonimatului pacientului si a confidentialitatii 

sunt prelucrate cu fiecare angajat ; 
- Pacientii sunt informati cu privire la protocolul privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal ; 
- Pacientii completeaza consimtamantul scris pentru utilizarea datelor din dosarul medical, 

in scop stiintific ; 
- Eventualele reclamatii ale pacientilor referitoare la incalcarea dreptului la 

confidentialitate sunt analizate de catre Consiliul de Etica ; 
 

Art. 18 Spitalul este obligat să asigure: 
-  prevenirea şi combaterea infectiilor nosocomiale; 
-  efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri pacienţilor; 
-  stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţi; 
-  aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 
-  aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere 
calitativ cât şi din punct de vedere cantitativ, respectând legislaţia în vigoare privind alocaţia de 
hrană; 
-  realizarea condiţiilor necesare privind aplicarea măsurilor de sanatate si securitate in munca şi de 
paza contra incendiilor;           
 - asistența medicală a mamei şi copilului precum şi urmărirea aplicării măsurilor pentru ocrotirea 
acestora;              
-  desfăşurarea de activități proprii de cercetare potrivit posibilităților de dotare şi ȋncadrare cu 
personal; 
-  asigurarea asistenței medicale şi a funcționalității unității sanitare ȋn situații de urgență ;              
-  ȋn perioada de carantină limiteaza accesul persoanelor straine in unitate, iar in sectiile cu specific 
deosebit cum este cea de nou nascuti se interzice accesul persoanelor straine ;     
-  colaborează cu direcția de asistență socială pentru a lua toate măsurile impuse de Legea 272/2004 
şi alte acte normative privitoare la protecția copilului. 
- ȋn spital se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi 
postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Aceste activităţi se desfăşoară 
sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. Activităţile de învăţământ şi 
cercetare vor fi astfel organizate încât sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea 
drepturilor pacientilor, a eticii şi deontologiei medicale 
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SECŢIUNEA III 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI SI ANGAJATILOR 

 
CAPITOLUL I 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPITALULUI ÎN CALITATE DE 
ANGAJATOR 
 

Art. 19 Spitalul în calitate de angajator are următoarele drepturi: 
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat prin fişa postului, care 

face parte integrantă din contractul individual de muncă; 
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalităţilor; 
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă şi regulamentului; 
f) să stabilească obiectivele de perfomanță individuală, precum şi criteriile de evaluare a 

realizării acestora;  
 

Art. 20 Spitalul în calitate de angajator are următoarele obligaţii: 
- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 
relațiilor de munca; 
- să asigure permanent condițiile tehnice şi organizatorice avute ȋn vedere la elaborarea normelor de 
muncă precum şi condițiile corespunzătoare de muncă ; 
- să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, contractul colectiv de muncă aplicabil şi 
contractul individual de muncă; 
- anterior ȋncheierii sau modificării contractului de muncă angajatorul are obligația de a informa 
persoana selectată ȋn vederea angajării ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe 
care le intentionează să le ȋnscrie ȋn contract sau să le modifice;  
- orice modificare a uneia din clauzele contractului individual de muncă ȋn timpul executării 
acestuia impune ȋncheierea unui act adițional la contract, ȋntr-un termen de 20 zile de la data 
ȋncunoştiințării ȋn scris a salariatului, cu excepția situațiilor ȋn care o asemenea modificare rezultă 
ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil;  
- să comunice periodic situaţia economica şi financiară a unităţii, cu exceptia informatiilor sensibile 
sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Comunicările se 
vor face trimestrial  ; 
- să asigure repartizarea atribuțiilor de serviciu pentru angajați, să organizeze cursuri de pregătire 
profesională a angajatilor, planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă ; 
- să stabilească programul de muncă ȋn ture ȋn raport cu nevoile şi specificul locului de muncă pe 
categorii de salariați ; 
- să asigure condiții privind securitatea ȋn muncă, respectarea normelor igienico sanitare, precum şi 
instruirea salariaților ȋn aceste domenii ; 
- să ia măsuri pentru ȋmbunătățirea condițiilor de muncă ȋn locurile de muncă cu condiții deosebite 
şi periculoase, pentru diminuarea noxelor şi pericolului de ȋmbolnăvire ; 
- să examineze cu atenție şi să ia ȋn considerare sugestiile şi propunerile făcute de personal ȋn 
vederea ȋmbunătățirii activității ȋn toate sectoarele ; 
- să pună la dispoziția salariaților aparatele, instrumentarul, materialele, medicamentele, 
echipamentul de protecție şi de lucru prevăzute de lege, ȋn limita posibilităților financiare, necesare 
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pentru ȋndeplinirea la timp şi ȋn bune condiții a atribuțiilor de serviciu ; 
- să ia măsuri pentru asigurarea unei utilizări corespunzătoare a bunurilor materiale şi financiare ale 
unității ; 
- să asigure evaluarea anuală pentru toți salariații aducându-le la cunostință acestora calificativele 
obținute ; 
- să se consulte cu sindicatele în privinta deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile şi 
interesele salariaților; 
- să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariați  în condiţiile legii; 
- să ȋnființeze registrul general de evidență a salariaților şi să opereze ȋnregistrările prevăzute de 
lege; 
- să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat al solicitantului; 
- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salaritilor. 
- prin intermediul Consiliului Medical analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri 
medicale deosebite prin echipe multidisciplinare, care se constituie la nivelul unitatii prin decizia 
managerului (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult 
prelungita, morti subite etc). 
-asigura frecventa schimbarii echipamentului pentru personalul care lucreaza pe sectiile medicale 
astfel : la 3 zile sau ori de cate ori este nevoie;  
 
-asigura ritmicitatea schimbarii lenjeriei pacientilor; 
-stabileste programul orar de curatenie a saloanelor/rezervelor si anexelor sanitare ale acestora;  
-stabileste programul orar de deratizare, dezinfectie, dezinsectie a saloanelor/rezervelor si anexelor 
sanitare ale acestora; 
-stabileste personalul si programul orar necesar intretinerii spatiilor verzi si inlaturarii zapezii de pe 
aleile spitalului si caile de acces  
-stabileste programul orar de distribuire a meselor pentru pacienti : 
 
Mic dejun 

o Pacienti 9.00-9:30; 
 

Masa de pranz 
o Pacienti 13.00-14.00 
o Supliment-16.00 

Cina 
o Pacienti 18.00-19.00; 

 
 

- Stabileste harta zonelor cu risc crescut, inclusiv cele cu risc epidemiologic  

 
 

CAPITOLUL II 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

 
Art. 21 Salariaţii au următoarele drepturi: 
-  dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
-  dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
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-  dreptul la concediu de odihnă anual; 
-  dreptul la demnitate în muncă; 
-  dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 
-  dreptul la securitate si sanatate în muncă; 
-  dreptul la acces la formarea profesională; 
-  dreptul la informare şi consultare; 
-  dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condițiilor de muncă şi a mediului de 
muncă; 
-  dreptul la protecție ȋn caz de concediere ; 
-  dreptul la negociere colectivă şi individuală ; 
-  dreptul de a participa la acțiuni colective ; 
-  dreptul de a constitui sau adera la un sindicat ;  
- dreptul de a beneficia de protecție, conform Legii nr.571/2004, a persoanelor care au 

reclamat ori au sesizat ȋncălcări ale legii, săvârşite de către persoane cu funcții de 
conducere sau execuție din cadrul spitalului;  

- alte drepturi prevazute ȋn Codul Muncii, Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.  
 
Art.22 Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție 

prin care se urmăreşte renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor 
drepturi este lovită de nulitate.  

 
Art. 23Salariaţii au următoarele obligaţii: 

1.să se prezinte la serviciu punctual şi în condiţii apte de muncă; 
2.să semneze personal condica de prezenţă la ora venirii la serviciu şi la ora plecării de la serviciu; 
3.sa anunte orice schimbare intervenita în cadrul liniei de gardă si sa aiba aprobarea şefului de 
secţie şi a managerului unităţii ; 
4. personalului medical mediu şi auxiliar sanitar trebuie sa solicite aprobarea asistentei şefe si a 
directorului de îngrijiri pentru orice schimb de  tura;  
5.să nu părăsească locul de muncă în timpul programului de lucru fară un motiv obiectiv şi fară 
anunţarea şefului ierarhic superior; 
6.să aibă un comportament civilizat si corect în cadrul colectivului de muncă; 
7.să aibă o atitudine corectă faţă de pacient şi să respecte normele cu privire la drepturile 
pacientului; cadrele medico-sanitare vor adopta o conduită civilizată, politicoasă, neomiţând 
formele şi saluturile de politeţe atât faţă de pacient cât şi faţă de vizitatori şi însoţitorii acestuia.Toţi 
salariaţii spitalului vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort psihic pacienţilor, 
evitând pe cât posibil orice discomfort fonic. Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi 
auxiliară se vor comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o manieră care să excludă orice 
posibilitate de interpretare din partea acestora că se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului 
medical şi de îngrijire alta decât cea prevazută de actele normative în vigoare respectiv decât 
salariul obţinut pe statul de plată. 
8. să asigure intimitatea şi demnitatea pacientului şi să respecte drepturile pacientului prevăzute în 
Legea nr. 46/2003 ; 
9.să folosească în întregime şi cu eficienţă timpul de lucru; 
10. să răspundă la chemarea conducerii unităţii atunci când este necesară prezenţa sa la locul de 
muncă; 
11.să poarte echipamentul de protecţie specific fiecărui compartiment şi funcţie în parte; 
12.să poarte ecuson pe care va fi scris numele şi prenumele, funcţia şi compartimentul de muncă; 
13.să vegheze la menţinerea integrităţii patrimoniului spitalului; 
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14.să-şi îmbunătăţească permanent nivelul cunoştinţelor generale şi profesionale; 
15.să execute la timp şi în bune condiţii atribuţiile de serviciu specificate în fişa postului precum şi 
a celorlalte sarcini ce decurg din funcţia sau postul ocupat potrivit legii ; 
16.să execute dispoziţiile şi instrucţiunile legate de serviciu, date de şefii locului de muncă sau de 
conducerea unităţii; 
17.să respecte prevederile legale cu privire la acordarea asistenţei medicale, la supravegherea 
bolnavilor şi tratarea urgenţelor medico-chirurgicale; 
18.sa asigure efectuarea unui act medical de calitate şi sa răspundade îmbunătățirea continuă a calității 
actului medical/serviciilor medicale;  
19. sa cunoasca şi sa îndeplineasca procedurile privind investigaţiile pacientelor; sa asigure transportul 
medicaţiei de la farmacie spre sectoare şi distribuirea de aici la pacienţi;  
20.salariaţii care intră în contact cu publicul să aibă faţă de acesta o atitudine civilizată şi să resolve 
problemele acestora corect, operativ şi cu respectarea legislaţiei; 
21.să nu lase instalaţiile şi aparatele în funcţiune fără supraveghere; 
22.să nu părăsească locul de muncă până la sosirea schimbului iar în cazul în care acesta nu se 
prezintă la serviciu să ceară aprobarea şefului pentru a părăsi locul de muncă; 
23.să menţină şi să respecte ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 
24. să nu consume băuturi alcoolice și /sau substanțe stupefiante în timpul serviciului sau să se 
prezinte la programul de lucru în stare de ebrietate și/sau sub influența substanțelor stupefiante. 
Constatarea stării de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică la locul de muncă se face prin 
determinarea nivelului alcoolemiei cu fiola alcooltest sau prin recoltare de probe biologice. 
Determinarea nivelului alcoolemiei cu fiola alcooltest se face de către seful ierarhic superior sau 
medicul de garda și se confirmă de cel puțin 2 martori prin încheierea unui proces verbal (anexa la 
prezentul regulament) semnat de persoanele prezente. Recoltarea de probe biologice se face 
conform procedurii anexă la prezentul regulament (anexa ). În cazul constatării stării de ebrietate 
alcoolică, narcotică sau toxică la locul de muncă conform procedurii mai sus mentionațe, 
managerul este îndreptățit să procedeze la desfacerea disciplinară a contractului individual de 
munca al salariatului în cauză, pentru abatere disciplinara gravă. 
25.să nu fumeze în unitate; 
26.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice neregulă, abatere sau greutate ivită 
la locul de muncă; 
27.să nu execute activitaţi neautorizate în timpul programului de lucru ; 
28.să respecte secretul de serviciu şi confidenţialitatea informaţiilor ce nu pot fi date publicităţii ; 
29.să manifeste fidelitate faţă de unitate în executarea atribuţiilor de serviciu şi să nu denigreze 
unitatea ; 
30.să respecte normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a 
medicamentelor cu regim special ; 
31.sa utilizeze şi sa păstreze în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, sa 
supravegheze colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea finală a materialelor şi 
instrumentarului de unică folosinţă utilizat ; 
32.Salariații care  își desfășoară activitatea în spații cu instalații sau aparatură cu grad ridicat de 
pericol au următoarele obligatii: 
-  să cunoască caracteristicile constructive și funcționale ale acestora; 
-  să respecte cu strictețe normele tehnice de exploatare și întretinere, precum și normele de 
protecția muncii și de prevenirea incendiilor ; 
-  să asigure supravegherea permanentă a instalațiilor și aparaturii, precum și evitarea oricăror avarii 
sau întreruperi accidentale; 
-  să nu părăsească locul de muncă și să nu introducă în spital materiale ori produse care ar putea 
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provoca incendii sau explozii ; 
-  locul de muncă poate fi părăsit, în timpul programului, dacă necesitățile o impun, numai cu 
aprobarea șefului de compartiment și numai dupa ce acesta a desemnat o altă persoană pentru 
înlocuire; 
-  să predea la terminarea programului instalația de care răspunde, lucrătorului din schimbul 
următor, în prezența șefului de compartiment sau a altui personal îndreptățit; 
33.sa nu scoata din incinta unităţii instrumentar, echipamente de protecţie şi de lucru, materialele, 
medicamentele, documentele sau orice bun care este in proprietatea unităţii; 
34.să respecte reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 
nosocomiale ; 
35.să aibă o ţinută exterioară (vestimentară, capilară) îngrijită, decentă ; 
36.să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice neregulă, defecţiune sau altă 
situaţie de natură să constituie un pericol, pe care le constată la locul său de muncă ; 
37.să aibă o comportare corectă în relaţiile de serviciu cu ceilalţi salariaţi, sa aibă o atitudine 
respectuoasă faţă de şefii ierarhici, de subordonaţi cât şi faţă de colegii de muncă ; 
38.să raspundă la chemarea conducerii unităţii pentru situaţii de forţă majoră (calamităţi naturale 
s.a.) în vederea înlăturării pericolelor sau consecinţelor păgubitoare ; 
39.să ia măsuri urgente de limitare şi lichidare a avariilor şi/sau accidentelor şi să stea la dispoziţia 
unităţii cât timp este necesar în acest sens sau să se prezinte la serviciu în cel mai scurt timp în 
situaţii de avarii sau accidente ; 
40.să suporte recuperarea pagubelor produse prin lucrari necorespunzatoare, din culpa şi cu 
concursul său, în dauna spitalului ori a salariaţilor acesteia ; 
41.să prezinte la biroul personal al unităţii modificările ce survin în statutul personal sau al familiei 
(schimbarea numelui, actelor de identitate, stare civilă, studii, calificarea, domiciliul etc.) ; 
42.să respecte normele de protecţia muncii precum şi a celor de folosire a echipamentelor de 
protecţie de lucru pentru prevenirea unor situaţii ce-ar putea dăuna vieţii, integrităţii corporale sau 
sănătăţii proprii sau altei persoane precum şi a întregii unităţi ; 
43.are obligaţia de a respecta prevederile privind disciplina muncii; 
44.are obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
45.să anunţe în timp de 24 de ore dacă are o problema familială importantă sau de sănătate şi care îl 
impiedică să se prezinte la serviciu pentru ca unitatea să ia măsurile necesare, în caz contrar se 
consider absent nemotivat ; 
46.sa efectueze obligatoriu examenul medical periodic precum şi orice alte investigaţii şi examene 
medicale de specialitate suplimentare solicitate de medicul specialist de medicina muncii; 
47.la încetarea raporturilor de muncă, salariatul este obligat să lichideze toate datoriile, de orice 
natură, faţă de spital. În cazul în care salariatul nu poate lichida toate datoriile materiale, acesta va 
semna un angajament de plată care va constitui titlu executoriu pentru acele datorii. 
48. sa respecte dispozitiile legale privind respectarea secretului profesional referitor la documente, 
date sau informatii specific care nu pot fi date publicitatii in conditiile legii; 
49. sa respecte confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura 
acestora;  
50.să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 
aplicabil, în contractul individual de muncă, în Codul de Deontologie Medicală, în Legea 
nr.46/2003, în Legea nr.319/2007 a securităţii şi sănătăţii în muncă, OMS nr. 261/2007 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanit are, OMS 
nr. 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţile medicale, OMS 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
control al infecţiilor nosocomiale şi în orice alte dispoziţii legale. 
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 Personalul sanitar cu pregătire superioară are următoarele obligaţii:  

a) să asigure asistenţa medicală permanentă a pacientelor pe care îi are în îngrijire, să aplice 
tratamentul medical corespunzător şi să promoveze măsuri profilactice pentru prevenirea 
complicaţiilor şi cronicizarea bolilor;  

b) să prescrie şi să folosească numai medicamentele şi produsele biologice necesare pentru 
efectuarea tratamentului cuprins în nomenclatorul de medicamente, să prevină şi să combată 
abuzul de medicamente;  

c) să întocmească corect şi cu simţ de răspundere documentele medicale potrivit normelor legale;  
d) să manifeste deplină înţelegere faţă de paciente, să evite orice atitudine care poate influenţa 

negativ evoluţia bolii;  
e) să acorde primul ajutor şi să asigure asistenţa medicală bolnavului până la dispariţia stării de 

pericol, ori până la internarea bolnavului într-o altă unitate sanitară;  
f) să respecte drepturile pacienţilor în conformitate cu reglementările în vigoare (Legea nr. 46/2003 

şi Ordinul nr. 386/2004);  
g) sa elibereze certificatele de deces aparţinătorilor sub semnătură.  
h)  medicul consultant sa eliberereze adeverinţele medicale pentru pacienţii internaţi, consultaţi etc. 

cu semnătură şi parafă şi cu numărul de înregistrare din registrul de consultaţie, sau al foii de 
observaţie.  

i) toate documentele medicale eliberate de către spital sa fie semnate şi parafate de catre medicul 
curant şi sa aiba un număr de înregistrare şi datare în registrul de consultaţii, registrul de 
evidenţă intrări-ieşiri de la secretariat, registrul de internări sau registrul de consultaţii de la 
cabinetele din ambulator.  

 
 
       Personalul sanitar mediu are următoarele obligaţii:  

- efectuează, potrivit indicaţiilor medicului, tratamente şi îngrijiri medicale, recoltări de probe, 
analize de laborator şi alte prestaţii medicale;  

- supraveghează în permanenţă starea bolnavilor şi informează pe medic asupra evoluţiei bolii;  
- participa la acţiuni de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor;  
- asigura igiena individuală şi îngrijirea permanentă a bolnavilor şi administreaza medicamentele 

prescrise;  
- respecta drepturile pacienţilor în conformitate cu reglementările în vigoare (Legea nr. 46/2003 şi 

Ordinul nr. 386/2004);  

  
 

SECŢIUNEA IV 
REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 
Art. 24 (1) Conducerea unității are obligația să asigure condiții normale de lucru, de natură 

să ocrotească sănătatea și integritatea fizică a salariaților, după cum urmează: 
    -  asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariatilor; 
    -  prevenirea riscurilor profesionale; 
    -  informarea şi instruirea lucrătorilor; 
    -  asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 
    (2) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând 
seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 
    (3) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza 
următoarelor principii generale de prevenire: 
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    -  evitarea riscurilor; 
    -  evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
    -  combaterea riscurilor la sursă; 
    -  adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea 
echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei 
muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii; 
    -  luarea în considerare a evoluției tehnicii; 
    -  înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 
periculos; 
    - dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea 
muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenta factorilor din mediul de muncă; 
    -  adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă față de măsurile de protecţie 
individuală; 
    -  aducerea la cunoștință salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare. 
    (4) Tinând seama de natura activităţilor din unitate, angajatorul are obligaţia: 
    a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea 
echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea 
locurilor de muncă; 
    b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi 
metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului 
securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor 
întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice; 
    c) să ia în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în 
muncă, atunci când îi încredinţează sarcini; 
    d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu 
lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii 
lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă; 
    e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie 
permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însușit instrucţiunile adecvate. 
        (5) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în munca nu trebuie să comporte în nici o 
situaţie obligaţii financiare pentru lucrători. 

Instucțiunile prevăzute în prezentul Regulament de ordine Interioară, impun fiecărei 
persoane să vegheze atât la securitatea și sănătatea sa, cât și a celorlalți salariați din unitate. 

 
Art.25 Fiecare salariat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa,precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la 
pericol de accidentaresau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care 
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 
 

Art.26 (1) În mod deosebit, salariaţii au următoarele obligaţii: 
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de 
transport şi alte mijloace de producţie; 
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze 
sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare; 
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor 
tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive; 
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d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre 
care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, 
precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie; 
e) să aducă la cunostinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite 
de propria persoană; 
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a 
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 
g) să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără 
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de 
muncă,potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. 
 

Art.27 Salariaţii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă 
necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, precum şi pentru 
preintâmpinarea îmbolnăvirilor. 

 
Art. 28 Fumatul în incinta unităţii este cu desăvârşire interzis ca şi introducerea sau 

consumarea băuturilor alcoolice si a substantelor stupefiante. 
 
Art. 29 În prezența semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită 

căreia aceasta ar putea să nu mai poată exercita sarcinile de serviciu și care poate determina crearea 
unei situații periculoase, conducerea va dispune un consult medical al salariatului respectiv. Acest 
consult medical, va avea ca scop, respectând secretul medical, precizarea unui diagnostic, 
pronunțarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical dacă este necesar. În așteptarea 
unei soluții definitive, persoanei în cauză îi va fi interzis să-și mai exercite munca. 

 
Art. 30 Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecințe grave, 

vor fi declarate imediat conducerii unității. Aceleași reguli vor fi respectate și în cazul accidentelor 
survenite pe traseul domiciliul - loc de muncă și invers. 
Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum și accidentul colectiv, vor fi 
comunicate de îndată către conducerea unității. 

 
 Art. 31 Fiecare persoană este obligată să-și utilizeze echipamentul tehnic de protecție și de 

lucru conform cerințelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale. 
Sunt considerate echipamente: birotica, autovehicule, aparatele în general, toate materialele 
încredințate salariatului în vederea executării atribuțiilor sale de serviciu. 
Este interzisă intervenția din proprie inițiativă asupra echipamentului tehnic sau de protecție, dacă 
întreținerea acestuia este încredințată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile 
acestuia. 
Executarea sarcinilor de muncă implică întreținerea și curățirea echipamentului tehnic și de lucru, 
personalul fiind obligat să-și consacre timpul necesar acestei obligații, conform cerințelor stabilite 
prin fișa postului sau ordine specifice. 
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Art. 32 În scopul aplicării și respectării  regulilor privind protecția, igiena și securitatea în 
muncă corespunzătoare condițiilor în care se desfășoară activitatea, unitatea asigură instruirea 
tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin angajații proprii cu atribuții și în domeniul protecției 
muncii, care constă în:  

- instructajul introductiv general care se face de către serviciul extern următoarelor 
persoane:  

• noilor angajați în muncă, angajați cu contracte de munca indiferent de forma acestora;  
• celor veniți în unitate ca detașati;  
• studenților și elevilor pentru practica profesională;  
•  persoanele delegate în interesul serviciului;  

- instructajul la locul de munca se face după instructajul introductiv general, de către  
persoana desemnată de șeful de secție/compartiment/serviciu și are ca scop prezentarea 
riscurilor și măsurilor de prevenire specifice locului de muncă pentru categoriile de personal 
enunțate anterior precum și pentru personalul transferat de la un loc de muncă la altul în cadrul 
unității.  

          - instructajul periodic se face de către persoana desemnată de șeful de 
secție/compartiment/serviciu. Intervalul dintre două instructaje periodice pentru angajați va fi 
stabilit prin instrucțiuni proprii în funcție de condițiile locului de muncă dar nu va fi mai mare de 6 
luni. Pentru personalul tehnico - administrativ intervalul dintre două instructaje periodice va fi de 
cel mult 12 luni. Acest instructaj se va face suplimentar celui programat în următoarele cazuri:  

• când un angajat a lipsit peste 30 zile lucrătoare;  
• când s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat echipamentele ori s-au adus 
modificări la echipamentele existente;  
• când au apărut modificări ale normelor de protecția muncii sau ale instrucțiunilor 
proprii de securitate a muncii;  
•  la reluarea activității după accident de muncă;  
•  la executarea unor lucrări speciale.  

Art. 33 În vederea asigurării condițiilor de protecție a muncii și pentru prevenirea 
accidentelor de muncă, unitatea asigură cadrul necesar privind:  

- asigurarea și controlarea cunoașterii și aplicării, de către toți salariații și participanții la 
procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice din domeniul protecției muncii;  

- asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților și participanților la 
procesul de muncă: afișe, pliante și alte asemenea cu privire la protecția muncii;  

- informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta 
este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire necesare;  

- angajarea numai a persoanelor, care în urma controlului medical de medicină a muncii și 
a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o 
execute;  

- întocmirea unei evidențe a locurilor de muncă cu condiții deosebite: vătămătoare, grele, 
periculoase, precum și a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice și 
avariilor;  

- asigurarea funcționării permanente și corecte a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a 
aparaturii de măsura și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a 
substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;  

- asigurarea realizării măsurilor stabilite de inspectorii de protecția muncii cu prilejul 
controalelor sau al efectuării cercetărilor accidentelor în muncă;  

- asigurarea accesului la serviciul medical de medicină a muncii și condițiilor de acordare a 
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primului ajutor în caz de accidente de muncă;  
- asigurarea pe cheltuiala sa a utilizării de către personalul angajat a echipamentului 

individual de protecție;  
- asigurarea gratuită a materialelor igienico - sanitare persoanelor care desfășoară 

activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită.  

Art.34 Aplicarea normelor de protecție și igienă a muncii precum și a măsurilor 
organizatorice intreprinse de unitate va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în muncă, pe 
parcursul întregii perioade de derulare a contractului de muncă prin:  

-  însușirea și respectarea normelor de protecție a muncii și măsurilor de aplicare a acestora 
stabilite de universitate;  

- desfășurarea activității în așa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau 
îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât și celelalte persoane participante la procesul de 
muncă;  

- aducerea de îndată la cunoștința conducătorului locului de muncă despre apariția oricărei 
defecțiuni tehnice sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau de îmbolnăvire 
profesională;  

- aducerea de îndată la cunoștința conducatorului locului de muncă a accidentelor de 
muncă suferite de persoana proprie și de alte personane participante la procesul de muncă;  

  - oprirea lucrului la apariția oricărui eveniment, indiferent de gradul sau pericol, cauzator 
de producerea unui accident și informarea imediată a conducătorului locului de muncă; 

 
Art. 35  Alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu, conform Legii 319/2006 : 

 
Art. 36 Reguli privind prevenirea și stingerea incendiilor : 

În scopul aplicării și respectării regulilor privind prevenirea și stingerea incendiilor 
unitatea are următoarele obligații și răspunderi:  

- Stabilește prin dispoziții scrise responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea 
împotriva incendiilor în cadrul instituției.  

- Reactualizează dispozițiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutățească 
siguranța la foc.  

- Aduce la cunoștință salariaților, utilizatorilor și a oricărei persoane implicate, dispozițiile 
reactualizate.  

- Justifică autorităților abilitate, ca măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt 
corelate cu natura și nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor și reglementărilor tehnice.  

- Numește prin dispoziție scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuții privind punerea în 
aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu natura, 
complexitatea, volumul și riscurile de incendiu prezentate de activitățile desfășurate și asigură 
persoanelor respective timpul necesar executant atribuțiilor stabilite;  

- Asigură înscrierea în fișele posturilor a atribuțiilor și responsabilităților persoanelor 
desemnate prin dispoziții scrise să îndeplinească sarcini de prevenire și stingere a incendiilor, 
precum și luarea la cunostință de către acestea a obligațiilor ce le revin.  

- Verifică, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atribuțiuni de prevenire și stingere a 
incendiilor, cuprinderea în documentațiile tehnice de proiectare și execuție a obiectivelor de 
investiții noi și a lucrărilor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinație a celor existente, 
a măsurilor, instalațiilor și sistemelor de prevenire și stingere a incendiilor necesare conform 
reglementărilor tehnice, urmărind periodic stadiul și modul de realizare a acestora pentru finalizarea 
lor înaintea punerii în funcțiune a lucrărilor de construcții și instalații.  
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- Asigură elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor și verifică, prin specialiștii 
desemnați, modul de cunoaștere și capacitatea de punere în aplicare a acestora .  

- Asigură elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și asigură insușirea și 
respectarea acestora de către salariați.  

- Asigură instruirea salariaților proprii și a colaboratorilor externi, verificând prin 
persoanele desemnate, modul de cunoaștere și respectare a regulilor și măsurilor de prevenire și 
stingere a incendiilor specifice activităților pe care le desfășoară.  

- Stabilește prin decizie persoanele care vor executa instruirea introductivă la angajare 
precum și instruirea periodică pe locul de muncă. Instruirea introductivă la angajare va avea o 
durată de minim 8 ore. Instructajele la locul de munca (ce vor avea o durată de minim 8 ore) vor fi 
executate, de regulă, de către persoana desemnata de conducătorii sectoarelor de activitate. 
Instructajele periodice vor avea o durată de minim 2 ore lunar și vor fi executate de către persoanele 
desemnate prin decizie scrisă (de regulă, tot conducătorii locurilor de muncă respective). 

Toate categoriiile de instructaje prevăzute se vor executa obligatoriu pentru orice persoană 
angajată în unitate indiferent de natura funcției ocupate.  

- Verifică periodic, prin cadrele tehnice cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor sau 
ceilalți specialiști desemnați, modul de cunoaștere și de respectare a normelor specifice de 
prevenire și stingere a incendiilor.  

- Asigură prin persoanele desemnate luarea măsurilor necesare pentru determinarea 
împrejurărilor care au favorizat producerea incendiilor, ținerea evidenței acestora și stabilirea, după 
caz, a unor măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare.  

- Analizează semestrial modul de organizare și desfășurare a activității de apărare impotriva 
incendiilor.  

Pentru asigurarea respectării regulilor și măsurilor de P.S.I, fiecare salariat, indiferent de 
natura angajării are, în procesul muncii, următoarele obligații principale:  

- să cunoască și să respecte normele generale de P.S.I. din unitatea în care își desfășoară 
activitatea și sarcinile de prevenire și stingere specifice locului de muncă;  

- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, 
de către angajator sau de persoanele desemnate de acesta;  

- să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea și stingerea 
incendiilor;  

- să utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de 
acesta, substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele de lucru;  

- să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale mijioacelor tehnice de protecție sau 
de intervenție pentru stingerea incendiilor;  

- la terminarea programului să verifice și să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce 
pot provoca incendii;  

- să nu afecteze sub nici o formă funcționalitatea căilor de acces și de evacuare din clădiri; 
- să comunice, imediat, șefilor ierarhici și personalului cu atribuții de prevenire și stingere a 

incendiilor orice situație pe care este indreptățit să o considere un pericol de incendiu, precum și 
orice defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;  

- să coopereze cu membriii serviciului P.S.I. și cu ceilalți salariați desemnați de angajator, 
atât cât îi permit cunoștințele și sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor;  

- să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situație de 
pericol;  

- să participe efectiv la stingerea incendiilor și la înlăturarea consecințelor acestora precum 
și la evacuarea persoanelor și a bunurilor materiale;  
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           - în vederea îmbunătățirii activității de prevenire și stingere a incendiilor fiecare angajat este 
obligat ca pe lângă îndatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop de 
șeful ierarhic superior.  

 
Art. 37 În caz de pericol, (cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului unității se 

efectuează conform Planului de Evacuare stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor și 
Planului de Apărare Civilă . 

   
 Art. 38 (1) În unitate serviciul medical de medicină a muncii este asigurat în baza unui 
contract de prestări sevicii. 
(2) Sarcinile principale ale medicului de medicină a muncii constau în: 

 Prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; 

 Supravegherea efectivă a condițiilor de igienă și sănătate în muncă; 

 Asigurarea controlului medical al salariaților atât la angajarea în muncă, cât și pe 
durata executării contractului individual de muncă; 

(3) Medicul de medicină a muncii poate propune managerului schimbarea locului de muncă sau a 
felului muncii unor salariați, determinată de starea de sănătate a acestora; 
(4) Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate și sănătate în 
muncă; 
(5) În fiecare an medicul de medicină a muncii stabilește și prezintă managerului un program de 
activitate pentru îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănatății în muncă pe care 
îl supune avizării comitetului de securitate și sănătate în muncă.  

 (6)  Sunt obligatorii examenul medical la angajare și examenul medical periodic. 

(7)  Pentru stabilirea aptitudinii în muncă, medicul specialist de medicina muncii poate solicita şi 
alte investigaţii şi examene medicale de specialitate pentru locurile de muncă şi activităţile cu 
expunere la factori de risc profesional pe lângă anamneza medicală profesională şi neprofesională, 
examenul clinic general și examenele medicale clinice şi paraclinice. 
(8)  Efectuarea examenului medical periodic are următoarele scopuri: 
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru 
profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine; 
b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de 
muncă cu expunere la factori de risc profesional; 
c) diagnosticarea bolilor profesionale; 
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie; 
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de 
muncă; 
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau 
pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale. 
(9) Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii ori 
de câte ori îl consideră necesar, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a 
absentat din producţie. 
(10) Dosarul medical şi fişa de expunere la riscuri profesionale se păstrează la structura de 
medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare şi examenul medical periodic. 
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SECŢIUNEA V 
 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 
NEDISCRIMINĂRII ȘI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE 

ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 
 
 

Art. 39 În cadrul relațiilor de muncă, își regășeste aplicarea principiul egalității de tratament 
față de toți angajații. 

  
Art. 40 Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenența națională, rasă, culoare, etnie, religie, 
opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenența ori 
activitate sindicală, este interzisă prin utilizarea de către angajatori  a unor practici care 
dezavantajează  anumite persoane în legatură cu relaţiile de muncă referitoare la: 
 a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru 
ocuparea posturilor vacante 
 b) încheierea, suspendarea şi modificarea sau încetarea raporturilor juridice de muncă 
 c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului 
 d) stabilirea remuneraţiei 
 e) evaluarea performanţelor profesionale 

f) promovarea profesională 
 
Art. 41 Constituie discriminare directă actele sau faptele de excludere, deosebire, restricție 

sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe din criteriile prevăzute mai sus, care au ca scop sau 
ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor 
prevăzute de legislația muncii. 

 
Art. 42 Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent, pe alte 

criterii decât cele prevăzute mai sus, dar care produc efectele unei discriminări directe. 
 
 Art. 43 Orice salariat care prestează o munca beneficiază de condiții de muncă adecvate 

activității desfășurate, de protecție, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea 
demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare. 

 
 Art. 44 Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată 

egală pentru munca egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal  precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. 

 
  Art. 45 În cadrul relațiilor dintre angajații unității, precum și dintre aceștia și alte persoane 
fizice cu care vin în contact în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, se interzice orice comportament 
care să aibă ca scop sau efect defavorizarea sau supunerea la un tratament injust sau degradant a 
unei persoane sau un grup de persoane.  
 

  Art. 46 Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este 
interzisă. 

 

http://resurseumane.legislatiamuncii.ro/?cs=360406
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 Art. 47 Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită, cum sunt definite în 
prezentul regulament și prin Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autoritățile și instituțiile publice şi pe cale de consecință să răspundă în condiţiile legii pentru 
încălcarea acestora. 

 
Art. 48 Angajaţii au dreptul ca în cazul în care se consideră discriminaţi să formuleze 
sesizări, reclamaţii ori plângeri către angajatori sau împotriva lui dacă acesta este implicat şi 
să solicite sprijinul organizaţiei sindicale. 

 
 
SECŢIUNEA VI 
PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ 
 
 Art. 49 Spitalul este obligat să asigure protecția maternității la locul de muncă  
 (1) Spitalul are  obligaţia sa adopte măsurile necesare, astfel încât: 
    - să prevină expunerea salariatelor gravide sau care alaptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea 
şi securitatea; 
- salariatele gravide sau care alaptează să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare 
sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz. 
- pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi 
condiţii de muncă, unitatea este obligata să evalueze anual, precum şi la orice modificare a 
condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor gravide si mame lauze sau care 
alapteaza, în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei 
repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării. Evaluările se efectuează de către medicul de medicina a 
muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 
 - Medicul de medicina a muncii va inmana în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii 
raportului, o copie a acestuia sindicatului. 
- Medicul de medicina a muncii va informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind 
riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg  

    - În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care spitalul a fost anunțat în scris de către o salariată 
gravidă sau care alaptează acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi 
inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

    - De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncă vor 
verifica condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de 
aplicare a prezentei ordonanţe de urgentă. 
-  Spitalul are obligaţia sa păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va 
anunta alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfaşurări a 
procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 
   - În cazul în care o salariată este gravidă sau alaptează şi desfăşoară la locul de muncă o activitate 
care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi 
alăptării spitalul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă 
ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau 
securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu 
menţinerea veniturilor salariale. 
- În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să modifice  în mod 
corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc 
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de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, salariatele gravide sau care alaptează au 
dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează: 
- înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ;  
- după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care alăptează în cazul în care 
nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea 
vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani. 
-  Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate 
depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un 
certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de 
legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
- Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la 
consultațiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii. 
  - Spitalul este obligat  să acorde salariatelor care alaptează, în cursul programului de lucru, două 
pauze pentru alaptare de câte o oră fiecare. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării 
dus-ȋntors de la locul în care se găseşte copilul. 
- La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului 
sau de muncă cu două ore zilnic. 
    - Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în 
timpul de munca şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii 
al angajatorului. 

-  Salariatele gravide sau care alaptează nu pot fi obligate să desfăşoare munca de noapte. 
 - În cazul în care sănătatea salariatelor gravide, mame lauze sau care alapteaza este afectată de 
munca de noapte, unitatea este obligata ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un 
loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar. 
- Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care 
sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte. 
    - Salariatele gravide sau care alaptează nu pot desfasura munca în condiţii cu caracter insalubru 
sau penibil. 
     Este interzis spitalului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: 
    - salariatei gravide sau care alaptează din motive care au legatură directă cu starea sa; 
    - salariatei care se află în concediul de risc maternal; 
    - salariatei care se află în concediul de maternitate; 
    - salariatei care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în 
cazul copilului cu handicap, în varstă de până la 3 ani; 
    - salariatei care se află în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în varstă de până la 7 ani 
sau, în cazul copilului cu handicap, în varstă de până la 18 ani. 
In cazul salariatei care a beneficiat de concediul de risc maternal, interdicţia se extinde o singură 
dată cu până la 6 luni, după revenirea salariatei în unitate. 

După efectuarea concediului legal acordat pentru ȋngrijirea copilului ȋn vârstă de până la 2 
ani, salariata poate beneficia de ȋncă un an concediu fără plată, postul rămânând temporar vacant şi 
neputând fi desființat, pe timpul cât aceasta se află ȋn această situație. La ȋntoarcerea din concediul 
fără plată, salariata va fi ȋncadrată pe postul avut inițial, toate drepturile aferente locului de muncă 
urmând a fi acordate integral. 
 

http://legeaz.net/legea-53-2003-codul-muncii/
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SECŢIUNEA VII 
SALARIZARE, ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA 
 

CAPITOLUL I 
SALARIZAREA 
  
 Art. 45 Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 
individual de muncă; Se plătește pe data de 15 a lunii următoare în care s-a prestat munca. 
  

Art. 46 Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri stabilite 
conform legii; 
  

Art. 47 Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii ale unităţii; 
  

Art. 48 Salariul  este stabilit prin lege, contractul individual de muncă şi contractul colectiv 
de muncă la nivel de ramură; 
  

Art. 49 Salariul este confidenţial; 
  

Art. 50 Confidenţialitatea salariului nu poate fi opusă sindicatului în strictă legatură cu 
interesele acestuia şi în relaţia lor directă cu angajatorul. 
  

Art. 51 Salariaţii beneficiază de sporurile prevăzute de Legea 284 –Lege cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

 
Art. 52 (1) Prestarea orelor suplimentare, peste durata normală de lucru, se admite numai la 

solicitarea angajatorului. 
(2)Munca suplimentară se compesează prin ore libere plătite în următoarele 60 de 

zile calendaristice după efectuarea acesteia.  
(3)Tinerii în vârsta de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. 

 
Art. 53 Pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători 

legale și în celelalte zile în care potrivit dispozițiilor legale nu se lucrează, personalul contractual va 
beneficia de zile de repaus săptămânal altele decât sâmbătă și duminică și va primi un spor de 100 
la suta pentru orele lucrate. 

 
Art. 54  Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât 

dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constată ca atare printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă sau asumata prin angajament de plata de 
catre angajat. 

În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: 
a) obligațiile de întreținere; 
b) contribuțiile și impozitele datorate către stat; 
c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite. 
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Art. 55 Sporul de tură: pentru a beneficia de sporul de tură de 15% din salariul de bază, 
prevăzut pentru activitatea desfășurată în timpul nopții, personalul are obligația de a presta lunar cel 
puțin 30% din timpul de lucru în tura de noapte. 

 

 
CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU 
 
 Art.56 Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea 
sarcinilor de muncă. 

 
Art.57 (1)Activitatea este consemnată zilnic în condica de prezenţă pe secţii şi 

compartimente cu trecerea orei de începere a programului de lucru şi de terminare a programului de 
lucru.  

(2) Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de şeful de compartiment sau secţie care are 
obligaţia de a confirma prin semnătură concordanţa celor consemnate de salariat în condică cu 
realitatea; 

(3) Salariatul care nu a semnat în condica de prezență este considerat absent sau după caz, 
se consideră ca nu a respectat programul de lucru, iar șeful ierarhic superior va consemna acest 
lucru în condică și va încheia un proces verbal semnat de alți 2 salariați. 

(4) Salariații care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să informeze superiorul 
ierarhic despre situația creată, chiar dacă este vorba de un caz de forta majoră. 

(5) În afara cazurilor neprevazute, toate absențele trebuie autorizate în prealabil de către 
superiorul ierarhic. În cazul în care absența s-a datorat unui motiv independent de voința celui în 
cauza (boală, accident, etc.) superiorul ierarhic trebuie informat in maximum 24 ore, pentru a 
dispune măsurile administrative necesare și eventual pentru a propune măsuri disciplinare. 

(6) In cazul in care se va face un schimb de tura sau vor fi invoiri, acestea vor fi anuntate 
printr-o cerere cu motivare intemeiata ce va fi aprobata de seful ierarhic superior si va fi inregistrata 
intr-un registru la  secretariatul unitatii.. 

(7) Medicul sef de sectie, asistenta medicala sefa de sectie/laborator, pe perioada absentei 
din unitate, va trebui sa specifice persoana desemnata sa-i inlocuiasca pe perioada in care este lipsa 
din serviciu. 
  

Art. 58 (1) Pentru salariaţii angajaţi cu norma întreagă, durata normală de lucru este de 8 
ore/zi şi de respectiv 40 de ore pe saptamană pentru condiţii normale de muncă şi de 7 sau 6 ore pe 
zi, respectiv 35 sau 30 de ore pe săptămână pentru condiţii deosebite de muncă. 

Durata normala de lucru se diferenţiază şi pe categorii de personal. 
Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depaşi 48 pe săptămână, inclusiv orele 

suplimentare. 
  

Art. 59 Prin acest regulament se stabileşte următorul program de lucru: 
a) Pentru personalul superior de specialitate din retea  : 
În secțiile clinice activitate curentă de 6 ore pe zi în cursul dimineţii în zilele lucrătoare între 

orele 8.00-14.00 ; şi 20 ore de gardă lunar,cu participarea obligatorie la ra[ortul de garda de la ora 
8.00. 

Medicii de specialitate incadrati in spital vor desfasura activitate in sistem integrat, spital-
ambulatoriu integrat, in cadrul programului normal de lucru, asigurand asistenta medicala 
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spitaliceasca continua, in regim de spitalizare de zi si ambulatorie ; 
Programul de lucru pentru medicii care prestează activitate în ambulatoriu integrat este 

avizat de directorul medical și aprobat de manager. Programul este postat pe site-ul unității, afișat la 
loc vizibil în ambulatoriu și transmis către Casa de Sănătate Iași. 

Continuitatea asistenței medicale se asigură prin serviciul de gardă; 
Programul garzilor se intocmește lunar de către medicul responsabil desemnat de șeful 

fiecărei secții.  
Graficele de gardă aprobate de șeful de Clinică și de manager sunt afișate în Triaj, pe secții, 

și pe site-ul unității până la data de 1 a lunii. 
Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă se poate face numai în situații cu totul 
deosebite, cu avizul medicului șef de secție sau de laborator și cu aprobarea conducerii unității. 
Solicitarea se arhivează la Biroul RUNOS.  

Plata orelor de gardă se face în funcție de tariful orar determinat în baza salariului de bază 
individual, corespunzător gradului profesional în care personalul este confirmat prin ordin al 
ministrului sănătății; 

Linia de gardă în specialităţile paraclinice se organizează între ora de terminare a 
programului medicilor încadraţi în aceste locuri de muncă şi ora de începere a programului din ziua 
următoare. 

În echipa de gardă a unei unităţi sanitare cu paturi, în liniile de gardă organizate pe 
specialităţi, în afară de medicii încadraţi în unitatea respectivă, pot fi incluşi şi medici din afara 
unităţii care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii în specialitatea stabilită pentru linia 
de gardă şi care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare în care nu sunt organizate linii de gardă 
în acea specialitate.  

Medicii din afara unităţii care sunt incluşi în linia de gardă vor putea desfaşura această 
activitate în afara programului de la norma de bază. 

Pentru medicii din afara unității, care sunt incluși numai în linia de gardă în unitate, salariul 
de bază individual pe baza căruia se determină tariful orar se stabilește la limita minimă prevazută 
pentru funcția și gradul profesional în care aceștia au fost confirmați prin ordin al ministrului 
sănătății; Includerea acestor medici în echipa de gardă se face cu avizul șefului de secție și cu 
aprobarea managerului. 

Medicii rezidenți în perioada de pregătire în specialitate vor fi incluși obligatoriu în linia de 
gardă, dublând medicul de gardă și efectuând garda în cadrul numărului de ore de gardă obligatoriu, 
respectiv 20 de ore. 

Medicii rezidenți, începând cu anul III de rezidențiat, pot fi incluși în linia de gardă, pe 
specialități, la aprecierea și pe răspunderea medicului șef de secție, numai în situația în care în spital 
sunt organizate două linii de gardă în aceeași specialitate, efectuând atât obligația de 20 de ore de 
gardă, căt și gărzi în afara programului normal de lucru. 

Gărzile efectuate în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și în celelalte zile 
în care, potrivit dispozițiilor legale nu se lucrează se salarizează cu un spor între 50%-100%,  iar 
cele din zilele lucrătoare cu un spor între 25%- 75%. Procentul concret al sporului se stabilește 
anual de comitetul director.  

 Efectuarea a două gărzi consecutive de către același medic este interzisă. 
 Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata 
serviciului de gardă. 

Neefectuarea serviciului de gardă conform graficului întocmit de către conducerea spitalului 
constituie abatere disciplinară și se sancționeaza conform legii. 

Medicii care se află în una dintre situaţiile nominalizate mai jos, pe timpul cât durează 
aceste situaţii, sunt scutiţi de a fi incluşi în graficul de gărzi: 
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pensionarii de invaliditate gradul III; 

femeile gravide incepând cu luna a 6-a, cele care alăptează; 

medicii care au program redus cu o pătrime din durata normală a timpului de lucru, pe 
bază de certificat medical. 

Medici care nu efectuează gărzi (scutiți de gardă sau aflați în altă situație prevazută de lege), 
au obligativitatea de a presta 6(șase) ore/zi, între orele 7.30 – 13.30, activitate curentă în cursul 
dimineții în zilele lucrătoare  13.30-14.30. 
 
Programul de lucru pentru personalul superior medical din alte sectoare de activitate este: 
          Laboratorul de radiologie și imagistică medicală: 8.00-14.00; 
          Laboratorul de anatomie patologică : 8.00-14.00; 
          Laboratorul de explorări funcționale: 8.00-15.00;  
          Laborator de analize medicale: 8.00-15.00; 
          SPCIN: 7.00-14.00; 

Farmacie: 8-15.00; 
 Ambulatoriu integrat: între orele 8.00-15.00.  
 
b) Pentru personalul didactic : 
- efectuează activitate integrată în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial 

(1/2), norma acoperind obligaţiile de serviciu ale personalului medical încadrat cu norma întreagă 
prin activitate curentă dimineaţa si garzi; 

- personalul cu integrare va efectua 20 ore de gardă lunar în cadrul programului normal de 
lucru, iar cele prestate în plus vor fi salarizate conform reglementărilor legale ; 

- integrarea clinica, prin cumul de functii cu jumatate de norma, a medicilor si a 
personalului medical superior in spital se stabileste de catre conducerea unitatii, in limita posturilor 
normate si cu incadrarea in  cheltuielile de persoanal aprobate. 

Medicii șefi de secție vor desfășura activitate zilnic în cursul dimineții fără a avea obligația 
de gardă în cadrul programului normal de lucru de 7 ore : 7.30-14.30.  

Medicii șefi de secție pot fi incluși în linia de gardă, efectuând gărzi în afara programului 
normal de lucru, respectiv după cele 7 ore zilnic. 

 

c) Pentru alte categorii de personal superior: 

- Asistentul social 8.00-15.00; 
- Psihologul 8.00-15.00; 
- Cercetatorii 8.00-15.00; 
- Chimiști 8.00-15.00. 
 
d) Pentru personalul mediu sanitar din secţiile cu paturi, BO, BN : 
Programul de lucru pentru cadrele medii sanitare din secțiile cu paturi este în sistem turnus 

12/24 ore și 12/48.  
Programul de lucru va fi stabilit prin graficul de lucru întocmit de asistenta șefă din fiecare 

secție și va fi vizat de către directorul medical si manager. Schimbul de ture sau modificarea 
graficului de lucru se poate face doar cu cerere scrisă aprobată de către asistenta șefă, șeful de secție 
și directorul de îngrijiri. Cererea se înregistreaza și se arhivează la biroul RUNOS. 

Pentru personalul unde activitatea se desfășoară în ture, pentru a beneficia de sporul 
prevăzut pentru activitatea desfășurată în ture, salariatul are obligația de a presta lunar munca de 
noapte în proporție de cel putin 30% din timpul său lunar de lucru. 
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Personalul angajat în sectoarele unde activitatea se desfășoară în ture poate fi scutit 
temporar de a presta activitate în tura de noapte atunci când se află în una dintre următoarele 
situații: 

- în caz de graviditate, lehuzie și pe timpul cât alăptează; 
- are program redus pe baza de certificat medical; 
- în cazul când starea de sănătate nu permite desfășurarea activității în tura a 3-a, 

dovedită cu certificat medical; 
- pensionare de invaliditate de gradul III. 

 
 

 
e) Pentru personalul mediu sanitar din secții și compartimente fără paturi: 
Farmacie 7.00-15.00 
Laborator anatomie patologică 7.00-13.00; 
Laborator analize medicale: 7.00-15.00 ;  
Laborator explorări funcționale: 7.00-15.00; 
Laborator imagistică medicală: 7.00-13.00 
Compartimentul SPCIN: 7.00-15.00 

 
Cabinete consultații din ambulatorul integrat: 7.00-15.00; 
Pentru personalul care desfăşoară activitatea în staţiile de sterilizare: -program de 7 ore 

zilnic  
 
f) Pentru personalul auxiliar sanitar în secţie cu paturi 
   Programul de lucru pentru personalul auxiliar din secțiile cu paturi este în sistem turnus 

12/24  și/sau 12/48. 
-infirmiere : 
-6.00-18.00-tura I 
-18.00-6.00-tura II 
ingrijitoare : 
-6.00-18.00-tura I 
-18.00-6.00-tura II 
 
g) personalul TESA :  
- program de 8 ore pe zi – 8.00-16.00 
h) personalul din cadrul biroului de Statistica Medicală : 
 -  program de lucru 12/24; 
i) muncitorii : 
 - program de 8 ore pe zi  
electricienii,centrala termica program trei ture 
Personalul care lucreaza la centrala telefonica -8 ore /zi 
 
Programul de lucru poate fi flexibil, dar numai cu aprobarea prealabilă a managerului. 
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REPAUSUL SĂPTĂMȂNAL ȘI SĂRBĂTORILE LEGALE 

Art.60 Salariații au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 
ore consecutive. Prin excepție, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 
ore între schimburi.  

Art.61 (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica. 
În cazul în care repausul nu poate fi acordat în aceste zile va fi acordat și în alte zile cu respectarea 
legislației în vigoare. 
 (2) Pentru personalul care lucrează în ture, se asigură cel puţin de 2 ori pe lună repausul 
săptămânal sâmbătă şi duminică. 
 (3) Suspendarea repausului săptămânal al salariaţilor se poate dispune numai în scris şi cu 
consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă. 
 

Art. 62 (1) Zilele de sărbători legale și religioase în care nu se lucrează după cum urmează : 

    - 1 şi 2 ianuarie; 
    - prima şi a doua zi de Paşti; 
    - 1 mai; 
    - prima şi a doua zi de Rusalii; 
    - 15 august- Adormirea Maicii Domnului; 
    - 30 noiembrie- Sfântul Andrei,cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 
    - 1 decembrie; 
    - prima şi a doua zi de Crăciun; 
    - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 
    - ziua de 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii, cu recuperare într-un interval de 30 de zile 
lucrătoare.  

 (2) În cazul în care personalul angajat lucrează în vreuna din zilele mentionate la alin.1 se 
asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile sau, când acest lucru nu este 
posibil, se vor plăti conform reglementărilor legale. 

 
PAUZA DE MASĂ 

 
   Art. 63  Pauza de masă  este inclusă în programul de lucru și se ia la 6 ore dupa începerea 

lucrului fără însă a se disturba activitatea (prin rotație nu în același timp). 

 
 
CAPITOLUL III 
CONCEDIUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII 

 
Art. 64 (1)Salariații au dreptul, în condițiile legii, la concediu de odihnă, la concedii 

medicale și alte concedii. 
(2)Toți salariții au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o 
durata minima de 21 zile in raport cu vechimea lor in munca, astfel:  

 Pentru o vechime de 0 – 1 an (neîmpliniți la data începerii concediului) – 20 zile lucrătoare; 

 Pentru o vechime de 1 – 5 ani (neîmpliniți la data începerii concediului) – 22 zile lucrătoare; 
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 Pentru o vechime de 5 – 10 ani (neîmpliniți la data începerii concediului) – 23 zile 
lucrătoare; 

 Pentru o vechime de 10 – 15 ani (neîmpliniți la data începerii concediului) – 25 zile 
lucrătoare; 

 Pentru o vechime de 15 – 20 ani (neîmpliniți la data începerii concediului) – 28 zile 
lucrătoare; 

 Pentru o vechime de peste 20 ani – 30 zile lucrătoare. 
 
Art. 65 Concediile de odihnă de la art. 72 alin (2)  se suplimentează cu câte o zi pentru 

fiecare 5 ani vechime în aceeași unitate. Beneficiază de vechime în aceeași unitate și salariații 
trecuți de la o unitate la alta prin reorganizare potrivit dispozițiilor legale.      

  
Art. 66 (1) Concediul de odihnă se efectuează anual, de regulă integral sau se poate acorda 

fracționat dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului dacă nu este afectată 
desfașurarea activității, cu condiția ca una dintre fracțiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare.  
(2) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de 
muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului 
pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. 
(3) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de 
risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării 
concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de 
concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc 
maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele 
neefectuate să fie reprogramate. 
(4) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară 
de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul 
fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul 
următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.  
(5) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.  
(6) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul 
de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, 
angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni 
incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual. 
(7) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, 
care nu poate fi mai mică decât salariul de baza, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent 
cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. 
(8) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 
3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. 
La solicitarea salariatului indemnizația de concediu se plătește în avans, cu cel putin 5 zile 
lucrătoare înainte de plecarea în concediu.  
(9) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permis numai în cazul încetării contractului 
individual de muncă;  
(10) Plecarea în concediu de odihnă, concedii fără plată, concedii pentru studii înainte de a primi 
aprobarea şefului ierarhic este interzisă şi constituie o abatere pentru care se pot aplica sancţiuni 
disciplinare, la fel şi întârzierile la expirarea concediilor.  
(11) Este interzisă întreruperea concediului de odihnă din iniţiativa persoanei încadrată în muncă; 
aceasta poate fi rechemată din concediu numai prin solicitarea conducerii unităţii, pentru nevoi de 
serviciu neprevăzute şi urgențe.  
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Art. 67 (1) Şefii de secţii şi de compartimente au obligaţia să întocmească la începutul 

fiecărui an graficul privind efectuarea concediului de odihnă de către fiecare salariat din subordine 
semnat de șeful de secție și de manager . 
 (2) Decalarea concediului de odihnă în altă perioadă decât în cea programată se face cu 
aprobarea angajatorului și avizul sindicatelor din unitate, aviz ce se acordă în termen de 6 zile 
lucrătoare. 

 
Art. 68 Salariaţii care lucrează în condiţii grele, vătămătoare, periculoase precum şi 

nevăzătorii beneficeaza de concedii suplimentare, aprobate de conducerea spitalului în conformitate 
cu prevederile legale. 

Astfel : 
 Se acordă 3 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 
    1. Personalul care lucrează la: 
    a) dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare; 
    b) personalul care lucrează în centrale telefonice cu 100 - 250 posturi, activitate permanentă. 
     
 
    Se acordă 4 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 

1. Personalul care lucrează în laboratoare sau compartimente de cercetări şi analize chimice, 
toxicologice, biologice, biochimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, 
parazitologice. 

2. Personalul care lucreaza pe calculatoare de birou(laptop/desktop),activitate de minim 70% 
din timpul de lucru; 

     
    Se acordă 5 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 
   1. Personalul sanitar care lucrează în staţiile centrale de sterilizare. 

2. Personalul care presteaza activitati in centrale termice pe baza de combustibil solid si 
lichid; 
 
    Se acordă 6 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 

1. Personalul care lucrează în laboratoare nediferenţiate de analize medicale; 
2. Personalul medico sanitar și auxiliar sanitar care lucrează în blocul operator și blocul de 

nașteri. 
     
   Se acordă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 
    1. Personalul sanitar care lucrează în activitatea de anestezie, terapie intensivă.  
  
    Se acordă 10 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 
    1. Personalul care lucrează la autopsie, prosecturi, în săli de disecţie şi în laboratoare sau 
compartimente de anatomie patologică şi de medicină legală. 
    2.  Personalul care îşi desfăşoară activitatea în: 
    a) unităţi nucleare de categoria a III-a de risc radiologic; 
    b) unităţi nucleare de categoria a IV-a de risc radiologic. 
        Salariaţii care lucrează la unul din locurile de muncă prevăzute şi care dau dreptul la mai 
multe condiţii de odihnă suplimentare vor primi un singur concediu de odihnă suplimentar, şi 
anume pe cel mai mare. 
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Art. 69 ( 1)  În cazul unor evenimente deosebite salariaţii beneficiază de zile libere plătite 
care nu se includ în durata concediului de odihnă după cum urmează : 

 Căsătoria salariatului – 5 zile ;  

 Nașterea unui copil – 5 zile ; 

 Căsătoria unui copil -3 zile ; 

 Decesul soțului, copilului, parinților, socrilor – 5 zile; 

 Ziua de naștere  salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate ; 
Concediul plătit prevăzut la aliniatul (1) se acordă la cererea solicitantului de către conducerea 
unității; 

  
Art.70 (1) Pentru studii sau rezolvarea unor probleme personale salariaţii pot beneficia de 

concediu fără plată. 
(2) Cererea de concediu fără plată pentru rezolvarea unor probleme personale se depune cu cel 
puţin 5 zile înainte de începerea acestuia la conducerea unităţii. 
(3) Contractul individual de muncă poate fi suspendat prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără 
plată, pentru studii sau pentru interese personale după cum urmează : 

până la 90 de zile calendaristice pe an pentru situaţii personale sau studiu ; 

până la 12 luni pentru angajarea în străinătate; 

pentru alte situaţii, cu avizul organizaţiilor sindicale. 
 
Art.71 (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale sau pentru studii salariaţii au dreptul la 

concedii fară plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an, după cum 
urmează: 
- susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ 
superior, 
curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru 
salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă; 
- susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în 
cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 
- prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate. 
(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele 
situaţii: 
- îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de 
acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, 
pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată; 
- tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are 
dreptul, potrivit legii, la indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru 
însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe 
timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al 
Ministerului Sănătăţii.     
(3) În toate cazurile menţionate mai sus se va solicita anterior aprobării cererii de concediu fără 
plata avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă. 
 (4) Oportunitatea angajărilor pe aceste posturi vacantate se va stabili numai cu avizul 
reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract 
colectiv de muncă. 
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Art. 80 (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale sau pentru studii salariaţii au dreptul la 
concedii fară plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an, după cum 
urmează: 
- susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ 
superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de 
diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără 
frecvenţă; 
- susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în 
cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 
- prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate. 
(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele 
situaţii: 
- îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de 
acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, 
pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată; 
- tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are 
dreptul, potrivit legii, la indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru 
însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe 
timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al 
Ministerului Sănătăţii. 
 
Art. 81 Revenirea din concediu de maternitate, concediu crește copil sau concediu fără plată se face 
prin cerere scrisă către managerul unității cu 30 de zile calendaristice înainte de data începerii 
activității.  
  
Art. 82 1) Salariaţii care beneficiază de concediu pentru incapacitate temporară de muncă vor 
prezenta certificatul medical la biroul de resurse umane al spitalului până  în ultima zi lucrătoare a 
lunii pentru care se solicită plata concediului medical. 
2) Salariatul are obligația de a anunța unitatea (șeful ierarhic superior și biroul RUNOS) privind 
apariția stării de incapacitate temporară de muncă și privind datele de identificare, respectiv numele 
medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta, în termen de 24 ore de la data 
acordării concediului medical . 
 Salariatul care nu anunță unitatea cu privire la incapacitatea de muncă cauzată de boală în timp de 
48 de ore este considerat absent nemotivat.    
 În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate și a celor pentru creșterea și 
îngrijirea  copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa 
salariatului. 

  
Art. 83 Conducătorul locului de muncă răspunde de organizarea și ținerea evidenței proprii 

privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri de la program și alte 
aspecte care privesc timpul de muncă și odihnă al salariaților. 

  
CAPITOLUL IV 
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
 
Art. 84 (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul 
părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. 
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(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către 
salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 
 (3) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile 
salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa 
de salariat. 
(4) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de 
încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. 
(5) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au 
legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu 
excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. 
 
Art. 85 Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: 
a) concediu de maternitate; 
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 
c) carantină; 
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată 
durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 
f) forţă majoră; 
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare 
pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile 
ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de 
drept; 
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 
 
Art. 86 (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 
următoarele situaţii: 
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
c)concediu paternal; 
d)concediu pentru formare profesională; 
e)exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central 
sau local, pe toată durata mandatului; 
f)participarea la grevă. 
(2) In conditiile art. 51 alin. 2 din Codul Muncii, republicat, contractul individual de muncă poate fi 
suspendat pentru absenţele nemotivate înregistrate în condica de prezenţa şi pontaj de către 
salariaţii unităţii. 
Absenţele nemotivate constituie abatere disciplinară, angajatul putând fi sancţionat de către 
angajator cu desfacerea contractului individual de muncă dacă absenţele nemotivate de la serviciu 
nu au avut un motiv obiectiv (ex. a fost bolnav, a suferit un accident, a avut de rezolvat o problemă 
familială urgentă, prezentând în acest sens documente doveditoare). 
 
Art. 87 (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în 
următoarele situaţii: 
a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii; 



Spitalul Clinic de 
Obstetrica Ginecologie 

“Elena Doamna” 

REGULAMENT DE ORDINE 
INTERIOARA 

Cod : ROI SCOGED 

Editia : 2 Rev : 1 Pag. 44/81 

 

 44 

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost 
trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea 
definitivă a hotărârii judecătoreşti 
c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, 
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 
d) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura 
controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite 
obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este 
arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă. 
e) pe durata detaşării; 
f) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor 
necesare pentru exercitarea profesiilor. 
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, 
salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii 
civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe 
perioada suspendării contractului. 
(3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau 
similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii 
programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, 
până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a 
sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. 
 
Art. 88 Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul 
concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. 

 

 

CAPITOLUL V 

ANGAJAREA ȘI PROMOVAREA 
  

Art. 89 Încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă 
vor respecta toate condițiile legale impuse de Legea 53/2003 – Codul Muncii, Contractul Colectiv 
de Muncă și legislația specifică domeniului sănătate.  

 
Art. 90 Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor 

profesionale ale persoanei care solicită angajarea. 
Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi 
angajatori, dar numai cu privire la funcţiile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu 
încunoştiinţarea prealabilă a celui în cauză. 

 
Art. 91 Verificarea aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită 

angajarea se face prin concurs sau examen, după caz. 
 
Art. 92 Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu 

necesităţile unităţii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și 
cheltuieli cu avizul reprezentanților organizațiilor sindicale legal constituite în unitate. 

Posturile vacante sunt scoase la concurs pe baza referatului intocmit de seful de sectie si 
avizat de manager cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat. 
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Art. 93 În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au 

prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se va face prin examen. 
 
Art.  94 Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate 

obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii.  
 
Art. 95 - Normarea muncii în cadrul unităţii se realizează prin normativele de personal şi se 

aplică tuturor categoriilor de salariaţi. Normativele de personal sunt aprobate prin Ordin al 
Ministrului sănătăţii şi familiei. 
 

Art. 96 Promovarea în grade/trepte profesionale a salariaților se face prin examen, organizat 

trimestrial de unitate, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate. 

Promovarea personalului în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, 

în situația în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de 

funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.  

Promovarea într-o funcție de conducere se face pe un post vacant cu respectarea 

prevederilor referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.  

Promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin 

transformarea postului din statul de funcții în care aceasta este încadrat într-un post prevăzut cu 

studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui 

de debutant, cu menținerea gradației avute la data promovării, ca urmare a obținerii unei diplome de 

nivel superior și a promovării examenului organizat în acest sens;  

 

Art. 97 Pot promova persoanele care indeplinesc cumulativ următoarele cerințe: 
 Au o vechime de 3 ani pe acelaşi grad/treptă, care reiese din dosarul personal din 

adeverinţele de încadrare; 
 Au obţinut calificativul „Foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale 

individualede cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani; 

  Nu au fost sancţionaţi disciplinar după acordarea ultimului calificativ. 

 
Art. 98 Propunerea de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, ca urmare a 

absolvirii de către salariat a unor forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfasoară 

activitatea, justificată de necesitatea modificării fișei de post, se face la cererea salariatului, însoțită 

de copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de 

adeverință care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior 

acreditată, și este aprobată de către manager.  

 
Art. 99  Promovarea personalului din cadrul unității în grade sau trepte profesionale se face 

prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de manager. 

  
- Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:  

  descrierea activității desfășurate de candidat;  

  nivelul de însușire a legislației specifice activității desfășurate; 
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  aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de indeplinire a atribuțiilor;  

  conduita candidatului în timpul serviciului;  

 propunerea de promovare;  

  bibliografia și, după caz, tematica examenului de promovare;  

  propuneri privind componența comisiei de examinare și cea de soluționare a 

contestațiilor.  

- Referatul de evaluare se depune pană în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru la biroul 

RUNOS 

 

Art. 100 Anunțul privind examenul de promovare se afisează la sediul și pe pagina de 

internet a unității, cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.  

Anunțul va conține în mod obligatoriu:  

             1. data, ora și locul desfășurării examenului;  

             2. bibliografia și, după caz tematica;  

             3. modalitatea de desfășurare a examenului.  

 

Art. 101  Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise sau în cazul 

funcțiilor care necesită verificarea abilităților practice a unei probe practice, stabilite de comisia 

de examinare.  

 

Art. 102  Comisia de examinare și comisia de soluționare a contestațiilor, desemnate prin 

decizia managerului, sunt formate din 3 membri cu experiență și cunostințele necesare în 

domeniul postului în care se face promovarea și un secretar; 

Din comisia de examinare fac parte și un membru al sindicatului reprezentativ din unitate. 
Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în 
comisia de soluționare a contestațiilor.  
 
Art. 103 Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei și, după caz, 

a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabilește 3 până la 9 subiecte, 
cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.  
La locul, data si ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la 
dispozitia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.  
Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de 
examinare.  
 Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de gradul de 
dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.  
 În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea 
elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte pe baza următoarelor criterii:  

 
a) cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;  
b) abilități de comunicare;  
c) capacitate de sinteză;  
d) complexitate, initiațivă, creativitate.  
 

  Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecarui criteriu;  
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  Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.  
  Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.  
  Rezultatele examenului de promovare se afisează la sediul unității, precum și pe pagina de internet 
a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.  
 Candidații nemultumiți de rezultatul obtinut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de 
la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.  
 Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale 
se afisează la sediul unității în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 
contestației.  
 
  Art. 104  Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin 
examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta 
profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și 
aprobat de manager; 

- Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:  
  descrierea activității desfășurate de candidat;  

  nivelul de însușire a legislației specifice activității desfășurate; 

  aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuțiilor;  

  conduita candidatului în timpul serviciului;  

 propunerea de promovare;  

  bibliografia și, după caz, tematica examenului de promovare;  

  propuneri privind componența comisiei de examinare și cea de soluționare a 

contestațiilor.  

 
  Art. 105  Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se 
face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.  

  După promovare fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții. 
 
 
CAPITOLUL VI 
FORMAREA PROFESIONALA 

 
 

Art. 106 (1) Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective : 

   adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă; 

   obținerea unei calificări profesionale; 

  actualizarea cunoștințelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de munca şi 
perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază; 

  reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; 

  dobândirea unor cunoștințte avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare 
pentru realizarea activităților profesionale; 

  prevenirea riscului șomajului; 

  promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 
(2) Unitatea are obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toți 
salariații cel puţin o dată la 2 ani;  
( 3) Unitatea elaborează anual, cu consultarea sindicatului planul de formare profesională, care 
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devine anexa la Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. 
(4) Planul de formare profesională va fi adus la cunoștință tuturor angajaților prin afișare . 
(5) Formarea profesională a angajatilor se poate realiza prin următorele forme: 

  participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de   
formare profesională din țarî ori din străinătate; 

  stagii de adaptare profesională la cerinţele postului și ale locului de muncă; 

  stagii de practicã şi specializare în ţară şi în străinătate; 

  ucenicie organizată la locul de muncă; 

  formare individualizată; 

  alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. 

Art. 107 (1) Salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de 
angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. 
(2) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de către 
angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de acesta. 

 
Art. 108 (1) Salariatul poate solicita concediu pentru formare profesională care poate fi cu 

sau fără plată; 
(3) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată conducerii 
unităţii cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea stagiului de formare profesională iar cererea 
trebuie să cuprindă data începerii stagiului, domeniul şi durata acestuia precum şi denumirea 
instituţiei de formare profesională; 
(4) Conducerea unităţii poate respinge cererea de concediu fără plată pentru formare profesională 
numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav interesele unităţii; 
(5) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire 
profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu 
sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. 
(6) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (5), în termen de 
15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va 
permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în 
totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta. 
  

 
CAPITOLUL VII 
CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIOANALĂ 

 
Art. 109 Criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale sunt: 

       I.  Pentru funcțiile de execuție:  
   1.   Cunoștințe și experiență profesională  
   2.   Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului  
   3.   Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate  

3. Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverența, obiectivitate, disciplina  
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   5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în 
normativele de consum  
   6.   Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate  
   7.   Condiții de muncă  
   II. Pentru funcțiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, și următoarele criterii de evaluare:  
   1.   Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul compartimentului în ansamblul unității  
   2.   Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătura cu acestea  
   3.   Capacitatea de organizare și de coordonare a activitățtii compartimentului  
   4.  Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual și de bună   
colaborare cu alte compartimente. 
 

Art.110 (1) Procedura de evaluare se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerințele postului. 
Activitatea profesională se apreciază anual.  
Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a anului pentru care se face 
evaluarea.  
Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 ianuarie a anului următor perioadei 
evaluate. 
 
(2) Evaluarea se face: 

 pentru funcțiile de execuție evaluarea se face de către persoana care conduce sau 
coordonează compartimentul în cadrul căruia își desfășoară activitatea persoana cu funcție 
de execuție evaluată conf anexei 2b din Ordin 1229/2011. 

 pentru persoanele de conducere evaluarea se face de către persoana de conducere ierarhic 
superioară potrivit structurii organizatorice a unității conform anexei 2a Ordin 1229/2011.  

 
 (3) Evaluatorul este direct răspunzător de: 

 completarea fișelor de evaluare; 

 de aducerea la cunoștință persoanei evaluate de notările și consemnările făcute în fișa 
de evaluare;  

 de semnarea și datarea fișelor de evaluare și de către persoana evaluată.  

 de predarea fișelor de evaluare la biroul RU în baza unui proces verbal de predare 
primire a acestora . 

 
(4) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea criteriilor de evaluare, 

prin acordarea fiecărui criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de 
îndeplinire a respectivului criteriu.  

Semnificația notelor este următoarea: nota 1- nivel minim și nota 5 – nivel maxim. 
 
(5) Calificativul final al evaluării  se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:  
 

 între 1.00 și 2.00 – nesatisfăcător. Performanța este cu mult sub standard. În acest caz, se va 
evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menținut pe post;  

 între 2.01 și 3.50 – satisfacător. Performanța este la nivelul minim al standardelor sau puțin 
deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanțelor ce trebuie atins și de 
salariații mai puțin competenți sau lipsiți de experiență;  

 între 3.51 și 4.50 – bine. Performanța se situează în limitele superioare al standardelor și ale 
performanțelor realizate de către ceilalți salariați;  
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 între 4.51 și 5.00 – foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performanțele 
sale se situează peste limitele superioare ale standardelor și performanțelor celorlalți 
salariați; 

  
(6) Pentru a obține nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare se face 
media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanță. 
Pentru funcțiile de conducere, nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor obținute la 
criteriile de evaluare prevăzute la pct. I și II din anexa nr.2a din Ordin 1229/2011 
Calificativul acordat în baza fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale se aprobă 
de către manager. 
 
(7) Obtinerea calificativului nesatisfăcător 2 ani la rând duce la trecerea persoanei pe o funcție 
inferioară; 
 
( 8) Obținerea calificativului satisfăcător  obligă angajatul la participarea unei instruiri.  
 
(9) Fisa de evaluare poate fi modificată prin decizia managerului în cazul în care:  

 aprecierile consemnate nu corespund realității;  

 între evaluator și persoana evaluată există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate 
de comun acord.  

 
(10) Salariații nemultumiți de rezultatul evaluării pot să îl conteste la managerul unității. 
Contestațiile în legatură cu evaluarea performanței profesionale individuale se depun în termen de 5 
zile de la comunicarea rezultatului evaluării la compartimentul de resurse umane. 
Contestațiile se analizează de catre comisia de solutionare a contestatiilor, împreună cu liderul de 
sindicat. 
Rezultatul contestațiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea acestora. 
 
 (11) Departamentul Resurse Umane are responsabilitatea: 

 Verificării existenței fișelor de evaluare pentru toate persoanele înscrise în tabelul 
centralizator pentru fiecare compartiment, secție în parte; 

 Verificării faptului că fișele de evaluare sunt complete și au toate semnăturile solicitate prin 
procedură; 

 Respingerii formularelor cu neconformități; 

 Valorificării rezultatelor obținute ca urmare a evaluării . 
Rezultatele activităților se cuantifică o singură dată. 

 
(12) Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale nu se aplică în următoarele 
situații:  

 persoanelor angajate ca debutanți, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei 
corespunzătoare stagiului de debutant;  

 angajaților al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care 
evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activității;  

 angajaților promovați într-o altă funcție de execuție sau într-o funcție de conducere, pentru 
care momentul de evaluare se face după 1 an de la promovare. 

 angajaților aflați în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, 
pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activității;  
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 angajaților care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în 
concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se face după 1 an de la 
reluarea activității. 

 
 
 

 
 

SECȚIUNEA VIII 
 
Capitolul I 
PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU A 
RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR 
 
 
Art. 111 În cadrul unității cererile formulate de salariatul căruia i s-a încălcat un drept prevăzut în 
lege, contractul individual de muncă, regulamentul intern se înregistrează la Secretariatul unității, 
urmând să fie soluționate în termen cât mai scurt. Unitatea are obligația să comunice petiționarului 
răspunsul în 30 de zile de la data înregistrării petiției indiferent  dacă soluția este favorabilă sau 
nefavorabilă.   

În situația în care aspectele sesizabile prin petiție necesită o cercetare amanunțită, managerul 
poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 

În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii sesizând aceeaşi problemă, acestea 
se vor conexa petentul urmând să primească un singur răspuns.  

În cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, 
aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acestuia.  

Semnarea răspunsului se face numai de catre juristul unitatii. În răspuns se va indica temeiul 
legal al soluţiei adoptate.  
 
Art. 112 Conform prevederilor Legii nr. 571/2004, personalul din unitate care reclamă sau 
semnalează încălcări ale legii, făcute de persoane cu funcţii de conducere sau execuţie, beneficiază 
de protecţie. 
 
Art. 113 Semnalarea acestor fapte de încălcare a legii prevăzute de lege ca fiind abateri 
disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avizare în interes public, se va face către 
şeful ierarhic superior şi priveşte: 
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură 
directă 
cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu 
serviciul; 
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor; 
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau 
numite politic; 
g) încălcări ale legii în privinţa acesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 
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h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; 
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; 
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare 
şi eliberare din funcţie; 
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea 
legii; 
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; 
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al unităţii; 
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun nerespectarea principiului bunei administrări şi cel al 
ocrotirii interesului public; 
o) orice faptă ce aduce afectează calitatea actului medical; 
p) neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişei postului. 
 
Art.114 În situaţia în care cel reclamat prin avertizare în interes public este şef ierarhic, direct sau 
indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină va 
asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. 

CAPITOLUL II 
PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR 
INDIVIDUALE ALE PACIENȚILOR/ APARȚINĂTORILOR 
 
Art.115 Mijloace de petiţionare 
Petiţia poate fi formulată: 

- în scris, personal la sediul unitatii sau prin poştă, e-mail, fax, etc; 
- verbal şi consemnată în scris. 

 
Art.116 Înregistrarea petiţiei 
Unitatea este obligată să primească şi să înregistreze petiţia sau alte documente prezentate  de 
îndată. Secretariatul primește, înregistrează petiția în Registrul unic al petițiilor și se îngrijește de 
rezolvarea petițiilor și de expedierea răspunsurilor către petiționari. 
a) În cazul petiţiilor/documentelor depuse personal sau prin reprezentant, la sediul unitatii, 
secretariatul eliberează dovada înregistrării lor. 
b) Petiţiile sau orice documente trimise prin poştă se socotesc comunicate în termen dacă au fost 
predate recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea lui. 
c) În cazul petiţiilor/documentelor depuse prin mijloace de poştă electronică, unitatea este 
obligată să comunice în cel mult 2 zile, prin aceleaşi mijloace, numărul de înregistrare al petiţiei. 
În caz de litigiu, dovada depunerii petiţiei prin poştă electronică, respectiv a comunicării numărului 
de înregistrare, constă în mesajul salvat în dosarul „trimise” al contului de poştă electronică. Pentru 
gestionarea în bune condiţii a activităţii de soluţionare a petiţiilor prin mijloace electronice, unitatile 
au obligaţia de a asigura, prin paginile de internet proprii, posibilitatea ca petiţiile să fie depuse on-
line iar petiţionarul să primească automat dovadă de înregistrare. 
d) Petiţiile pot fi formulate verbal în cadrul audienţelor, şi şedinţelor  Aceste petiţii vor fi 
consemnate în scris şi evidenţiate în registrul petiţiilor prin grija secretariatului. 
 
Art.117 Elementele petiţiei 
(1) Petiţia cuprinde următoarele elemente: 
- nume, prenume/denumirea petiţionarului; 
-  domiciliul/sediul petiţionarului sau adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe 
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această cale; 
- denumirea unitatii. 
- obiectul petiţiei şi justificarea acesteia; 
- semnătura petiţionarului sau a reprezentantului său legal (cu excepţia cazului când petiţia este 
trimisă prin poştă electronică). 
2) Petiţia va fi însoţită, după caz, de împuternicirea dată reprezentantului legal, dacă este cazul, de 
documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau socotite utile de către 
petiţionar pentru susţinerea petiţiei. 
 
Art.118 Sancţiuni pentru lipsa elementelor petiţiei 
(1) Petitiile anonime sau nesemnate nu se iau în considerare şi se claseaza, exceptând cazul când 
semnalează încălcări ale legii. 
(2) Petiţiile care nu conţin datele de contact ale petiţionarului pot fi respinse de la înregistrare dacă 
sunt depuse personal. În cazul în care sunt trimise prin poştă, răspunsul este îndosariat şi arhivat 
conform legii, pentru a fi comunicat petiţionarului în cazul în care acesta îşi precizează datele de 
contact sau se prezintă personal la sediul unitatii. 
 
Art.119 Transferul petiţiilor 
Petitiile greşit adresate sunt trimise în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrare de către 
secretariat autorităţilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca în 
acelaşi termen petiţionarul sa fie înştiinţat despre transferul petiţiei. 
 
Art.120 Modul de soluționare a petițiilor 
Pentru soluționarea legală a petițiilor ce le sunt adresate, conducerea unitatii va dispune măsuri de 
cercetare și analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate. 
În acest sens petițiile, în funcție de problematica acestora vor fi date spre rezolvare: 
1. Consiliului de Etică 
2. Comisiei de disciplină 
3. Comitetului Director 
4. Altor compartimente de specialitate 
 
Secretariatul este obligat să urmărească soluționarea și redactarea în termen a răspunsului. 
Semnarea răspunsului se face de către manager ori de persoana împuternicită de acesta, de şeful 
compartimentului care a primit spre solutionare petiţia precum şi de consilierul juridic. 
În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 
Expedierea răspunsului către petiționar se face numai de către secretariat, care se îngrijește și de 
clasarea și arhivarea petițiilor În situația în care un petiționar adresează mai multe petiții, sesizând 
aceeași problema, acestea se vor conexa ori, după caz, cea de-a doua se va clasa, dacă răspunsul la 
prima a fost deja trimis petiționarului. 
În cazul in care prin petiție sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu 
poate fi soluționată de persoana in cauză sau de către un subordonat al acesteia. 
 
Art.121 Termenele de soluționare a petițiilor 
Termenul general de soluționare a petițiilor este de 30 de zile de la data înregistrării. 
În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, managerul 
poate prelungi acest termen cu cel mult 15 zile. 
În cazul în care petițiile se primesc de la o altă autoritate ori instituție publică , curge un nou termen 
de 30 de zile. 
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Petițiile care intră în competența de soluționare a altor autorități ori instituții publice, se trimit 
acestora în termen de 5 zile de la înregistrare. 

 
 
 
 
CAPITOLUL III 
ASIGURAREA ACCESULUI NEÎNGRĂDIT AL PACIENŢILOR/APARŢINĂTORILOR ŞI 
VIZITATORILOR LA REGISTRUL DE SUGESTII, RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI, 
RESPECTIV CUTIA DE RECLAMATII /SPITAL 
 
Art.122 La nivelul unitatii sunt amplasate în fiecare locatie, pe holul secțiilor cutii pentru sugestii, 
reclamatii si sesizari, la care au acces pacientii, apartinatorii si vizitatorii acestora. 
 
Art.123 Pacienţii, apartinatorii si vizitatorii acestora au acces neingradit pentru depunerea de 
reclamatii si sesizari. Pacienţii, apartinatorii sau vizitatorii acestora in situatia in care au o sugestie 
sau o nemulţumire o vor depune în cutia speciala. 
 
Art.124 Asistentele sefe au obligația colectării sugestiilor și reclamațiilor o dată pe săptămână și 
transmiterii la registratura unității unde le înregistreza în registrul de sugestii, reclamaţii si sesizări. 
 
Art.125 După înregistrare, sugestiile, reclamațiile și sesizările sunt transmise managerului, care le 
repartizează în funcție de obiectul acestora:  
 -Consiliului de Etică, 
 -Comisiei de Disciplină,  
 -Medicilor Șefi de Secții/laboratoare/servicii. 
 
Art.126 Comisiile/persoanele menționate mai sus vor analiza sugestiile/reclamațiile și sesizările și 
vor propune, în scris, managerului luarea măsurilor care se impun, după caz. Managerul va aproba 
sau nu măsurile propuse și va dispune comunicarea unui răspuns scris către persoana care a 
formulat sesizarea/reclamația, cu respectarea termenului legal de 30 de zile și înregistrarea asestuia 
în registrul de sugestii/reclamatii, sesizari. 
 
CAPITOLUL IV 
CIRCUITUL DOCUMENTELOR 

 
Art. 127 (1) Documentele care vin din afara unității, precum şi cererile, referatele şi petițiile 
salariaților se depun la secretariatul unității unde sunt ȋnregistrate şi depuse ȋn mapa cu documente 
spre a fi luate la cunoştință şi repartizate spre soluționare de către manager (ȋn lipsa acestuia, de 
către directorul medical sau directorul financiar contabil) . 

(2) Este interzisă depunerea la mapă a unor documente neȋnregistrate şi fără viza şefului ierarhic 
superior (când este cazul); 
(3) circuitul documentelor de la manager la subordonații direcți se face numai prin secretariat 
prin intermediul mapelor;  
(4) documentele emise ȋn interiorul spitalului poartă semnătura şefului compartimentului care 
le-a emis şi a managerului; este interzisă furnizarea ȋn afara unității a documentelor privitoare la 
activitatea şi organizarea internă;  
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(5) notele de serviciu şi notele interne se comunică celor interesaţi prin intermediul secretariatului 
sau prin intermediul biroului RUNOS. 
(6) documentele emise ȋn cadrul spitalului şi care ies ȋn afara unității se semnează de către 

manager şi compartimentul care le-a intocmit şi se transmit secretariatului ȋn vederea expedierii 
acestora;  

(7) toate sponsorizările primite de clinici şi ajutoarele de orice natură trebuie anunţate Conducerii 
spitalului pentru a fi inventariate şi trecute în evidenţa contabilă a spitalului conform legii.  

(8) Documentele scoase din circuit vor fi arhivate, respectându-se prevederile Legii Arhivelor 
Naționale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
SECŢIUNEA IX 

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE 
 

Art. 128 (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, 
potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de cate ori constată că aceştia au săvârşit o 
abatere disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă ȋn legatură cu munca şi care constă ȋntr-o acțiune sau 
inacțiune săvârşită cu vinovăȋie de către salariat, prin care acesta a ȋncălcat normele legale, 
regulametul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 
ordinele şi dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

 
Art. 129 Constituie abateri disciplinare, şi se sancționează potrivit art. 248 din Legea 

53/2003 următoarele fapte: 
- reclamații care conțin neadevăruri, adresate conducerii, altor instituții sau presei; 
- prezentarea la serviciu ȋn stare de ebrietate sau oboseală ȋnaintată; 
- introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, practicarea de activități care contravin atribuțiilor 
de serviciu sau care perturbă activitatea altor salariați; 
- executarea ȋn timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului spitalului; 
- scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri (aparate, instrumente, echipament de 
protecție etc.) şi documente aparținând acesteia, fără acordul scris al conducerii Spitalului; 
- ȋnstrăinarea oricăror bunuri date ȋn folosință, păstrarea sau uzul comun, precum şi deteriorarea 
funcțională, calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al utilizării ori manevrării 
necorespunzătoare; 
- folosirea ȋn scopuri personale, aducerea la cunoştință publicului pe orice cale sau copierea pentru 
alții a unor documente sau informații privind activitatea Spitalului sau a datelor specificate ȋn fişele 
sau dosarele personale ale angajaților, fără aprobarea scrisă a conducerii; 
- efectuarea de mențiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat ȋn condica de 
prezență; 
- atitudinea necorespunzătoare față de ceilalți angajați (insulta, calomnia, purtarea abuziva, lovirea 
sau vătămarea integrității corporale sau a sănătății); 
- comiterea de fapte care ar putea pune ȋn pericol siguranța Spitalului, a propriei persoane sau a 
colegilor; manifestări publice care aduc atingerea prestigiului unității; 
- fumatul ȋn spațiile publice ȋnchise, conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor de tutun modificările şi completările ulterioare; fumatul este 
permis numai ȋn spații special amenajate pentru fumat; 
- organizarea de ȋntruniri ȋn perimetrul unității fără aprobarea prealabilă a conducerii; 
- introducerea, răspândirea sau afişarea ȋn interiorul instituției a unor anunțuri, afişe, documente etc, 
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fără aprobarea conducerii Spitalului; 
- propagarea partizană a unui curent politic; desfăşurarea activităților politice de orice fel ȋn timpul 
programului de lucru; 
- absențele nemotivate de la serviciu sau ȋntârzierea ori plecarea de la program, ȋn mod repetat; un 
număr de peste 5 absențe nemotivate poate atrage desfacerea disciplinară a contractului de muncă; 
- neglijența repetată ȋn rezolvarea sarcinilor de serviciu precum şi actele de insubordonare; 
- refuzul exercitării unui ordin legal, reprezintă ȋncălcarea obligațiilor de muncă; 
- refuzul medicilor de a asigura continuitatea asistenței medicale prin serviciul de gardă sau a 
continuității asigurării urgenței şi a secțiilor, ȋn măsura cunoştințelor profesionale pe care le dețin, 
prin rotație, echitabil, ȋn perioadele ȋn care nu există medic de gardă sau ȋn cazul unor situații 
deosebite care implică absența, justificată sau nu, a altor medici de la serviciu. 
- refuzul salariatului de a se prezenta la examenul medical periodic stabilit, această faptă constituie 
abatere disciplinară, potrivit art.31 al. 2 din Contractul Colectiv de Muncă, ȋncheiat la nivel 
național; 
- părăsirea locului de muncă ȋn timpul programului de lucru (inclusiv a programului de gardă) fără 
motiv ȋntemeiat şi fără a avea ȋn prealabil aprobarea şefului ierarhic; 
- primirea de foloase necuvenite; 
- depasirea atributiilor prevazute in fisa postului; 
- nerespectarea programului de lucru; 
- nerespectarea normelor de igienă şi a normelor de protecția muncii (Legea nr. 319/2006 cu 
modificări) cât şi a măsurilor de securitate şi sănătate a muncii; 
- reclamații justificative privind calitatea proastă a serviciilor prestate de către salariați; 
- furtul, delapidarea, distrugerea, degradarea intenționată a bunurilor din patrimoniul unității sau 
proprietatea celorlalți bolnavi internați, oricare dintre aceste fapte atrage odata cu sesizarea pentru 
ȋnceperea urmăririi penale şi desfacerea Contractului de Muncă a salariatului vinovat; 
- orice alte fapte interzise de lege. 

 
Art. 130 (1) Încălcarea cu vinovăție de către salariați a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv a 

normelor de comportare ȋn unitate față de colegi şi pacienți sau aparținători constituie abatere 
disciplinară şi se sancționează ca atare, indiferent de funcția sau postul pe care ȋl ocupă persoana 
care a săvârşit fapta. 

(2) Constituie abatere disciplinară şi se sancționează ȋncălcarea cu vinovăție de către 
salariați a obligațiilor de serviciu prevăzute de dipozițiile legale ȋn vigoare, obligațiile de serviciu 
stabilite ȋn Contractele individuale de muncă, ȋn Fişa postului, ȋn Regulamentul Intern sau 
Contractul colectiv de muncă aplicabil, de ordinele şi dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

 
Art. 131 (1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul ȋn cazul ȋn care 

salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 
a) avertismentul scris; 
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției ȋn care s-a dispus 
retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizației de conducere pe o periodă de 1-3 
luni cu 5-10%; 
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
(2) În cazul ȋn care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim 
sancționator, va fi aplicat acesta. 
(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept ȋn termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului 
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nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară ȋn acest termen. 
 (4) Amenzile disciplinare sunt interzise cu exceptia celor prevăzute expres de alte legi ȋn vigoare, 
respectiv ȋn cazul nerespectării prevederilor privind interzicerea fumatului şi consumului de băuturi 
alcoolice ȋn Spital. 
(5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sancțiune. 
 

Art. 132 Angajatorul stabileşte sancțiunea disciplinară aplicabilă ȋn raport cu gravitatea 
abaterii disciplinare săvârşită de salariat, avându-se ȋn vedere: 

 ȋmprejurările ȋn care a fost săvârşită fapta; 

  gradul de vinovație a salariatului; 

 consecințele abaterii disciplinare; 

 comportarea generală ȋn serviciu a salariatului; 

 eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către salariat. 
 
 

SECŢIUNEA X 
REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 
Art. 133 (1) Ca urmare a sesizării conducerii Spitalului cu privire la săvârşirea unei abateri 

disciplinare sau a constatării ȋncălcării de către un salariat a prevederilor legale, Regulamentului de 
Ordine Interioară, Contractului individual de muncă sau Contractului colectiv de muncă aplicabil, 
dispozițiilor legale ale conducătorilor ierarhici, Managerul Spitalului va dispune efectuarea 
cercetării disciplinare prealabile, prin intermediul Comisiei de Disciplină. 
 (2) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură disciplinară, cu excepția avertismentului scris, 
nu poate fi dispusă ȋnainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

   
Art. 134  Reguli procedurale pentru comisia de disciplină 

Cercetarea disciplinară prealabilă presupune stabilirea ȋmprejurărilor ȋn care fapta a fost săvârşită, a 
gradului de vinovăție a salariatului, a consecințelor abaterii disciplinare, a comportării generale ȋn 
serviciu a salariatului şi a antecedentelor acestuia (eventuale sancțiuni disciplinare suferite anterior 
de către salariat). 
 

(1) Comisia de disciplină este desemnată prin decizie a managerului: 
Comisia se ȋntruneşte ȋn termen de maximum 5 zile de la data la care a fost sesizată de conducerea 
unității cu privire la săvârşirea unor acțiuni sau inacțiuni care au ȋncălcat normele de disciplină ȋn 
muncă. 
     (2) Secretarul comisiei de disciplină va convoca ȋn scris salariatul care a săvârşit o abatere 
disciplinară. 
Convocarea trebuie să conțină ȋn mod obligatoriu: 

- numele şi prenumele salariatului 
- adresa de domiciliu 
- locul de muncă 
- data, ora şi locul unde este convocat 
- motivul pentru care este convocat 
- mențiunea ca ȋn caz de neprezentare este decăzut din dreptul de a se apăra şi sancțiunea 

se emite fără a se ține cont de apărările ulterioare. 
Convocarea va fi redactată ȋn dublu exemplar şi va fi comunicată fie direct salariatului, caz ȋn care 
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va fi pus să semneze de primire şi să specifice data la care a primit-o, fie prin poşta cu confirmare 
de primire. 

În cazul ȋn care salariatul convocat nu se prezintă comisia de disciplină va menționa ȋn  
proces-verbal neprezentarea salariatului. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută fără un 
motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile. 
Comisia nominalizată pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligația de a lua o 
notă scrisă de la salariatul ȋn cauză, notă ȋn care se va preciza poziția salariatului față de fapta pe 
care a comis-o şi ȋmprejurările invocate ȋn apărarea sa. 
În funcție de complexitatea faptelor vor fi convocate şi alte persoane care pot lămuri situația de fapt 
şi pot contribui la cercetarea  disciplinară. Convocarea acestor persoane se face după aceleaşi reguli 
care se aplică salariatului care a săvârşit abaterea disciplinară. 
(3) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susțină toate 
apărările ȋn favoarea sa şi să prezinte toate probele şi motivațiile pe care le consideră necesare. 
(4) În baza notelor explicative, comisia analizează şi ȋn funcție de gradul de vinovăție, ȋmprejurările 
ȋn care a fost săvârşită fapta, consecințele abaterii disciplinare, comportarea generală ȋn serviciu, 
eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior şi ȋn baza Regulamentului Intern va face 
propunerea de sancționare  ȋn baza căreia se va emite decizia de sancțiune. 
(5)  Salariatul are dreptul să fie apărat de un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 
(6) Decizia de sancțiune va fi emisă ȋn 30 de zile de la data luării la cunoştință despre săvârşirea 
abaterii disciplinare. 
(7) Comisia va avea un registru de procese-verbale numerotat şi ştampilat. 
(8) O copie de pe procesul verbal va fi ȋnaintată Comitetului Director care va valida propunerea de 
sancțiune şi va emite decizia prin biroul RUNOS. 
(9) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanța competentă ȋn termen de 30 de 
zile de la comunicare 
 

Art.135 (1) Decizia de sancționare disciplinară trebuie să cuprindă ȋn mod obligatoriu: 
- descrierea faptei care constituie abatere disciplinară prin expunerea explicită şi fără echivoc a 
motivelor de fapt care au determinat luarea măsurii; 
- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de 
muncă aplicabil, care au fost ȋncălcate de salariat; 
- motivele pentru care au fost ȋnlăturate apărările formulate de salariat ȋn timpul cercetării 
disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 
- temeiul de drept ȋn baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; 
- termenul ȋn care sancțiunea poate fi contestată; 
- instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. 
Lipsa oricărui element duce la sancționarea cu nulitatea absolută a deciziei de sancționare. 

 
Art. 136 (1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă ȋn 

forma scrisă, ȋn termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştință despre săvârşirea 
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
(2)  Decizia de sancționare se comunică angajatului ȋn cel mult 5 zile calendaristice de la data 
emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se predă personal salariatului, cu 
semnatură de primire, ori ȋn caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau 
reşedința comunicată de acesta. 
(3)  Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătoreşti competente ȋn 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 
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SECŢIUNEA XI 
ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 

 
 
Art. 137 Sancţiunile disciplinare pentru abateri de la disciplina în muncă sunt: 

 1. Avertisment scris pentru următoarele : 
- comportament necorespunzător în cadrul colectivului de muncă (insulta, calomnia, 

purtarea abuzivă, lovirea sau vătămarea integrității corporale sau a sănătății); 
- lipsa echipamentului sau echipament de protecţie necorespunzător; 
- nepurtarea ținutei obligatorii ; 
- neȋndeplinirea ȋn termen şi ȋn mod corespunzător a sarcinilor de serviciu; 
- nerespectarea programului de lucru; 
- efectuarea de mențiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat ȋn condica de 

prezență; 
- organizarea de ȋntruniri ȋn perimetrul unității fără aprobarea prealabilă a conducerii; 
- fumatul ȋn unitate; 
- diferența de tratament a unei persoane ȋn defavoarea acesteia; 
- reclamații justificate privind calitatea proastă a serviciilor prestate de către salariați; 
- executarea ȋn timpul programului a unor lucrări personale străine interesului spitalului 
- refuzul nejustificat de a da declarații cu privire la activitatea desfăşurată la locul de muncă; 
Sancțiunea cu avertisment aplicată unui angajat, se consideră a nu fi fost luată dacă timp de 

6 luni de la emiterea actului de sancționare, salariatul nu a mai săvârşit nicio abatere. 
Înainte de expirarea termenului de 6 luni, de la data emiterii actului de sancțiune, dar nu mai 

devreme de 3 luni, Comitetul Director poate dispune pentru angajatul care nu a mai săvârşit nicio 
abatere ȋn acest interval şi care a avut o comportare bună, ca sancțiunea să fie considerată a nu fi 
fost luată. 
         
          2. Retrotrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-
a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile pentru următoarele fapte: 
            - ȋncălcarea regulilor de confidențialitate ȋn folosul propriu sau al unor terți;  

- lipsa de loialitate faţă de instituţie; 
- prejudiciu adus instituţiei prin furnizarea de informaţii denaturate sau false către presă, 

instituţii sau persoane; 
- lipsa vădită de interes ȋn realizarea sarcinilor de serviciu; 
- refuzul medicilor de a asigura continuitatea asistenței medicale prin serviciul de gardă sau 

a continuității asigurării urgenței şi a secțiilor, ȋn măsura cunoştințelor profesionale pe care le dețin, 
prin rotație, echitabil, ȋn cazul unor situații deosebite care implică absența, justificată sau nu, a altor 
medici de la serviciu ; 

- distrugerea din neatenție sau din neglijență a materialelor sau bunurilor aparținând unității; 
-  hărțuirea de orice fel. 
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          3. Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% pentru următoarele 
fapte: 

- repetarea abaterilor sancționate cu avertisment  dacă acestea au fost repetate ȋn interiorul 
termenului de 6 luni de la data sancționării cu avertisment; 

- ȋntârzierea repetată la programul de lucru, respectiv minim 3 ȋntârzieri ȋn cursul unei luni 
calendaristice; 

- o absență nemotivată; 
- depăşirea atribuțiilor prevăzute ȋn fişa postului; 
- obtinerea de foloase necuvenite; 
- neluarea măsurilor sau nerespectarea normelor de securitate a muncii; 
- părăsirea locului de muncă ȋn timpul programului de lucru (inclusiv a programului de 

gardă) fără motiv ȋntemeiat şi fără a avea ȋn prealabil aprobarea şefului ierarhic; 
- refuzul salariatului de a se prezenta la unitate ȋn cazul chemării din concediu prin 

dispoziția scrisă a conducerii spitalului; 
- permiterea accesului vizitatorilor ȋn unitate de către personalul medico sanitar şi auxiliar 

sanitar ȋn afara programului de vizită, sau ȋn locuri ȋn care accesul vizitatorilor este interzis prin 
ROI. 
           

4. Reducerea salariului de bază şi/ sau după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o 
perioadă de 1-3 luni cu 5-10% pentru următoarele fapte: 

-  repetarea unor fapte care constituie abatere de la disciplina ȋn muncă , indiferent de natura 
acestora ȋn timp de 6 luni de la ultima sancțiune.  

-  utilizarea resurselor spitalului ȋn scop neautorizat; 

-   refuzul exercitării unui ordin legal. 
 Face excepție de la această sancțiune : 
   - consumul de bauturi alcoolice. 

 
5.  Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă: 

 reprezintă sancțiunea maximă ce poate fi aplicată de către spital atât pentru săvârşirea unei singure 
abateri deosebit de grave cât şi pentru ȋncălcarea repetată a obligațiilor salariatului de natura a 
perturba grav ordinea şi activitatea spitalului;  

La constatarea abaterii grave sau a abaterilor repetate de la regulile de disciplină a muncii 
ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil 
sau regulamentul de ordine interioară, spitalul  dispune concedierea salariatului pentru motive care 
țin de persoana salariatului, ȋn condițiile legii.  

Următoarele abateri sunt considerate grave şi duc la desfacerea disciplinară a contractului 
individual de muncă:  

- frauda constând ȋn obținerea unor bunuri ȋn dauna spitaluluii (inclusiv primirea şi 
păstrarea ȋn beneficiul personal a unor sume cuvenite spitalului);  

- orice faptă susceptibilă a pune ȋn pericol viața şi sănătatea altor persoane sau 
integritatea bunurilor spitalului;  

- neglijența, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale importante sau a 
fost periclitată viața altor persoane;  

- defăimarea cu rea credință a spitalului, dacă astfel s-au adus prejudicii morale sau 
materiale;  

- sustragerea de documente sau ȋnstrăinarea de fişiere fără autorizație;  
- manifestări violente, brutale sau obscene;  
- violarea secretului corespondenței, inclusiv pentru poşta electronică;  
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   - consumul de alcool sau efectuarea serviciului în stare de ebrietate ; 
   - ȋncălcarea ȋn mod sistematic a obligațiilor de muncă, respectiv prevederile ROI, ROF, 

fişa postului ; 
  - ȋntocmirea de rapoarte false, denaturarea sau distrugerea de acte importante ale unității ; 
 - abateri repetate de la normele de securitate a muncii şi normele pentru stingerea 

incendiilor ; 
 - ȋntârzieri repetate la program (peste 4), timp de două luni consecutiv ; 
 - absențe nemotivate timp de 5 zile consecutiv de la locul de muncă 
 - refuzul salariatului de a se prezenta la examenul medical periodic stabilit ; 

             - fapte care prin natura lor au pus în primejdie viaţa sau integritatea pacienţilor constatate 
dupa caz de: Colegiul Medicilor, Ordinul asistenţilor medicali sau Comisia de disciplină pentru alte 
categorii de personal. 

Cazurile de mai sus nu sunt exhaustive. Nu se pot enumera toate situațiile ce ar putea duce 
la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă fără luarea de măsuri prealabile 
Fiecare caz trebuie analizat şi investigat cu imparțialitate. 
 
Alte sancțiuni : Orice penalizare aplicată unității de către CJAS Iaşi din culpa salariaților va 
fi suportată de către aceştia.  
 
Enumerarea nefiind limitativă, pot fi considerate abateri disciplinare şi alte fapte care 
impiedică desfăşurarea normală a muncii salariaţilor, a conducerii sau care aduc prejudicii 
unităţii. 
 

SECŢIUNEA XII 

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

Art. 138 Spitalul, ȋn calitate de angajator, şi salariații răspund patrimonial ȋn condițiile 
art.253 – 259 din Legea nr.53/2003 (Codul Muncii – republicat). 

,,Art. 253 - (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material 
sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu 
serviciul. 

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu 
plângere instanţelor judecătoreşti competente. 

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de 
producerea pagubei, în condiţiile art. 254. 

Art. 139  (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii 
civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu 
munca lor. 

(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi 
care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. 

(3) În situația ȋn care angajatorul constată că salariatul sau a provocat o pagubă din vina şi ȋn 
legatură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, 
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recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul parților, ȋntr-un termen care nu va putea fi mai mic 
de 30 de zile de la data comunicării. 

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul parților, conform alin.(3), nu poate fi mai mare 
decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 

Art. 140  (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii 
fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea 
fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când 
este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 

Art. 141 (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o 
restituie. 

(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau 
dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea 
lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data 
plăţii. 

Art. 142 (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile 
salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă. 

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu 
celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv. 

Art. 143  (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul 
să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar 
public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, 
după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit. 

(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract 
individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor 
sale, în condiţiile Codului de procedură civilă. 

Art. 144  În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate 
face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, 
angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile “Codului de procedură civilă“. 

 
SECŢIUNEA XIII 

MODALITĂŢILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE 
SAU CONTRACTUALE SPECIFICE 

 
Exercitarea profesiunii de medic 

 
Exercitarea profesiunii de medic se realizează ȋn condițiile stabilite de Legea nr. 95/2006 

privind reforma ȋn domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art.145 (1) Profesia de medic are ca principal scop asigurarea stării de sănătate prin 
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prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, menținerea și recuperarea sănătății individului și a 
colectivității. 
(2) În vederea realizării acestui scop, pe tot timpul exercitîrii profesiei, medicul trebuie să 
dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate și respect față de ființa umană. 
 (3) Deciziile și hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul și drepturile 
pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienți, respectarea 
demnității umane, principiile eticii și deontologiei medicale, grija față de sănătatea pacientului și 
sănătatea publică. 

 
Art. 146 În scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de 

medic are la baza exercitării sale independența și libertatea profesională a medicului, precum și 
dreptul de decizie asupra hotărârilor cu caracter medical. 

 
Art. 147 Monitorizarea și controlul exercitării profesiei de medic se realizează de către 

Colegiul Medicilor din România și Ministerul Sănătății Publice, denumite în continuare autorități 
competente române. 

Art. 148 (1) Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele 
prevăzute la art. 370 din lege, care îndeplinesc următoarele condiții: 
a) dețin un titlu oficial de calificare în medicină; 
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege; 
c) sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic; 
d) sunt membri ai Colegiului Medicilor din România; 
e) prin excepție de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazionalî de servicii, medicii care 
întrunesc condițiile prevăzute la art. 370, lit.b), d) sau f) din Legea 95/2006 trebuie să înșiinteze 
Ministerul Sănătății Publice cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe 
teritoriul României și să fie înregistrați pe această perioadă la Colegiul Medicilor din România. 
 
(2) Medicii exercită profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din 
România, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea 
profesională, valabilă pentru anul respectiv și în baza creditelor obținute prin educația 
medicală continuă. 

 
Art. 149 Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor 

profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală și a regulilor de bună practică profesională, a 
Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de 
organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, precum și pentru orice fapte săvârșite 
în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale 
Colegiului Medicilor din România. 

 
Art. 150 Plângerea împotriva unui medic se depune la colegiul al cărui membru este 

medicul. 
 

Exercitarea profesiunii de asistent medical 
 

Exercitarea profesiunii de asistent medical se realizează în condițiile stabilite de OUG nr. 144/2008 
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 
asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Art. 151 (1) Profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se exercită pe 

teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 1 din OUG. nr. 144/2008, care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moaşă şi, 
respectiv, asistent medical; 
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă; 
c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, 
moaşă şi asistent medical; 
d) sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România. 
(2) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile 
prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul 
anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în 
activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.  
Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 
(3)  Activităţile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist sunt: 
a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de 
sănătate, de natură preventivă, curativă şi de recuperare; 
b) administrarea tratamentului, conform prescripţiilor medicului; 
c) protejarea şi ameliorarea sănătăţii; 
d) elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate; 
e) facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc; 
f) desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către 
asistenţii medicali generalişti licenţiaţi; 
g) participarea la protejarea mediului ambiant; 
h) întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfăşurată; 
i) organizarea şi furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară; 
j) participarea asistenţilor medicali generalişti abilităţi ca formatori, la pregătirea teoretică şi 
practică a asistenţilor medicali generalişti în cadrul programelor de educaţie continuă; 
k) pregătirea personalului sanitar auxiliar; 
l) desfăşurarea de activităţi de educaţie în instituţii de învăţământ pentru pregătirea viitorilor 
asistenţi medicali. 
(4) Profesia de moaşă presupune dreptul de acces şi exercitare a următoarelor activităţi, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare: 
a) asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială; 
b) diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinărilor necesare 
pentru supravegherea evoluţiei sarcinii normale; 
c) prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii diagnosticări posibile 
a sarcinilor cu riscuri; 
d) stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părinţi şi consilierea lor în materie de igienă şi 
alimentaţie, asigurarea pregătirii complete pentru naştere; 
e) îngrijirea şi asistarea mamei în timpul travaliului şi monitorizarea stării fetusului in utero prin 
mijloace clinice şi tehnice adecvate; 
f) asistarea naşterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei şi în cazuri de urgenţă 
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practicarea naşterii în prezentaţie pelviană; 
g) recunoaşterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anunţare a unor anomalii care necesită 
intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea acestuia; luarea măsurilor de urgenţă care se impun în 
absenţa medicului, în special extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea 
manuală a uterului; 
h) examinarea şi îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor iniţiativelor care se impun în caz de 
nevoie şi practicarea, după caz, a resuscitării imediate; 
i) îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada postnatală şi acordarea tuturor 
sfaturilor utile privind creşterea nou-născutului în cele mai bune condiţii; 
j) acordarea îngrijirilor prescrise de medic; 
k) elaborarea rapoartelor scrise necesare; 
l) desfăşurarea de către moaşele licenţiate de activităţi de educaţie în instituţii de învăţământ pentru 
pregătirea viitoarelor moaşe, activităţi de cercetare şi în cadrul programelor de educaţie continuă. 
(5)  Activităţile prevăzute la alineatele 2 şi 3 se exercită cu asumarea responsabilităţii asistentului 
medical generalist şi a moaşei privind planificarea, organizarea, evaluarea şi furnizarea serviciilor. 
(6)  Activităţile desfăşurate de asistenţii medicali se exercită cu asumarea responsabilităţii privind 
planificarea, organizarea, evaluarea şi furnizarea serviciilor, precum şi cu privire la totalitatea 
actelor şi tehnicilor practicate. 

 
Art. 152 Controlul şi supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de 

moaşă şi de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumite în continuare 
autorităţi competente române, în conformitate cu atribuţiile prevăzute de reglementările legale în 
vigoare. 
 

 
Exercitarea profesiunii de farmacist 

 
Exercitarea profesiunii de farmacist se realizează în condițiile stabilite de Legea 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art. 153 Profesia de farmacist se exercită pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, 
de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în farmacie. 

 
Art. 154  Prin titlu oficial de calificare în farmacie se înțelege: 

a) diploma de farmacist, eliberată de o instițutie de învățământ superior medico-farmaceutic 
acreditată din Romania; 
b) certificatul de farmacist specialist, eliberat de Ministerul Sănătății Publice; 
c) diploma, certificatul sau alt titlu de farmacist, eliberate conform normelor Uniunii Europene, 
statele aparținând Spațiului Economic European sau de Conferința Elvetiană; 
d) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, dobândite într-un stat terț și recunoscute de 
unul dintre statele membre prevăzute la lit. c) ori echivalate în România. 

 
Art. 155 Monitorizarea și controlul exercitării profesiei de farmacist se realizează de 

Colegiul Farmaciștilor din România și de Ministerul Sănătății Publice. 
 
Art. 156 Farmaciştii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 553 din Legea 

nr.95/2006 exercită profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din 
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România, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea 
profesională, valabilă pentru anul respectiv. 

 
Art. 157 Exercitarea profesiei de farmacist se realizează prin următoarele activități: 

a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor; 
b) fabricarea și controlul medicamentelor; 
c) controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor; 
d) depozitarea, conservarea și distribuirea medicamentelor en gros; 
e) prepararea, controlul, depozitarea și distribuția medicamentelor în farmacii deschise publicului; 
f) prepararea, controlul, depozitarea și eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital; 
g) acordarea de informații și consultanță privind medicamentele. 

 
Art. 158 În exercitarea profesiei farmacistul trebuie să dovedească profesionalism, 

devotament, corectitudine, disponibilitate și respect față de persoana care i se adresează pentru 
obținerea serviciilor farmaceutice necesare. 

 
Art. 159 Farmacistul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor 

profesionale, a Codului deontologic al farmacistului și a regulilor de bună practică profesională, a 
Statutului Colegiului Farmaciștilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii 
adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din România, precum și pentru 
orice fapte săvârșite în legatură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze 
onoarea și prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmaciștilor din România. 

 
Art. 160 Plângerea împotriva unui farmacist se depune la colegiul al cărui membru este. 

 
 

Răspunderea civilă a personalului medical 
 

Art. 161 (1) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care 
includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin 
acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament. 
(2) Personalul medical răspunde civil şi pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea 
reglementărilor privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligativitatea acordării 
asistenţei medicale. 
(3) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci 
când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil 
personal medical ce are competenţa necesară. 
(4) Răspunderea civilă reglementată prin prezenta lege nu înlătură angajarea răspunderii penale, 
dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracţiune conform legii. 

 
Reglementări specifice medicamentelor 

 
Art. 162 Nici un medicament nu poate fi pus pe piață în România fără o autorizație de 

punere pe piața emisă de către Agenția Națională a Medicamentului, în conformitate cu prevederile 
Titlului XVII din Legea 95/2006, sau fără o autorizație eliberată conform procedurii centralizate. 

 
Art. 163 Publicitatea pentru medicamente include orice mod de informare prin contact 

direct (sistemul “door-to-door”), precum și orice formă de promovare destinată să stimuleze 
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prescrierea, distribuirea, vânzarea sau consumul de medicamente; publicitatea pentru medicamente 
va include în special: 
- publicitatea pentru medicamente destinată publicului larg; 
- publicitatea pentru medicamente destinată persoanelor calificate să prescrie sau să distribuie 
medicamente; 
- vizite ale reprezentanților medicali la persoane calificate să prescrie medicamente; 
- furnizarea de mostre. 

-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor.  
Art 164 (1) În cadrul spitalului, va exista un spațiu destinat publicității pentru medicamente 

și el va fi prestabilit de către conducerea spitalului.  
(2) Întâlnirile dintre reprezentanții firmelor de medicamente și medicii specialiști se vor desfășura 
după un program organizat și aprobat de către conducerea spitalului, a secțiilor și laboratoarelor.  
(3) Conținutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea spitalului.  
(4) Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii din Spital trebuie să se 
desfășoare după un program aprobat de conducerea spitalului. 
 
 

SECTIUNEA XIV 
PAZA ŞI PROTECŢIA 

 
Art. 165 Paza şi protecţia unității se realizează ȋn concordanța cu prevederile legii 333/2003 şi 
ordinului 1365/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
Răspunderea pentru modul de organizare şi desfăşurare a serviciului de pază aparține 
managerului unității. 
 
Art. 166 Paza spitalului se asigură de către o firmă de specialitate, cheltuielile ocazionate de 
această activitate, se prevăd ȋn bugetul de venituri şi cheltuieli al unității. 
 
Art. 167 Paza spitalului se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază propriu, 
ȋntocmit de managerul spitalului, cu avizul de specialitate al poliției, conform legii. 
 
Art. 168 Serviciul de pază are ca scop stabilirea unor reguli unitare de acces ȋn incinta spitalului 
şi ȋn anumite spații cu grad ridicat de securitate, prevenirea şi limitarea furturilor de orice 
natură, a distrugerilor, incendiilor şi a altor acțiuni producătoare de pagube materiale, precum şi 
protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se află ȋn incinta spitalului şi a personalului 
angajat al spitalului. 

 
SECTIUNEA XV 

ACCESUL ÎN UNITATE 
 

Art. 169 Accesul în unitate se realizează astfel: 
- pe bază de legitimaţie pentru personalul propriu; 
- pentru personalul din afara unităţii venit în interes de serviciu pe bază de buletin de identitate sau 
legitimaţie de serviciu; 
- pentru studenţi pe bază de legitimaţie de student; 
- pentru vizitatorii bolnavilor, în cadrul unui program bine stabilit, şi în afara programului, pentru 
vizitarea acestora pe baza unei legitimatii ; 
- accesul presei numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de 
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identitate prezentat agentului de pază precum şi a acordului managerului spitalului, sau a 
purtătorului de cuvînt desemnat de către manager. Agentul de pază are obligaţia de a însoţi 
reprezentanţii mass-media până în momentul preluării de către manager sau purtătorul de cuvînt al 
spitalului.  
- reprezentantii mass-mediei pot filma ȋn spitale numai ȋn spațiile pentru care managerul şi-a 
exprimat acordul ȋn mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se poate face 
numai ȋn condițiile legii. 
 
Art. 170 (1) Accesul ȋn spital al vizitatorilor este permis de luni până vineri ȋn intervalul orar 
15.00-20.00, iar ȋn zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează ȋntre orele 10.00-
20.00 numai cu respectarea următoarelor condiții:  
-  accesul se face ȋn baza documentului de identitate;  
-  accesul se permite numai persoanelor cu ținută decentă;  
-  pe toată perioada prezenței ȋn incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul 
care ȋi atestă această calitate.  
(2) În afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul ȋn spital se face numai pe 
baza "biletului de liber acces ȋn secția...", eliberat de medicul curant şi vizat de şeful de secție sau 
de medicul de gardă; 

-  Numărul de vizitatori pentru un pacient internat ȋntr-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate 
fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitați maximum 2 pacienți ȋn acelaşi timp. 
- Vizitarea pacienţilor în secţia/compartimentul de terapie intensivă este permisă zilnic doar 

membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, cu condiţia ca vizita să se facă individual 
sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne. 
(3) Este interzis accesul persoanelor străine ȋn spital ȋn zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc 
nasteri, secție nou-născuți, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale 
periculoase, stație de oxigen, precum şi ȋn orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.  
Excepție de la alin. (3) fac cazurile speciale aprobate de şefii de secție şi vizate de managerul 
spitalului.  
(4) Încăperile ȋn care nu au acces persoanele străine au la intrare anunțuri de avertizare ȋn acest 
sens. 
(5) Pe durata vizitelor, personalul medico- sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu 
strictețe a interdicțiilor de acces ȋn zonele precizate la alin. (3), a regulilor de acces şi circulație ȋn 
spital, precum şi a normelor de conduită civilizată. 
(6) În cazul apariției oricăror nereguli, personalul medico sanitar sesizează de urgență serviciul de 
pază. 
(7)  Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispozițiilor Direcției de 
Sănătate Publică, ȋn această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor ȋn 
spital; 

(9) În cadrul spitalului, este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât şi prin 
utilizarea de aparate radio, CD-playere etc; 
 (10) Vizitatorii nu au voie să afecteze curățenia, să deranjeze ceilalți pacienti şi nu au voie să se 
aşeze pe paturile pacienților; 
(11) În cadrul spitalului, vizitatorii au obligația să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice 
natură, exclusiv ȋn locurile special amenajate ȋn acest sens; 
(12) În cadrul spitalului este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de 
gunoi, usi, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, 
demontarea, distrugerea sau degradarea oricăror elemente constructive, decorative sau mobilier. 
Persoanele care cauzează astfel de prejudicii ȋn mod direct sau indirect, vor acoperi integral 
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costul reparării sau ȋnlocuirii acestor bunuri; 
(13) Vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, 
băuturi alcoolice, țigări; 
(14)Vizitatorii nu au voie să intervină ȋn ingrijirile medicale ale pacienților; 
(15)Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacientilor, toate informațiile despre 
pacienți vor fi solicitate direct medicului curant; 
(16) În cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video şi audio şi de asemenea 
este strict interzisă ȋnregistrarea audio şi video, fără acordul prealabil scris al conducerii 
spitalului; 
(17)Vizitatorii vor purta echipamentul de protecție corespunzător la intrarea ȋn salon; 

      (18)Vizitatorii se vor spăla pe mâini la intrarea şi ieşirea din salon; 
 (19) În incinta spitalului sunt interzise fără acordul scris al conducerii spitalui: afişajul,    
vânzările ambulante, distribuția materialelor publicitare; 
(20)Vizitatorii au obligația să nu işi lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de 
zona ȋn care se află, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna”  nefiind 
responsabil de dispariția acestora. 

 

SECȚIUNE XVI 
                      

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PACIENTULUI 
 
CAPITOLUL I 
DREPTURILE PACIENTULUI 
 
            Art.171 Prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de 
sănătate; 
         

Art.172 Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea 
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. 
        

 Art.173 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare. 
        

  Art.174 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, 
precum şi la modul de a le utiliza. 
       

   Art.175 (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional 
al furnizorilor de servicii de sănătate. 
    (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să 
le respecte pe durata spitalizării. 
          

   Art.176 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor 
medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la 
procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor 
medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. 
          

  Art.177 Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care 
informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. 



Spitalul Clinic de 
Obstetrica Ginecologie 

“Elena Doamna” 

REGULAMENT DE ORDINE 
INTERIOARA 

Cod : ROI SCOGED 

Editia : 2 Rev : 1 Pag. 70/81 

 

 70 

         
 Art.178 Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos,  clar, cu 

minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, 
informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, 
se va căuta o altă formă de comunicare. 
        
   Art.179 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă 
persoană care să fie informată în locul său. 
          

 Art.180 Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, 
diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului. 
          

Art. 181 Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 
          
 Art. 182 Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al 
investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada  spitalizării. 
          

Art.183 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, 
în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale 
trebuie explicate pacientului. 
         

Art.184 Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală 
de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare 
anterioară a voinţei acestuia. 
          
 Art.185 În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, 
consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar. 
        

  Art.186 În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să 
fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. 
          

Art.187 (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în 
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este 
declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. 
    (2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 
medici pentru pacienţii din ambulator. 
        

  Art.188 Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea 
tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a 
tratamentului cu care acesta este de acord. 
          

 Art.189 Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în 
învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică 
persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la 
reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. 
         

  Art.190 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără 
consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau 
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tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. 
         

  Art.191 Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, 
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul 
acestuia. 
           

Art.192 Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul 
îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 
          

  Art.193 În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale 
acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 

     
Art. 194 Pacientul are acces la datele medicale personale. 
     
Art.195 (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia 
cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori 
îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. 
    (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau 

pentru sănătatea publică. 
   
  Art.196 Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de 

risc major şi imediat pentru viaţa mamei. 
   
    Art.197 Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei 

vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare. 
 
    Art. 198 (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția 

cazului prevăzut la art. 26 din Legea 46/2003 drepturile pacientului.    
 (2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind 

sănătatea reproducerii. 
    (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri. 
  
   Art.199 (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor 

pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai 
pe baza criteriilor medicale. 

    (2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se 
elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi se aduc la cunoştinţa publicului. 

    (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de 
dotare necesare şi personal acreditat. 

    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme. 
 
    Art. 200 Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 
 
   Art.201 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, 

material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura 
posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. 

  
   Art.202 Pacientul internat, la cerere, are dreptul și la servicii medicale acordate de către un 
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medic acreditat din afara spitalului.. 
   
     Art.203 (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună 

pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât 
prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective. 

    (2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau 
donaţii, cu respectarea legii. 

  
     Art.204 (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării 

sale de sănătate sau până la vindecare. 
    (2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele 

unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină 
generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au 
dreptul la serviciile comunitare disponibile. 

  
   Art.205 Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de servicii 

farmaceutice, în program continuu. 
  
   Art.206 Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre 

pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului 
prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, 
conform prevederilor legale. 

 
  Art.207 Are libertate de deplasare nerestricționată temporar, cu exceptia perioadelor de vizită 

medicală, contravizită și carantină. 

 
CAPITOLUL  II 
OBLIGAȚIILE PACIENTULUI 
 
 Art. 208 Pacienta nu are voie să părăsească incinta spitalului. 
  

Art. 209 Pacienta internată este obligată să poarte numai echipament de spital (cămașa, 
capot etc). 
  

Art. 210 În timpul orelor de vizită medicală vor fi gasite în pat iar accesul vizitatorilor este 
interzis. 
  

Art. 211 Pacienta va respecta regulile de igiena personală: 
- duș zilnic 
- spălarea mâinilor cu apă și săpun înainte și după fiecare manevră 
- se preocupă de igiena sânului pentru prevenirea eroziunilor și ragadelor 
- se preocupă de igiena alăptării prin spălarea mâinilor și a sânilor cu apă călduță și 

săpun, clătirea și ștergerea prin tamponare cu comprese sterile înainte și după 
fiecare alaptare 

 
Art. 212 Pacienta va respecta  următoarele reguli la locul de cazare: 

- nu așează pe pat genți în care transportă obiecte personale 
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- nu păstrează alimente în noptiere sau pe pervazul ferestrelor ci numai în frigiderele 
existente în sector 

- servirea mesei se face numai în sala de mese cu spălarea obligatorie a mâinilor 
înainte de fiecare masă 

- nu va pastră în noptiere sticle, borcane cu resturi alimentare suc sau ceai 
- nu depozitează nici un obiect pe patul nou-născutului 
- nu utilizează cădița destinata băii nou-născutului pentru igiena personală sau  
pentru a spăla lenjerie 
- nou-născutul nu se așează pe patul pacientei 

 
Art. 213 Pacienţii au următoarele obligații : 
-  Să respecte regulile ce se aplică în spital; 
-  Să păstreze ordinea, linistea şi curăţenia în spital; 
-  Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital; 
-  Să nu deterioreze bunurile din spital; 
-  Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării; 
-  Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie; 
-  Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care 
are drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat; · 
-  Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite 
pentru şederea în spital;  
 

  Art.214  Se interzice complet fumatul în Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena 
Doamna   ” având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3 (1). Nerespectarea acestei 
prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 100 – 500 
RON. Această prevedere trebuie respectată de către personalul încadrat în unitate, de către pacienți, 
apartinatori precum si orice alta persoana care seafla in unitatea sanitara. 

 
SECTIUNEA XVII 
REGLEMENTARI REFERITOARE LA FOAIA DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ 
 

Art. 215 CIRCUITUL FOII DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ 
 
În scopul realizării corecte a circuitului Foii de Observaţie Clinică Generală, care să asigure în 
totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile, se vor respecta prevederile 
Ordinului nr. 1782 din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederile Ordinului 1081/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
- În momentul internării pacientului se completează datele din Foaia de Observaţie Clinică 
Generală (F.O.C.G.), conform Modelului din Ordinul nr. 1782 din 28 decembrie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind ȋnregistrarea şi raportarea stastistică a pacienților 
care primesc servicii medicale ȋn regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, care 
formează Setul Minim de Date la Nivel de Pacient (S.M.D.P.); 
- Pentru pacienţii internaţi F.O.C.G. se întocmeşte la nivelul Biroului de Internări prin 
completarea Setului Minim de Date  după cum urmează: 
- numărul de identificare al spitalului; 
- numărul de identificare a secției; 
- număr FOCG; 
- numele pacientului; 
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- prenumele pacientului; 
- localitatea; 
- judeţul; 
- data naşterii; 
- sexul; 
- codul numeric personal; 
- tipul asigurării de sănătate; 
- casa de asigurare de sănătate de care aparţine; 
- data internării; 
- ora internării; 
-tipul internării; 
- Diagnosticul la internare - reprezintă afecţiunea de bază pentru care pacientul primeşte servicii 
spitalicesti. 
- Pacienţii se înregistrează ȋn Registrul de Internări la Camera de Gardă. 
- Odată completate datele mai sus menţionate, pacientul este ȋnsoțit pe secţia de profil. 
Pe secție, F.O.C.G. se codifică ȋn conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută ȋn 
Ord.M.S. nr.1027/2010 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG cu modificările 
ulterioare şi ȋn F.O.C.G. se specifică: 

- investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, investigaţii 
radiologice, intervenţii chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora, 
la nivelul serviciilor de profil; 
- transferul unui pacient de la o sectie la alta în cadrul aceluiaşi spital; 
 - în cazul transferului unui pacient din secţia de profil în compartimentul A.T.I., F.O.C.G. cu 
epicriza de etapă se va transmite acestui compartiment; 

Tabelul “Transferuri” din F.O.C.G. se completează de către asistentele şefe de secţie în 
momentul venirii şi plecării pacientului dintr-o secţie în altă - secţie; 

FOCG a pacientului, ȋn perioada spitalizării se păstrează ȋn biroul asistentei ȋn mape pentru 
fiecare salon ȋn parte; 

Pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeşte o singură F.O.C.G şi se 
stabileşte un singur diagnostic principal în momentul externării; 

În momentul externării, ȋn FOCG a pacientului, la nivelul secţiei (asistenta şefă/asistenta de 
salon) se specifică: 
- data externării; 
- ora externării; 
- tipul externării; 
- starea la externare; 
  Diagnosticul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemnează şi se codifică 
de către medicul curant care parafează şi semnează F.O.C.G. în momentul încheierii acesteia; 

 
La externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată în comun, de către medicul 

curant din secţia de profil şi eventual de medicul specialist A.T.I. (epicriză ), iar F.O.C.G. va fi 
semnată de şeful secţiei în care este angajat medicul curant; 
FOCG se ȋntocmeşte pentru pacienții spitalizați ȋn regim de spitalizare continuă; 
FOCG se completează ȋntr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. 
Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, ȋn regim de 
spitalizare continuă, ȋn cadrul aceluiaşi spital, fără ȋntrerupere şi fără modificarea tipului de ȋngrijiri. 
Tipurile de ȋngrijiri ȋn regim de spitalizare continuă sunt: ȋngrijiri acute şi ȋngrijiri cronice sau de 
recuperare; 
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“Foaia zilnică de mişcare a pacienţilor internaţi” se completează zilnic până la orele 14.00, după 
care, pentru pacienţii care se internează ulterior, “mişcarea” se completează a doua zi; 
 Pacienţii internaţi de urgenţă între orele 14.00 - 24.00 se nominalizează în “mişcarea” întocmită în 
ziua respectivă; pacienţii internaţi de urgenţă după ora 24.00 se nominalizează în “mişcarea” din 
ziua următoare; 
Pentru ca pacienţii mai sus menţionaţi să beneficieze de mic dejun si prânz, asistentele de serviciu 
ale secţiilor, raportează asistentelor şefe la ora 7.00 pe baza unor note de comandă suplimentare 
(meniu de urgenţă ); 
“Mişcarea zilnică a bolnavilor” se întocmeşte de către asistentele şefe de secţie care au 
responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular; 
Pacienţii externaţi sunt nominalizaţi în “mişcare” cu nume şi numărul F.O.C.G. la rubrica Ieşiri 
Nominale, după care F.O.C.G. se predau în aceeaşi zi la Serviciul de Statistică şi Informare 
Medicală; 
- F.O.C.G. se arhivează lunar în arhiva fiecărui pavilion al Spitalului, la încheierea anului se depun 
pe baza procesului verbal la arhiva centrală a spitalului; 
 
Art. 216 REGIMUL DE PĂSTRARE A FOCG PE PARCURSUL SPITALIZĂRII 
- Pe toată perioada spitalizării , FOCG ale pacientilor internați pe secție se păstrează în dosarele cu 
foi de observație ale secției respective, in camera asistentei șefe 
- Dosarul va avea un opis zilnic care să cuprindă 
- Numele și prenumele pacientului 
- Numărul foii de observație 
- Salonul/ rezerva unde de află internat 
- O listă centralizată cu pacienții, FOCG corespunzătoare și salonul unde sunt aceștia cazați va fi 
afișată zilnic la camera asistentelor 
- FOCG va însoți pacientele la investigațiile paraclinice și, după completarea acesteia de către 
medicul respectiv va fi adusă și returnată de către personalul însoțitor asistentei șefe sau medicului 
curant/garda, după caz. 
 
Art.217 ACCESUL PACIENTULUI LA FOCG  
Pe perioada internării gestionarea FOCG se efectuează în cadrul secției, prin monitorizarea acesteia 
de către asistenta șefă a secției; 
- FOCG se află la îndemâna profesioniștilor în biroul asistentei șefe 
- Pacientul poate solicita medicului sau asistentei medicale informații din FOCG, informații despre 
analize și rezultate, despre boala și tratamente și despre evoluție; 
- Medicul curant și asistenta de salon sunt obligați să dea toate explicațiile pacientului 
- La solicitarea scrisă, pacientul poate primi o copie după FOCG, cu acordul managerului 
- Copie după FOCG se mai poate elibera: 
- familiei sau apartinătorilor dacă au procură de la pacinet sau dacă pacientul a decedat 
- organelor de control abilitate (poliție, parchet etc.) 
- medicilor nominalizați de pacient. 
-se va respecta Legea Drepturilor Pacienţilor, alineatul referitor la faptul că au acces la toată 
documentaţia medicală proprie (în perioada internării şi după), personal şi cu avizul medicuui 
curant / medicul şef de secţie 
- la Foile de Observaţie ale pacienţilor vor avea acces: 
-  medicul curant 
- medicul rezident care este repartizat să lucreze cu medicul curant al pacientului 
-  medicul şef de secţie 
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-  Directorul Medical 
-  Managerul spitalului 
-  medicul de gardă (dacă starea de sănătate a pacientului necesită un consult sau se agravează 
pe parcursul gărzii) 
- medicii de alte specialităţi medicale de la camerele de gardă ale altor spitale, dacă medicul 
curant / medicul de gardă a solicitat un consult interdisciplinar, care va fi şi consemnat în 
foaia de observaţie 
-  comisia de expertiză medicală a capacităţii de muncă 
-  organe de control (instanţe de judecată / Poliţie / Parchet / IML / alte organe de cercetare) 
-  psihologul 
-  asistentul social 
- asistentul medical 
-  registratorul medical 
-  personalul arhivei 
-  studenţi, masteranzi, doctoranzi, care desfăşoară lucrări de licenţă / dizertaţie / doctorat sub 
directa îndrumare a unui cadru universitar dintr-o universitate cu care spitalul are contract de 
colaborare cu conditia ca acestia sa semneze o declaratie pe proprie raspundere ca nu vor face 
publice datele de identificare ale pacientului, pastrand anonimatul acestuia si ca vor folosi 
datele medicale strict in scopul stiintific anterior precizat. 
-Pacienţii nu vor avea acces la foile de observaţie proprii (acestea nu vor sta pe pat / la îndemâna), 
decât cu cerere scrisă şi aprobată de către Conducerea spitalului (după acordul prealabil al 
medicului curant şi al şefului de secţie). 
-Infirmierele sau aparţinătorii pacienţilor nu vor avea acces la F.O.C.G. 
Medicii din alte secţii ale spitalului nu vor avea acces (cu excepţia dosarelor aflate în arhivă în 
momentul reinternării pacientului), decât dacă aceştia sunt numiţi de către Directorul Medical. 
-Documentele medicale pe care pacienţii au dreptul să le primească la externare sunt: 
- biletul de externare, în care trebuie scrise concluziile tuturor examenelor clinice efectuate pe 
parcursul internării (dacă este cazul, se va detalia întregul consult), rezultatele examinărilor 
clinice şi investigaţiilor paraclinice – EEG, ECG, CT, RMN şi tratamentul iniţiat şi urmat pe 
parcursul internării 
- scrisoare medicală, care trebuie să cuprindă tratamentul necesar şi recomandări către medicul 
de familie 
-schemă de tratament 
- reţetă compensată / gratuită (dacă pacientul dovedeşte calitatea de asigurat) 
- concediu medical (cu menţiunea că se va nota în F.O. nr. C.M. şi nr. Reţetei medicale eliberate) 
 
Art.218 Baza de date cu statistica spitalului. Se păstrează de către salariaţii Serviciului de 
Statistică al spitalului, în modalitate electronică Platformele SIUI electronice, pe perioadă 
nedeterminată începând din 2008, respectiv 2010. 
La aceste informaţii au acces: 
- Biroul  statistica medicala 
- Biroul Financiar – Contabil, 
- Manager 
-Director Medical 
- CAS Iasi 
- Echipele de cercetare ştiinţifică. 
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SECTIUNEA XVIII 
ASPECTE LEGISLATIVE SI CONCLUZII 

 
Art.219 Operațiunile care duc la eliberarea unor certificate / adeverințe, ce conțin date medicale ale 
unor persoane ce sunt sau au fost pacienți ai spitalului, trebuie să se desfășoare cu respectarea 
confidențialitătții informațiilor, așa cum prevăd următoarele acte normative: 
- Legea 677 / 2001 pentru protecția peresoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulația a acestor date; 
- Ordinul avocatului poporului nr. 52 / 18.04.2002, privind aprobarea cerințelor minime de 
securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal; 
- Legea nr. 46 / 2003 privind drepturile pacienților 
 
Art.220 Spitalul poate elibera adeverințe / certificate, curpinzând informații medicale privind starea 
de sănătate a pacienților, în următoarele variante de solicitare a acestor date: 
- La cererea personei în cauză (pacientului), exprimată în scris. 
Cererea va cuprinde datele de identitate ale solicitantului, respectiv nume și prenume, data 
completă a nașterii, prenumele părinților, seria și numărul actului de identitate (buletin / carte de 
identitate, conform OUG nr. 97 / 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 290 / 2005), codul 
numeric personal, adresa de domiciliu, date despre perioada internării în spital, scopul solicitării, 
semnatura. 
- La cererea indirecta a persoanei în cauză, exprimată prin reprezentantul său legal. 
- În cazul copiilor minori, reprezentanții legali ai acestora sunt, de regulă, părinții. 
- În atare situaţii, la cererea pe care o formulează, în afara datelor precizate la primul punct, se vor 
adăuga seria, numărul și emitentul Certificatului de naștere și se vor atașa copii legalizate de pe 
actul de identitate al părintelui și de pe Certificatul de naștere al copilului. 
- Reprezentantul legal al minorului poate fi, conform art. 108 - 123 Cod Civil, tutorele. În acest 
caz, în cuprinsul cererii sale, în afara datelor de la primul punct acesta va specifica numărul şi 
data documentului de instituire a tutele și va atașa o copie legalizată a acesteia. 
- Reprezentantul legal al persoanei adulte poate fi tutorele sau curatorul. 
- În aceste cazuri, în afara datelor prevăzute la primul punct, se vor preciza în cerere, numărul, data 
și emitentul documentului de instituire a tutelei / curatelei și se va atașa o copie legalizată a 
acestui document. 
 
Art.221 Actele uzuale eliberate frecvent în spital, la cererea pacienţilor sunt: 
- Certificate medicale, care cuprind toate internările pe care pacientul în cauză le-a avut în Spital, 
cu diagnosticele la externare, secţia în care pacientul a fost internat şi numele medicului care la 
externare a semnat şi parafat diagnosticul. Certificatul astfel redactata va purta semnătura 
Directorului Medical al spitalului şi ştampila Biroului de Externări. 
Astfel de Certificate se redactează la cererea pacientului sau a reprezentatntului legal al acestuia, de 
regulă în atenţia Comisiei de Expertiză sau a Comisiei de Handicap. 
- La cererea unor terți 
- Cu acordul explicit exprimat în scris al personei în cauză, conform art. 22 din Legea 46 / 2003 
privind drepturile pacientului, art. 5-7 din Legea 677 / 2001. Cererea trebuie să cuprindă datele 
prevăzute la Art. 188 primul punct. 
- Spitalul va elibera copii după F.O.C.G., adeverințe / certificate cu datele medicale ale unor 
persoane ce sunt sau au fost pacienți ai spitalului, fără acordul explicit al acestora, în următoarele 
situații: 
- La solicitarea scrisă a organelor de anchetă judiciară (Politie, Parchet); Solicitarea va cuprinde 
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datele de identificare ale persoanei juridice respective (denumnire, sediu, cod fiscal), nr. dosar de 
anchetă, va purta număr de ieșire, numele și prenumele reprezentantului legal și ștampila unității 
respective. 
- La solicitarea instanțelor judecătorești; Solicitarea va cuprinde datele prevăzute la primul punct 
precum și numărul dosarului de instanță, completul,termenul, obiectul, părtțle. 
- La solicitarea instutuțiilor de Medicină Legală - Comisiilor de expertiză medico – legală, 
conform prevederilor art. 2, art.15 si art.17 din Ordonanța Guvernului nr.1 / 2000, privind 
organizarea și funcționarea instituțiilor de Medicină Legală. 
- La solicitarea unei Comisii de Expertiză a Capacitătți de Muncă, respectiv Comisii pentru 
expertizarea gradului de Handicap, conform art.16 si 17 din Ordinul Ministrului Sanatatii si 
Secrertarului de stat pentru persoanele cu handicap nr. 90 / 2002 si Legii 448 / 2006. 
- La solicitarea medicului de familie, care trebuie să cuprindă datele de identificare ale 
cabinetului (nume și prenumele medicului de familie, numărul și data înregistrării în Registrul 
unic al cabinetelor de medicină de familie, sediul, nr. de fișa medicală al pacientului inscris pe 
lista medicului respectiv). Cadrul legal: art. 228 alin. (1) din Legea nr.95 / 2006 privind reforma 
in domeniul sănătații, cu modificările și completările ulterioare. 
- La solicitarea Casei de Asigurări de Sănătate, în cadrul derulării contractului de furnizare de 
servicii medicale spitalicești, conform art. 249 si 251 din Legea nr. 95 / 2006, privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. 
- La solicitarea unei alte unităti medicale. Solicitarea va cuprinde datele de identificare ale 
respectivei unităti sanitare (denumire, sediu, cod fiscal), va purta semnatura reprezentantului 
legal și ștampila unității. În solicitare, se va preciza scopul pentru care aceasta a fost formulată. 
 
 

SECTIUNEA XIX 
NORME OBLIGATORII 

 
Art.222 Este interzisă promovarea unui medicament înainte de acordarea autorizaţiei de punere pe 
piaţă(APP), precum şi promovarea unui medicament în afara indicaţiilor terapeutice aprobate. 
 
Art.223(1) Materialele publicitare pentru medicamente care se eliberează pe bază de prescripţie 
medical sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii. 
(2) Este interzis ca materialele promoţionale să fie lăsate în locuri accesibile publicului larg, aşa 
cum sunt, dar nu limitat la, farmaciile, sălile de aşteptare ale cabinetelor medicale, ale spitalelor şi 
ale clinicilor etc. 
 
Art.224 Mostrele se oferă, în mod excepţional, numai persoanelor calificate să prescrie sau să 
distribuie astfel de produse, cu respectarea condiţiilor impuse de reglementările în vigoare. 
Art.225 1) Este interzisă furnizarea, oferirea sau promiterea vreunui cadou, avantaj pecuniar sau 
beneficiu în natură profesioniştilor din domeniul sănătăţii în scopul prescrierii, achiziţionării, 
furnizării, vânzării sau administrării unui medicament. 
(2) Este permisă furnizarea sau oferirea de obiecte promoţionale profesioniştilor în domeniul 
sănătăţii, numai dacă acestea au o valoare mică (maximum 150 lei inclusiv TVA înainte de 
personalizare) şi sunt relevante pentru practicarea medicinei sau farmaciei. 
(3)Sunt interzise promiterea şi primirea de cadouri, avantaje în bani sau în natură cu scopul de a 
prescrie sau de a elibera medicamente. 
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Art.226 (1) Nicio formă de sponsorizare a profesioniştilor din domeniul sănătăţii nu trebuie să fie 
legată de numele unui medicament, indiferent de statutul său la eliberare, respectiv cu sau fără 
prescripţie medicală. 
(2) Acţiunile de sponsorizare nu trebuie să implice mesaje promoţionale directe sau indirecte pentru 
medicamente, indiferent de statutul lor la eliberare, cu sau fără prescripţie medicală. 
 
Art.227 (1) Este interzisă furnizarea de mostre în scop publicitar publicului larg de către deţinătorii 
autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP), precum şi de către orice entităţi sau persoane care îi 
reprezintă ori care acţionează în numele acestora pe baza unui contract. 
(2) Este interzisă furnizarea de mostre în scop publicitar publicului larg de către societăţile cu 
obiect de activitate comercial (farmacii autorizate sau părţi terţe). 
(3) Este interzisă furnizarea de mostre direct către pacient prin intermediul publicaţiilor transmise 
direct sau prin poştă sau adăugarea de mostre în ambalajul publicaţiilor, precum şi distribuirea de 
vouchere, cupoane valorice sau tichete care să permită obţinerea unor medicamente gratuite sau cu 
preţ redus. 
 
Art.228 Deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) sau reprezentanţilor acestora, inclusiv 
celor care desfăşoară programe de reducere a costului suportat de pacienţi în cazul tratamentelor cu 
medicamente de uz uman, le este interzisă obţinerea de informaţii legate de datele personale ale 
pacienţilor sau ale prescripţiilor acestora de la farmacii sau medici prescriptori. 
 
Art.229 (1) În intreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduita civilizata, 
politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienti cat si fata de 
insotitorii si vizitatorii acestora. 
(2) Toti salariatii spitalului, inclusiv personalul care deserveste paza si curatenia, vor desfasura 
activitate intr-un climat de liniste, care sa asigure confort psihic pacientilor, evitand pe cat posibil 
orice discomfort fonic ( prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor si dispozitivelor cu care isi 
desfasoara activitatea) cu preponderenta in perioadele destinate odihnei pacientilor. 
(3) Atat medicii cat si personalul cu pregatire medie si auxiliar se vor comporta cu pacientii si 
apartinatorii acestora intr-o maniera care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea 
acestora ca se doreste sau se urmareste o remunerare a actului medical si de ingrijire, alta decat cea 
prevazuta de actele normative in vigoare, respectiv decat salariul obtinut pe statul de plata. 
(4) Pe timpul internarii in unitatea sanitara pacientii sunt obligati sa respecte prescriptiile medicale, 
programul de viata in spital, sa aiba o atitudine corespunzatoare fata de personalul medico-sanitar, 
sa pastreze disciplina in spital, sa nu deterioreze bunurile unitatii. 
(5) Personalul mediu sanitar se va preocupa de igiena individuala a fiecarui bolnav, va face educatia 
sanitara a acestora pe toata durata spitalizarii, iar tratamentul va fi efectuat conform prescriptiilor 
din foaia de observatie clinica.
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SECŢIUNEA XX 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.230 Prezentul Regulament Intern are la bază prevederile legislației în vigoare, în 

principal: 
Legea nr. 95/2006 – Legea privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioar. 
Ordin 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor 
nozocomiale. 
Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările ulterioare.  
Ordin M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi 
efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, completat și modificat de – Ordinul MS 
nr. 1.498/2004, Ordinul MS nr. 655/2005, Ordinul M.S.P. nr. 748/2007. 
Ordinul 1229/01.08.2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale; 
Legea 46/2003 privind drepturile pacientului; 
OUG 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă; 
Hg 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind criteriile de promovare în grade, sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice; 
OUG 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în 
vederea descentralizării. 
Ordin 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

Ordin 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei 
indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public; 

Legea 284/2010 – lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
Legislația specifică privind salarizarea și alte drepturi ale personalului medico-sanitar. 
 
  Art.231 Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toți 
angajații spitalului. 
 

Art. 232 Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului Intern, 
prelucrarea se face de către șeful secției sau compartimentului, în care acesta se angajează, 
confirmarea anexându-se la contractul de munca. 

 
Art. 233 (1) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi, 

privitoare la organizarea și disciplina muncii, precum și ori de câte ori interesele Spitalului o 
impun. 
Propunerile de modificare și completare vor fi prezentate și reprezentanților Sindicatelor. 
Intrarea în vigoare a unor dispoziții legale imperative, obligatorii pentru angajator și angajați 
modifică în mod corespunzător de drept, prezentul Regulament intern prin încheiere de act 
adițional. 
(2) Regulamentul de Ordine Interioară va fi prelucrat cu toți angajații pe laboratoare, servicii și 
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compartimente urmând a se incheia un proces verbal sub semnatură de luare la cunoștință, în două 
exemplare, din care unul se va transmite biroului  RUNOS. 
(3) Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Intern prelucrarea 
se face la data angăjării, confirmarea scrisă sub forma unui proces verbal anexându-se la Contractul 
individual de muncă. 
(4) Prin luarea la cunostinta prin semnatura a prezentului regulament intern, a contractului 
individual de munca si a fisei de postului, salariatul se oblige sa respecte prevederile acestora si  sa 
suporte consecintele pentru incalcarea lor. 
(5) La data intrarii in vigoare a prezentulu Regulament intern se abroga dispozitiile vechiului 
Regulament intern. 
 
Art. 234 Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Etica in sedinta de lucru din data de 
…. si difuzat catre salariatii prin ……. 
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