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                                           NR.14033/05.11.2014                 SE APROBĂ, 

            COMITET DIRECTOR 

 

 

REGULAMENT INTERN 

 

Aprobat în şedinţa Comitetului Director al Spitalului de Recuperare Cluj, din data de 6 NOIEMBRIE 2014  şi 

valabil începând cu data de 6 NOIEMBRIE 2014  . 

CAPITOLUL I 

Dispozitii generale 

 

Art.1 (1) Regulamentul intern al Spitalului Clinic de Recuperare, denumit in continuare 

“Regulamentul”, se aplică tuturor angajaţilor din spital, indiferent de durata contractului de muncă. 

(2) Se interzice complet fumatul în unitate, atât in interiorul clâdirilor, cât şi în curţile acestora. 

Prevederea se aplică personalului angajat, pacienţilor, aparţinătorilor, studenţilor sau elevilor în stagii 

clinice şi oricăror persoane care se află în unitate.(Legea nr.349/2002) 

  (3) Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru: 

a) personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează în cadrul spitalului stagii de pregătire 

profesională, cursuri de perfecţionare, specializare, etc.; 

b) personalul firmelor care asigură diverse servicii în incinta unităţii şi care are  obligaţia de a respecta 

prevederile Regulamentului în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între 

părţi (curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact, 

etc.). 

Art.2 Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplina, din prezentul regulament se 

aplică în mod corespunzător oricăror alte persoane, sau altor activităţi pe timpul prezenţei în unitate. 

 

CAPITOLUL II 

Conducerea spitalului  

Art. 3 Spitalul este condus de un manager, persoană fizică, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin 

contractul de management pe care acesta îl incheie cu Consiliul Judeţean Cluj şi sunt următoarele: 

 A. În domeniul strategiei serviciilor medicale:   

 1. Elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, planul de 

dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director şi pe baza 

propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare a spitalului se aprobă de către Consiliul Judeţean Cluj 

planul de dezvoltare a spitalului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfîrşitul fiecărui an financiar. 

 2. Aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului 

director şi a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale. 

 3. aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea 

consiliului medical. 

 

      

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE  

 
                                               

Cluj-Napoca 
 

37461/ A/ 0001/ UK/ En 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CLUJ 

CONSILIUL  JUDEȚEAN 

mailto:recuperare@gmail.com


 2 

 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 administratie rapoarte privind activitatea spitalului şi 

participă la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului. 

 6. Face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director şi a consiliului medical, privind 

structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea aprobării de către 

Ministerul Sănătăţii Publice. 

 7. Aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii Publice, 

adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită. 

 B. În domeniul managementului economico-financiar: 

 1. Aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice. 

 2. 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 consiliului medical şi a comitetului director. 

 3.Propune spre aprobare ordonatorului de credite ierarhic superior bugetul de venituri si cheltuieli al 

spitalului. 

 4. Aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe secţii, laboratoare şi 

compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii, laboratoare şi 

compartimente din structura spitalului. 

 5. Urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente, conform 

contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale spitalului. 

 6. Răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor şi compartimentelor,prin 

intermediul comitetului director. 

 7. În cazul existenţei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi 

evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate în condiţiile legii. 

 8. Propune,angajeaza si ordonanteaza cheltuieli in vederea efectuarii  platilor , fiind ordonator terţiar de 

credite, conform legii. 

 9. Împreună cu consiliul administrativ, identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, 

în limitele legii. 

 10. Negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii medicale cu 

Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Cluj şi, după caz, cu case de asigurări de sănătate private şi alţi 

operatori economici. 

 11. Răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 

 C. În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor: 
 1. Întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului 

spitalului public, prevăzuţi în contractul de management. Nivelul indicatorilor de performanţă specifici 

spitalului se stabileşte anual de către autoritatea de sănătate publică a judeţului Cluj. În situaţii excepţionale, din 

motive neimputabile conducerii spitalului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singură dată în cursul 

anului. 

 2. Nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi 

subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul 

Sănătăţii Publice. 

 3. Răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul 

medico-sanitar din spital. 

4. Urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 

recomandărilor consiliului medical. 

5. Urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, 

coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific. 

6. 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. 
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7. Răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, 

alimentaţie şi prevenirea infecţiilor nozocomiale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii 

Publice. 

 8. Răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 

economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare. 

 9. Analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, 

consiliului ştiinţific şi consiliului etic, pentru spitalele clinice şi institutele şi centrele medicale clinice, 

dispunînd măsuri de îmbunătăţire a activităţii; 

 10. Urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor 

pacientului şi dispune măsuri atunci cînd se constată încălcarea acestora. 

 

 D. În domeniul managementului resurselor umane: 
 1. Aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat. 

 2. Înfiinţează cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare penru 

realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi : comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a 

decesului etc., ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a 

spitalului. 

 3. Stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor şefilor 

de secţii şi servicii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 

 4. Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director. Numeşte membrii 

comitetului director.  

 5. Aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 

personalul spitalului, în condiţiile legii. 

 6. Aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 

subordine. 

 7. Realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform 

structurii organizatorice şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut. 

 8. Aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 9. Negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital. 

 10. Încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu şefii de secţii, laboratoare şi servicii. În 

cuprinsul acestui contract de administrare sînt prevăzuţi indicatorii de performanţă, al căror nivel se aprobă 

anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare şef de secţie. 

 11. Urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine. 

 12. Respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 

 E. În domeniul managementului administrativ: 
 1. Urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de catre  Consiliului 

Judetean Cluj. 

 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 şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţămînt şi 

cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice. 

 6. Răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile 

prevăzute de lege.  

 7. Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea 

spitalului. 

 8. Pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, 

date privind activitatea spitalului. 
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 9. Prezintă Consiliului Judetean Cluj,informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în 

administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale si economico-financiare, precum şi la execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli. 

 10. Răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, 

în format scris şi electronic. 

 11. Aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii. 

 12. Răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 

reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului. 

 13. Conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 14. Împreună cu comitetul director, elaborează 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. 

 15. Propune spre aprobare Consiliului Judetean Cluj un înlocuitor pentru perioadele cînd nu este prezent 

în spital. 

  

Art.4. 1. În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca se organizează şi funcţionează un 

comitet director, format din : 

- managerul spitalului 

- directorul medical 

- directorul financiar-contabil 

2. Atribuţiile comitetului director, stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice, sunt următoarele : 

 - elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale 

consiliului medical ; 

 - elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furinzare de servicii medicale al 

spitalului ; 

 3. propune managerului, în vederea aprobării : 

 a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, 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, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri  de 

prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; 

 6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către 

compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 

compartimentelor din structura spitalului, pe care îl prezinta managerului si il trimite spre aprobare Consiliului 

Judetean Cluj ; 

 7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 

compartimente, asigurînd 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 ai 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 concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, 

ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale; 

11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, 

atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză ; 
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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 cîte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin 

contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului ; 

 14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe care le analizează şi le prezintă organului ierarhic superior ; 

 15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare 

de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate; 

 16. se întruneşte lunar sau ori de cîte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a 

managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi ; 

 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi 

a denumirii spitalului ; 

 18. negociază cu şefii de secţii şi laboratoare şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici 

de performanţă ai managementului secţiilor, laboratorelor, serviciilor, care vor fi prevăzuţi ca anexă la 

contractul de administrare al secţiilor şi laboratoarelor; 

 19. răspunde în faţa 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. 

 Art. 5. La sedintele Comitetului Director vor participa reprezentanti ai sindicatului “Sanitas” al 

Spitalului Clinic de Recuperare, care au statutul de invitati permanenti. 

Art. 6. 1. În cadrul spitalului funcţionează un consiliu de administrație, care are rolul de a dezbate 

principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări 

managerului spitalului în urma dezbaterilor. 

 2. Componenta consiliului de administratie este urmatoarea: 

 a) 1 reprezentant al președintelui Consiliului Județean 

 b) 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean 

 c) 1 reprezentant al Direcției de Sănătate Publică 

 d) 1 reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie 

 e) 1 reprezentant al Colegiului Medicilor cu statut de invitat 

 f) 1 reprezentant al OAMMR cu statut de invitat 

 g) reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale 

semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la 

şedinţele consiliului de administraţie. 

 h) pentru fiecare dintre membrii este desemnat un membru supleant 

 3. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii 

membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor 

prezenţi. 

Art. 7. În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca funcţionează un consiliu medical. 

1. Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi asistentul şef pe 

spital. 

 Principalele atribuţii ale consiliului medical sînt următoarele : 

 a) imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale 

de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor; 

     b) monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii performantelor 

profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate; 

     c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; 

     d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în 

concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică 

medicală; 

   e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 
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Atribuţiile specifice şefilor de secţii/laboratoare: 

1. îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de 

calitatea actului medical; 

    2. organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei, fiind responsabil de realizarea 

indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare; 

    3. răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din 

secţie; 

    4. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi răspunde de 

realizarea planului aprobat; 

    5. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secţiei; 

    6. evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, investiţiile şi lucrările de 

reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite 

spre aprobare conducerii spitalului; 

    7. angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

    8. aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei; 

    9. înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei, 

elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar; 

    10. înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, conform 

reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse; 

    11. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei, 

prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare; 

    12. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului 

spitalului; 

    13.răspunde de angajarea şi controlul cheltuielilor în limita bugetului repartizat pe secţie,şi utilzează eficient 

resursele secţiei;  

     14. răspunde de respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului 

intern al spitalului, de aducerea la cunoştinţa personalului din subordine a prevederilor regulamentului de 

organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului; 

  

    15. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le 

înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

    16. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în 

funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare; 

    17. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în 

subordine, în vederea aprobării de către manager; 

    18. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de 

nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului; 

    19. supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice, a 

indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei; 

    20. aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă; 

    21. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare; 

    22. avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul 

secţiei; 

    23.asigură controlul şi corelarea consulturilor intra şi extraspitaliceşti; 

    24.evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii 

organizatorice şi fişei postului; 

    25. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; 

    26. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul 

secţiei,monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale; 
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    27. răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor 

nosocomiale în cadrul secţiei, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice; 

    28. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, 

precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei, în conformitate 

cu reglementările legale în vigoare; 

    29. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din 

subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

    30. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea 

confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei; 

    31. urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine; 

    32. în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform 

normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se 

aprobă de conducătorul spitalului; 

    33. propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei, cu 

aprobarea consiliului medical; 

    34. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei; 

    35. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital; 

    36. aduce la cunoştinţa salariaţilor secţiei procedurile operaţionale specifice postului. 

     

Art.8 La nivelul spitalului functioneaza o Comisie paritara, formata din 10 membri si secretar: 5 

reprezentanti ai angajatorului si 5 reprezentanti ai sindicatului „Sanitas” pe spital. 

Art 9. În cadrul spitalului mai funcţionează si alte consilii (etic, stiintific) precum si comisii (de 

disciplina, de analiza a decesului, de dialog social, de securitate si sanatate in munca, de monitorizare a 

sistemului de control intern managerial,etc.) care au atribuţiile specifice prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art. 10. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii, managerul spitalului poate înfiinţa şi alte 

comisii permanente sau temporare. 

  

Art. 11. Directorul medical al spitalului are următoarele atribuţii specifice : 

 

- 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.  

 - Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea 

satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii 

medicale. 

 - Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de procesul de implementare a 

protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital. 

 - Răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru 

asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi. 

 - Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 -  Răspunde de acţiunile având misiunea să conducă  la îmbunătăţirea calităţii serviciilor     medicale şi 

hoteliere. 

            - 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 rezistenţei la 

medicamente. 

 - Este membru al Comitetului director al spitalului, avînd în această calitate atribuţiile şi 

responsabilităţile stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice. 

- Are în subordine asistentul medical şef pe spital. 

 

Art. 12. Directorul financiar-contabil are următoarele atribuţii specifice : 
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- asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile a unităţii, în 

conformitate cu dispoziţiile legale;  

- organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea 

corectă şi la timp a înregistrărilor;  

- asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a 

bilanţurilor anuale şi trimestriale;  

- propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;  

- asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor 

financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;  

- participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;  

- angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, 

în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;  

- analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, 

precum şi pentru situaţii de criză;  

- participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor 

contabilităţii;  

- evaluează, pe baza datelor din bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;  

- asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, 

trezorerie şi terţi;  

- asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;  

- asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate;  

- organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din 

contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;  

- ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;  

- asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru 

ţinerea corectă si la zi a evidenţelor acestora;  

- răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;  

- îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute 

de dispoziţiile legale;  

- împreună cu serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună 

gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul 

administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de 

furnizare de servicii medicale;  

- organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a personalului financiar-

contabil din subordine; 

- organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea generala a  

mijloacelor materiale în unitate.  

- prezintă periodic rapoarte privind evaluarea financiară a acţiunilor de sănătate şi analiza a costurilor; 

- rezolvă personal sau prin salariaţii din subordine, orice alte sarcini prevăzute de actele normative 

referitoare la activitatea financiar-contabilă;  

- are în subordine biroul contabilitate ,compartimentul financiar si serviciul tehnic-administrativ 

- înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-

contabile din spital; 

- este membru al Comitetului director al spitalului, avînd în această calitate atribuţiile şi responsabilităţile 

stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice. 

 

 

               Art. 13. Asistentul medical şef pe spital are următoarele atribuţii specifice : 
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-    organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea de îngrijiri în cadrul instituţiei. 

-    coordonează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali şefi de secţie şi deleagă sarcini 

acestora. 

-    controlează şi evaluează periodic calitatea activităţii asistenţilor medicali şi a altor categorii de personal cu 

pregatire medicală sanitară şi elaborează programe şi propuneri de îmbunătăţire a acesteia. 

-    stabileşte obligativitatea de participare la programele de educaţie continuă organizate în instituţie sau în 

afara ei pentru personalul din subordine. 

-    controlează şi evaluează periodic activitatea personalului din subordine, propune şi participă la acordarea 

calificativelor profesionale, pe care le avizează. 

-    participă la elaborarea proiectului de buget anual al unităţii şi face propuneri privind repartizarea acestuia în 

funcţie de priorităţi (activităţi de îngrijire, programe de educaţie continuă, dotare cu echipamente, instrumentar, 

materiale consumabile, reparaţii, etc).  

-  prezintă periodic Comitetului Director, note informative privind activitatea asistenţilor medicali şi a altor 

categorii de personal cu pregătire medie sanitară. 

- participă şi iniţiază activităţi de cercetare în domeniul îngrijirilor. 

-    organizează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie, în 

care se analizează activitatea din săptamâna anterioară şi  stabilesc activităţile următoare. 

-  propune şi răspunde de acţiunile implementate a căror scop este    îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale 

şi hoteliere. 

 

CAPITOLUL III 

Drepturile si obligatiile unitatii 

 

Art. 14. Din punct de vedere al structurii organizatorice, unitatea este un spital clinic, care are, in 

principal, urmatoarele drepturi: 

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; 

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; 

c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, in conditiile legalitatii lor; 

d) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. 

Art. 15. Unitatii îi revin, in principal, urmatoarele obligatii: 

a) prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale; 

b) efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri medicale bolnavilor 

spitalizati; 

c) stabilirea corecta a conduitei terapeutice pentru pacientii spitalizati; 

d) aprovizionarea si distribuirea medicamentelor; 

e) aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie; 

f) aprovizionarea in vederea asigurarii unei alimentatii corespunzatoare, atat calitativ cat si cantitativ, 

respectand alocatia de hrana, conform legislatiei in vigoare; 

g) asigurarea unui microclimat corespunzator, astfel incat sa fie prevenita aparitia de infectii 

nosocomiale;  

h) in perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in spital; 

i) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea 

relatiilor de munca; 

j) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice de protectia muncii pentru asigurarea 

conditiilor corespunzatoare de munca, in limita fondurilor bugetare alocate, cu respectarea normelor 

igienico-sanitare. 

k) sa acorde salariatilor toate drepturile izvorate din lege, contractul colectiv de munca aplicabil precum 

si din contractele individuale de munca. 

l) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze 

contributiile si impozitele datorate de catre salariati, in conditiile legii. 
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m) Sa infiinteze registrul general de evidenta al salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege; 

n) Sa elibereze la cerere, toate documentele care atesta calitatea de angajat a solicitantului; 

o) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale angajatilor; 

p) sa ia masuri pentru economisirea fondului de salarii prin dimensionarea la strictul necesar al 

personalului in functie de normative, utilizarea judicioasa a fortei de munca sau a oricarei alte masuri 

ce s-ar impune ca necesara in acest sens; 

q) Sa creeze conditii pentru pentru formarea profesionala a salariatilor conform dispozitiilor legale si in 

limita fondurilor 

r) Sa ia masuri pentru popularizarea legislatiei in vederea cunoasterii acesteia; 

s) Sa organizeze paza, sa asigure securitatea institutiei; 

t) Sa asigure paza contra incendiilor 

 

CAPITOLUL IV 

Drepturile si obligatiile salariatilor 

 

Art. 16. Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit 

legii, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. 

 Art. 17. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: 

a) Dreptul la salarizare pentru munca depusa; 

b) Dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 

c) Dreptul la concediu de odihna anual; 

d) Dreptul la egalitate de sanse si tratament; 

e) Dreptul la demnitate in munca; 

f) Dreptul la securitate si sanatate in munca; 

g) Dreptul la acces la formarea profesionala; 

h) Dreptul la informare si consultare; 

i) Dreptul de a lua parte la ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca; 

j) Dreptul la protectie in caz de concediere; 

k) Dreptul la negociere colectiva si individuala; 

l) Dreptul de a participa la actiuni colective 

m) Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

Art. 18. Salariatului îi revin , in principal, urmatoarele obligatii: 

a. respectarea programului de munca stabilit de conducerea unitatii, conform reglementarilor in vigoare, a 

ordinei si diciplinei la locul de munca, executand intocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin 

potrivit fisei postului; 

b. de a respecta prevederile contractului individual de munca, norma de munca, dispozitiile in limitele 

atributiilor din fisa postului, normele de comportare, regulamentul intern, contractul colectiv de munca; 

c. prezentarea la serviciu cu deplina capacitate de munca, pentru a putea executa in bune conditii sarcinile 

ce le revin; 

d. sa aiba un comportament adecvat in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de intrajutorare 

intre membrii colectivului, combaterea oricaror manifestari necorespunzatoare; 

e. de a respecta secretul de serviciu, in sensul art.26 Codul Muncii; 

f. sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului acestuia si numai dupa desemnarea unui 

inlocuitor; 

g. folosirea integrala si cu maximum de eficienta a timpului de lucru pentru indeplinirea sarcinilor de 

serviciu; 

h. participarea activa la formarea profesionala continua; 

i. respectarea locurilor de acces la locul de munca si de circulatie in institutie; 

j. apararea bunurilor din patrimoniul institutiei; 

k. respectarea normelor de protectia muncii si cele privind folosirea echipamentuluide protectie si de lucru; 
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l. respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, evitarea oricaror situatii care ar putea pune in 

primejdie viata, sanatatea , integritatea unor persoane, cladirile, si instalatiile unitatii; 

m. pastrarea ordinii si curateniei la locul de munca; 

n. folosirea optima a materiilor prime, materialelor, medicamentelor si materialelor sanitare din dotare, a 

combustibilului si energiei; 

o. respectarea Decretului 400/1998, privind exploatarea aparaturii medicale, instalatiilor, utilajelor si 

masinilor cu regim de lucru continuu sau cu un grad ridicat de pericol in exploatare; 

p. efectuarea oricarei activitati potrivit pregatirii sale si nevoilor unitatii, in cazuri deosebite; 

q. obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 

r. de a anunta unitatea, in termen de maximum 48 de ore, in cazul in care se afla in concediu medical; 

s. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; 

t. obligatia de a anunta seful ierarhic superior, de indata ce a luat la cunostinta de existenta unor nereguli, 

abateri, sustrageri, etc.; 

u. obligatia personalului sanitar de a respecta Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si 

efectuarea garzilor in unitatile sanitare; 

v. sa utilizeze rational aparatura medicala, instalatiile, etc. 

Art. 19.  Intreg personalul institutiei trebuie sa respecte urmatoarele prevederi: 

a)  este interzis fumatul in institutie; 

b) este interzisa introducerea sau consumul de bauturi alcoolice in unitate sau      facilizarea comiterii unei 

asemenea fapte,angajaţii au obligaţia de a fi de acord,respectiv de a accepta testarea cu etilotest ori de a le fi 

efectuată analiza biologică(de sânge)în vederea dovedirii că respectă aceste obligaţii,refuzul angajaţilor de 

respecta obligaţiile menţionate echivalează cu recunoaşterea încălcării obligaţiilor la care se face referire; 

      c) sa nu lipseasca nemotivat de la serviciu; 

d)este interzisa scoaterea de bunuri apartinand unitatii fara aprobarea sefului ierarhic superior; 

e)este interzisa conditionarea asistentei medicale ori a altor servicii de obtinerea unor foloase material; 

f) să ia la cunoştinţă şi să se respecte prevederile Codului de etică prevăzut în Anexa 2 a prezentului 

regulament care face parte integrantă din prezentul Regulament de Ordine Interioară; 

g) să-şi însuşească şi să respecte codul  controlului intern managerial al unităţii,procedurile de lucru 

aprobate de conducere şi manualul controlului intern managerial. 

Art. 20. Incalcarea prevederilor de la art. 18 si 19 atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, 

contraventionala sau penala. 

CAPITOLUL  V 

Timpul de munca 

 

Art. 21. Activitatea este consemnata zilnic in condicile de prezenta pe sectii si compartimente de munca, cu 

trecerea orei de incepere a programului si ora de terminare a programului. 

Condicile de prezenta sunt verificate zilnic de medicul sef de sectie sau compartiment, care are obligatia 

de a confirma prin semnatura, concordanta prezentei din sectie sau compartiment, cu cea din condica. . 

Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constituie o incalcare a normelor de disciplina a 

muncii si se sanctioneaza conform legislatiei muncii. 

A. Durata timpului de lucru 

Art. 22. Pentru salariatii angajati cu  norma intreaga, durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi 

si 40 de ore pe saptamana. 

Art. 23. Locurile de munca si categoriile de personal pentru care durata normala a timpului de lucru este 

mai mica de 8 ore pe zi sunt stabilite prin Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea 

garzilor, aprobat prin Ordinul MS nr. 870/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 24(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv 

orele suplimentare. 

(2)Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită 

peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 

4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 
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(3) Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot 

negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu 

depăşească 6 luni. 

 

  

Art. 25 Programul de lucru, inclusiv garzile, se stabilesc de conducerea unitatii, respectandu-se legislatia in 

vigoare, diferentiat pe categorii de personal si locuri de munca, prin prezentul regulament. 

Art. 26  In sectiile si compartimentele spitalului, programul de lucru este: 

a) pentru medici: 7 ore / zi  

b) pentru șefii de secție activitatea se desfășoară în intervalul orar 8-15; 

(1)-Activitatea curenta de 5 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare, intre orele : 8.00–13.00; 

(2)-20 ore de garda lunar    

(3)-contravizita care se organizeaza zilnic, prin rotatie, dupa amiaza in zilele lucratoare si dimineata, 

in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale: fie cate 1 ora in fiecare zi, fie cate 2-5 ore in 1-3 

zile.  

Orele de contravizita se efectueaza in functie de numarul de zile lucratoare din luna astfel: 

-in lunile cu 20 de zile lucratoare –numarul de ore de contravizita trebuie sa fie de 20; 

-in lunile cu 21 de zile lucratoare –numarul de ore de contravizita trebuie sa fie de 22; 

-in lunile cu 22 de zile lucratoare –numarul de ore de contravizita trebuie sa fie de 24; 

-in lunile cu 23 de zile lucratoare –numarul de ore de contravizita trebuie sa fie de 26. 

 

      Programul de contravizită se realizează după următorul program: 

 
 SECŢIA Interval orar  

LUNI - VINERI 

Interval orar  

SÂMBĂTA, DUMINICA, 

SĂRBĂTORI LEGALE 

1 Secţia Clinică Recuperare Cardiologie 18 - 19 10 – 11 

2 Secţia Clinica Recuperare Neurologie I 18- 19 10 – 11 

3 Secţia Clinica Recuperare Neurologie II 18- 19 10 – 11 

4 Secţia Clinică Recuperare, Medicină 

Fizică şi Balneologie I 

15 - 17 9 – 11 

5 Secţia Clinică Recuperare, Medicină 

Fizică şi Balneologie II 

15 - 17 9 – 11 

6 Secţia Clinică Recuperare Ortopedie şi 

Traumatologie 

18 - 20 10 – 12 

7 Secţia Clinică Chirurgie Plastică 

Microchirurgie Reconstructivă 

17 - 19 9 – 11 

8 A.T.I 17 - 19 10 – 12 
 

 

      (4)-Medicii incadrati in sectiile si compartimentele cu paturi, unde nu se organizeaza garda, vor 

presta activitate de 6 ore in cursul diminetii, intre orele 8.00-14.00 in zilele lucratoare si vor efectua 

contravizita conform prevederilor aliniatului precedent. 

      (5)-Cadrele didactice care desfasoara activitate integrata in spital, prin cumul de functii cu 0,5 norma 

si in baza unui contract individual de munca, vor fi incluse in graficul de garda. 

       (6)- Cadrele didactice care ocupa functia de profesor sau conferentiar nu au obligatia de a efectua 

garzi. In aceste situatii, cadrele didactice respective vor avea program de 7 ore zilnic, dimineata sau 6 

ore dimineata si 1 ora dupa masa-contravizita. 

       (7)- Cadrele didactice prevazute la al. (6), in situatia in care doresc sa efectueze  gărzi, acestea vor fi 

in afara programului normal de lucru. 

      c)pentru psihologi: 7 ore/zi intre orele 8-15, in zilele lucratoare 
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      d)pentru personalul mediu sanitar si asistenti medicali cu studii superioare  : 8 ore/zi, activitate in 3 ture, 

respectiv intre orele 7-15; 15-23; 23-7, cu posibilitatea ca in zilele de sambata si duminica, precum si in zilele 

de sarbatorile legale, programul de lucru sa fie de 12 ore/zi, in 2 ture, intre orele 7-19 si 19-7, cu o perioada de 

repaus de 24 de ore; 

      e)pentru personalul auxiliar sanitar: 8 ore/zi 

- in doua ture, intre orele 6-14 si 13-21 

- in cazul in care activitatea se desfasoara in 3 ture, programul de lucru va fi intre orele 6-14; 14-22; 

22-6, cu posibilitatea ca in zilele de sambata si duminica, precum si in zilele de sarbatorile legale, 

programul de lucru sa fie de 12 ore/zi, in 2 ture, intre orele 6-18 si 18-6, cu o perioada de repaus de 

24 de ore; 

- brancardieri: 8 ore/zi,în zilele lucrătoare,între orele 7-15 

      f)registratorii medicali programul de lucru va fi de 8 ore/zi in zilele lucratoare, intre orele 7-15.  

Art. 27 Laboratorul de analize medicale 

Program de lucru: 

a) medici, chimisti, biologi: 7 ore/zi, in zilele lucratoare, intre orele 8-15 si prin rotatie, cate o persoana, 

zilnic intre orele10- 17 

b) personalul mediu sanitar si asistenti medicali cu studii superioare: 7 ore/zi, in zilele lucratoare, intre 

orele 7-14 si prin rotatie, cate o persoana, zilnic intre orele 10- 17 

    c) ingrijitoare: 7 ore/zi, in zilele lucratoare, intre orele 7-14. 

 Art. 28 Laboratorul de radiologie si imagistica medicala 

 Program de lucru: 

 a) medici: 6 ore/zi, in zilele lucratoare, intre orele 8-14 si prin rotatie, cate o persoana, zilnic, intre orele 

10-16 
 b) fizicianul medical: 6 ore/zi in zilele lucratoare, intre orele 8-14 

c) personalul mediu sanitar si asistenti medicali cu studii superioare : 6 ore/zi, in zilele lucratoare, intre 

orele 7,30-13,30 si prin rotatie, cate o persoana, zilnic, intre orele 13-19 

d) ingrijitoare: 6 ore/zi, in zilele lucratoare, intre orele 7-13 

Art. 29 Ambulatoriul de specialitate al spitalului 

 Program de lucru: 

a)medicii de la cabinetele de specialitate: 7 ore/ zi, in zilele lucratoare, intre 8-15 

b)personalul mediu sanitar si asistenti medicali cu studii superioare: 8 ore/zi, in zilele lucratoare, intre 7-15 

c)ingrijitoare: 8 ore/zi, in zilele lucratoare, intre 7 –15 

Art.30 Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi 

 Program de lucru: 

a) medicii de la cabinetele de specialitate: 7 ore/zi in 1 sau 2 ture alternativ, intre  orele 8-15 sau 12-19, in 

zilele lucratoare. 

b) personalul mediu sanitar si asistenti medicali cu studii superioare: 8 ore/zi, in zilele lucratoare, intre 7-15 

sau 11-19 

c) profesorii CFM: 7 ore/zi in 2 ture, in zilele lucratoare, intre orele 8-15 si 12-19 

d)registratorii medicali: 8 ore/zi, in 2 ture, in zilele lucratoare, intre orele 7-15 si 11-19 

e)ingrijitoare: 8 ore/zi alternativ, in zilele lucratoare, intre orele 7-15 sau 12-20 

Art. 31 Laboratorul de recuperare medicina fizica si balneologie 

a) profesori CFM, kinetoterapeuti: 7 ore/zi, in 2 ture: 7-14 si 12-19, in zilele lucratoare, si in zilele de 

sambata intr-o singura tura, prin rotatie, intre orele 7-14  

b) personalul mediu sanitar si asistentii medicali cu studii superioare: 8 ore/zi, in zilele lucratoare,  , in 2 

ture intre orele 7-15 si 12-20, exclusiv cel de la hidro-termoterapie care are program de lucru de 7 ore/zi 

intre orele 7-14 si zilele de sambata intr-o singura tura, prin rotatie, intre orele 7-14   

c) baiesi: 7 ore sau 8 ore/zi, intre orele 7-14, in zilele lucratoare 

d) ingrijitoare: 8 ore/zi, intre orele 6-14, in zilele lucratoare 

e) muncitor terapie ocupationala: 8 ore/zi intre orele 7-15, in zilele lucratoare 
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Art.32 Laborator de explorari functionale  

 Program de lucru: 

a) medici: 7 ore/zi, intre orele 8-15 si prin rotatie, cate o persoana intre orele 9-16, in zilele lucratoare 

b) personalul sanitar mediu si asistentii medicali cu studii superioare: 8 ore/zi intre orele 7-15, in zilele 

lucratoare 

Art.33 Laborator explorări funcționale cardiovasculare 

c) medici: 6 ore/zi, intre orele 8-14 si prin rotatie, cate o persoana intre orele 10-16, in zilele lucratoare 

d) personalul sanitar mediu si asistentii medicali cu studii superioare: 6 ore/zi intre orele 7,30-13,30 in 

zilele lucratoare 

 

Art.34 Farmacia 

 Program de lucru: 

a) farmacisti: 7 ore/zi, intre orele 8-15 si prin rotatie, cate o persoana intre orele 9-16, in zilele lucratoare 

b) personal mediu sanitar si asistentii medicali cu studii superioare: 8 ore/zi, intre orele 7-15 si si prin 

rotatie, cate o persoana intre orele 8-16, in zilele lucratoare 

c) ingrijitoarea: 8 ore/zi, intre orele 7-15 in zilele lucratoare 

Art. 35 Blocul operator    

 Program de lucru: 

a) personalul mediu sanitar si asistentii medicali cu studii superioare: 8 ore/zi, intre orele 7-15, in zilele 

lucratoare 

  In cazuri deosebite cu aprobarea managerului unitatii, se poate organiza activitate in tura a II-a, 

intre 13-21   

    Art. 36 Statia de sterilizare   

Program de lucru: 

     a)  personalul mediu sanitar si asistentii medicali cu studii superioare: 8 ore/zi, intre orele 7-15, in zilele 

lucratoare si prin rotatie in ziua de sambata intre orele 7-15 

Cu aprobarea conducatorului unitatii se poate organiza activitate si in tura II, intre orele 13-21. 

 Art.37 Compartimentele: Tehnic,Economic, Informatica, Juridic si Administrativ 

          Personalul care ocupa functii de conducere specifice Comitetului Director,  si asistenta sefa pe 

spital 

   Program de lucru: 8 ore/zi, intre orele 7-15, in zilele lucratoare. 

    Art.38 Blocul alimentar      Program de lucru: 

a) muncitori calificati si necalificati: 8 ore/zi, in 2 ture, intre orele 6-14 si 12-20, cu exceptia zilelor de 

joi, sambata, duminica si sarbatori legale, cand se lucreaza intr-o singura tura, intre orele 6-14. 

b) bucatarul gestionar: 8 ore/zi, intre orele 6-14, in zilele lucratoare 

c) magazionerul: 8 ore/zi, intre orele 6-14 in zilele lucratoare 

d) asistenta dieteticiana: 8 ore/zi intre orele 6-14 in zilele lucratoare 

e) muncitorul necalificat de la magazia spitalului: 8 ore/zi intre orele 6-14 in zilele lucratoare 

 

 

Art.39 Formatia de intretinere a cladirilor, instalatiilor si utilajelor,deservire posture fixe  

    Program de lucru: 

a) electricieni si instalatori: 8 ore/zi in 2 ture, intre orele 6-14 si 13-21 in zilele lucratoare 

b) liftieri: 8 ore/zi, in 2 ture, intre orele 6-14 si 13-21 in zilele lucratoare, iar sambata si duminica intr-o 

singura tura, intre orele 7-15. 

c) lacatusi, tamplari, zugravi: 8 ore/zi, intre orele 7-15 in zilele lucratoare 

d) fochisti: 8 ore/zi, in 2 ture intre 5,30-13,30 şi 13,30-21,30 

e) muncitorul necalificat: 8 ore/zi intre orele 6-14 in zilele lucratoare 

 

Art.40 Posturi comune pe spital 

     Program de lucru: 
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a) statisticieni si registratori medical: 8 ore/zi, intre orele 7-15 in zilele lucratoare 

b) ingrijitoare: 8 ore/zi, intre orele 6-14, cu posibilitatea de a lucra si in 2 ture, intre 6-14 si 12-20 in 

zilele lucratoare 

c) garderobier: 8 ore/zi, intre orele 7-15 in zilele lucratoare 

d) telefonista de la centrala telefonica: 8 ore/zi, intre orele 7-15 in zilele lucratoare 

 

B. Munca suplimentara 

 

Art. 41   (1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, este considerata 

munca suplimentara. 

         (2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazurilor de forta 

majora sau pentru lucrari urgente, destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarea 

consecintelor unor accidente 

Art. 42 (1)La solicitarea angajatorului, salariatii pot efectua munca suplimentara cu respectarea 

prevederilor legale. 

         (2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor legale este interzisa 

cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente 

ori înlăturării consecinţelor unui accident. 

 

Art.43 Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din 

sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de 

repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în 

vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber 

corespunzător. 

 

C. Munca de noapte 

 

Art. 44 (1) Munca prestata intre orele 22.00 si 6.00 este considerata munca de noapte. 

 (2) Durata normala a muncii de noapte nu poate depasi o medie de 8 ore pe zi,calculată pe o 

perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice,cu respectarea  prevederilor legale.  

 (3) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte din timpul său zilnic de muncă, 

beneficiaza de un spor la salariu de 25% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca noapte 

prestata. 

 (4)Personalul care lucrează lunar în toate cele 3 ture,precum și personalul care lucrează în două 

ture în sistem de 12 cu 24,beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 

3,respectiv două ture.  

 

D. Repausuri saptamanale 

 

Art. 45 (1) Intre doua zile de munca, salariatii au dreptul la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore 

consecutive. Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre 

schimburi. 

           (2) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. 

(3) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica nu poate fi acordat datorita faptului 

ca ar prejudicia desfasurarea normala a activitatii, acesta se va acorda in functie de posibilitatile fiecarui 

loc de munca, fie anterior, in oricare zi din saptamana curenta, fie ulterior in oricare zi din saptamana 

urmatoare, sau dupa caz, pana la sfarsitul lunii. 

 (4) In situatia prevazuta la alin. (3), munca prestata in cadrul unitatii in zilele de sambata, 

duminica, sarbatorile legale si in celelalte zile in care in conformitate cu reglementarile legale in vigoare 

nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru sau in vederea asigurarii asistentei medicale de 

urgenta, se plateste cu un spor de pana la 100% din salariul de baza, cu aprobarea conducatorului 
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unitatii. Munca astfel prestata si platita in conditiile de mai sus, nu se va compensa si cu timp liber 

corespunzator platit. 

 

E. Concediul de odihna 

 

Art. 46(1) Concediile de odihna ale persoanelor incadrate in munca se programeaza anual, de catre sefii 

locurilor de munca tinandu-se cont de interesele unitatii si ale persoanelor incadrate, cu esalonare pe 

durata intregului an calendaristic. 

 (2) Durata minima a concediului anual este de 20 de zile. 

 (3) Durata efectiva a concediului de odihna la care are dreptul salariatul in fiecare an, este cea 

stabilita prin contractul colectiv de munca, sau in lipsa acestuia, va fi cea stabilita  pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar. 

 (4) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an, cu exceptia concediului de odihna care nu a 

putut fi efectuat pana la sfarsitul anului din motive de boala. 

 (5) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii 

contractului individual de munca. 

 (6) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte 

persoane cu handicap, tinerii de pana la 18 ani, beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel 

putin 3 zile lucratoare, durata efectiva fiind stabilita conform prevederilor legale in vigoare si 

contractului colectiv de munca. 

Art.47 Concediile fara plata se acorda pentru cazurile si in conditiile stabilite de lege, cu aprobarea  

managerului spitalului, urmare a avizului dat de seful ierarhic superior al angajatului. 

 

CAPITOLUL VIII 

Salarizarea 

 

Art.48(1) Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de 

munca. 

 (2) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la 

un salariu exprimat in bani. 

 (3) Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile,precum si alte adaosuri. 

 (4) Salariul se stabileste prin lege. 

 (5) Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta. 

 (6) In caz de deces al salariatului, drepturile sale salariale datorate pana la data decesului sunt 

platite, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau altor mostenitori legali, in 

conditiile dreptului comun. 

 (7) Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de 

catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii. 

 (8) Salariul se plateste in moneda nationala, o data pe luna, la data stabilita in contractul 

individual de munca. 

 

CAPITOLUL IX 

Raspunderea disciplinara  

 

Art.49(1) Angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai, ori de 

cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. 

 (2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau 

inactiune savarsita cu vinovatie de catre angajat, prin care acesta a incalcat normele legale aplicabile la 

locul de munca, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca 

aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 
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Art.50 Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, in cazul in care salariatul savarseste o 

abatere disciplinara sunt: 

a) avertismentul scris  

b) retrogradarea in functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile 

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% 

d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada 

de 1 – 3 luni cu 5 – 10% 

e) desfacerea disciplinara a contractului de munca. 

Art.51 Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. 

Art.52 Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara in raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 

a) imprejurarile in care s-a savarsit abaterea  

b) gradul de vinovatie al angajatului 

c) consecintele abaterii disciplinare 

d) comportarea generala la serviciu a angajatului 

e) eventualele sanctiuni disciplinare aplicate anterior 

Art.53 (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia avertismentului scris, prevazut la 

art. 248 alin. (1)lit.a  din Codul Muncii, nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari 

prealabile.  

 (2) In vederea desfasurarii cercetarii prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana 

imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul 

intrevederii. 

 (3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin.(2) fara un 

motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii disciplinare 

prealabile. 

 (4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina 

toate apararile in favoarea sa, sa ofere toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, avand 

dreptul de a fi asistat de un reprezentant al sindicatului al carui membru este. 

Art.54 (1)Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie in forma scrisa, in 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea faptei, dar nu mai 

tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

 (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie vor fi cuprinse in mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatera disciplinara; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentului intern sau contractului de 

munca aplicabil, care au fost incalcate de catre salariat; 

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care , in conditiile prevazute la art. 251, 

alin.(3),nu a fgost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul in care sactiunea poate fi contestata ; 

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. 

(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii si produce efecte de la data comunicarii ei. 

(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori in caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. 

(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata la instantele judecatoresti competente, in termen de 

30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei. 

(6) Comisia de cercetare disciplinară prealabilă este format din: 

  a)Director medical/Director financiar contabil(după caz)-președinte 

  b)O persoană din cadrul biroului RUNOS                       - membru 
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  c)Consilier juridic                                                             - membru  

 

CAPITOLUL X 

Raspunderea patrimoniala 

 

Art. 55 (1)Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile 

contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului, din vina sa si in legatura cu munca lor. 

 (2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si 

care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care nu se incadreaza in riscul normal al serviciului. 

Art. 56 (1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se 

stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei. 

 (2) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, 

raspunderea fiecaruia se stabileste in raport proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei 

si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar. 

Art. 57 Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie. 

Art. 58(1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care 

se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrat in munca. 

 (2) Ratele nu pot fi mai mari decat o treime din salariul net, fara a putea depasi, impreuna cu 

celelalte retineri pe care le-ar putea avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv. 

Art. 59 (1) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi 

despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine functionar public, 

retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie publica, dupa caz, pe baza titlului 

executor transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit. 

 (2) Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in baza unui contract 

individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, 

in conditiile Codului de Procrdura Civila. 

Art. 60 In cazul in care acoperirea prejudiciului, prin retineri lunare din salariu, nu se poate face intr-un 

termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate 

adresa executorului judecatoresc, in conditiile Codului de Procedura Civila. 

 

CAPITOLUL XI 

Circuitul actelor si documentelor in unitate  

Procedura de solutionare a cererilor si reclamatiilor individuale ale angajatilor 

 

Art. 61 Actele, documentele si lucrarile pot purta denumirea de dispozitii, decizii, nota interna, nota de 

serviciu, adresa de instiintare, etc. 

Art. 62 Dispozitiile sunt elaborate de catre serviciile interesate si sunt transmise spre aprobare si 

semnare managerului, fiind difuzate prin intermediul secretariatului. 

Art. 63 Originalul dispozitiei se pastreaza la Secretariatul unitatii in registrul special cu aceasta 

destinatie. 

Art.64 (1) Deciziile de imputare sunt intocmite de catre Serviciul Financiar Contabil, vizate de catre 

consilierul juridic si sunt transmise spre aprobare managerului. 

 (2) Deciziile se intocmesc in 3 exemplare, din care un exemplar se pastraza la Secretariat in 

registrul de dispozitii, unul la serviciul RUNOS si al treilea se comunica celui vizat. 

Notele de serviciu si notele interne – de la manager sau ceilalti sefi superiori ierarhici, precum si intre 

serviciile din unitate – se comunica celor interesati prin intermediul Secretariatului. 

Art. 65 Documentele si lucrarile – altele decat dispozitiile si deciziile de imputare – expediate, se 

inainteaza spre aprobare si semnare managerului, de catre sefii compartimentelor de specialitate. 

Art. 66 Actul sau adresa se redacteaza in atatea exemplare originale cati destinatari sunt, plus un 

exemplar care se va pastra la compartimentul respectiv, purtand la final data si initialele numelui 

persoanei care l-a intocmit. 
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Art. 67(1) Toate documentele de provenienta externa, primite prin secretariatul spitalului sunt inaintate 

managerului pentru rezolutie si repartitie catre serviciile/compartimentele delegate cu solutionarea lor. 

 (2) Regula se aplica indiferent de destinatarul adresei/actului respectiv. 

 (3) Documentele sunt distribuite prin intermediul secretariatului, cu rezolutia managerului 

spitalului. 

Art. 68 Dupa solutionarea cererii sau actului de catre serviciul sau compartimentul delegat in acest scop, 

se inainteaza prin secretariat managerului spre aprobare si semnare. 

Art. 69 In cazul absentei managerului, are drept de semnatura directorul medical caruia i s-a delegat 

aceasta autoritate pentru anumite situatii si limite, definite expres prin dispozitie scrisa a managerului. 

Art. 70 La cererile si reclamatiile individuale a salariatilor, formulate in scris, se comunica raspunsul in 

termen de maximum 30 de zile. 

 

CAPITOLUL XII 

Sanatatea si securitatea in munca 

Art. 71 (1)Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii 

angajatilor, organizand in acest sens C.S.S.M., conform normelor legale.  

 (2)Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor, din toate punctele de 

vedere legate de munca. 

Art. 72(1) Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale contractelor 

colective de munca aplicabile, precum si cu normele si normativele de protectie a muncii. 

Art. 73(1) In cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea 

securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de 

informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicarea a organizarii protectiei muncii si mijloacele 

necesare acesteia. 

 (2) la adoptarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin.(1), se va tine seama de 

urmatoarele principii generale, conform N.G.P.M.: 

a) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

b) combaterea riscurilor la sursa; 

c) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de muncasi 

alegerea echipamentelor si metodelor de munca, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii 

monotone si repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii; 

d) luarea in considerare a evolutiei tehnicii; 

e) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau ceea ce este mai putin 

periculos; 

f) planificarea prevenirii; 

g) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie 

individuala; 

h) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare. 

Art. 74(1) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca. 

(2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice, stabilite de comun acord de catre 

angajator, impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu sindicatul. 

(3) Instruirea prevazuta la alin.(2) se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care 

isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai 

mare de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii. 

(4) instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu. 

(5) Prezentul capitol se completeaza cu ANEXA la Regulamentul intern. 

 

CAPITOLUL XIII 

Reguli privind disciplina muncii in unitate 
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Art. 75 Toti salariatii au obligatia de a respecta programul de lucru, de a-si indeplini atributiile  de 

serviciu, de a respecta normele de comportare, de a aduce la indeplinire atributiile stabilite de seful 

ierarhic superior. 

Art. 76(1) Salariatii, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia se 

obliga sa nu transmita date sau informatii de care au luat la cunostinta in timpul executarii contractului. 

(2) In cazul nerespectarii clauzei de confidentialitate de catre salariat, acesta poate fi obligat la 

plata de daune-interese. 

Art. 77(1) Accesul  in unitate se face pe baza legitimatiilor de serviciu.  

(2) Personalul este obligat sa poarte echipament de protectie in perfecta stare de curatenie si 

ecuson. Studentii si elevii in practica vor purta echipamentul indicat mai sus si ecuson. 

(3) Respectarea  prevederilor legale referitoare la accesul si circulatia in unitate este controlata de 

serviciul de pază, conform regulamentului de pază. Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage 

sanctiuni disciplinare pentru salariati. 

Art. 78(1) Accesul si circulatia vizitatorilor. Vizitarea bolnavilor este posibila numai conform 

programului stabilit de catre conducerea unitatii si afisat la poarta Spitalului, zilnic intre 15-17, exceptie 

facand Sectia A.T.I.  

(2) Vizitatorii sunt indrumati la patul bolnavului de catre o persoana desemnata de seful de sectie 

sau asistenta sefa a locului de munca. 

(3) Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al 

bolnavului, precum si introducerea de bauturi alcoolice in spital. Vizitatorii vor evita discutiile neplacute 

ce pot afecta pacientii, vor respecta linistea celorlalti bolnavi internati.Vizitatorilor le este interzis 

fumatul in unitate, trebuind sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicatiilor medicilor, a intreg 

personalului sanitar sau de paza. 

Art.79(1) Drepturile si obligatiile pacientilor:  

Pacientii sunt indreptatiti la asistenta medicala atat in unitatile ambulatorii, cat si in sectiile si 

compartimentele cu paturi, modul de adresabilitate a acestora, cheltuielile legate de asistenta medicala 

fiind cele stabilite de prevederile legale in vigoare. 

(2) Ca beneficiari ai actului medical, pacientii trebuie sa respecte normele de comportare in 

unitatile sanitare, precum si prevederile prezentului regulament intern, dupa cum urmeaza: 

-in sectiile si compartimentele cu paturi,accesul se face cu bilet de trimitere de la medicul de 

familie si medicul specialist din Ambulatorul de Specialitate al Spitalului ori direct prin UPU in 

situatia urgentelor medico-chirurgicale propriu-zise. 

-bolnavii sunt obligati sa poarte pe toata durata internarii tinuta de spital 

-este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat cele in care sunt internati 

-bolnavii internati nu pot parasi unitatea in tinuta de spital, fiind interzisa circulatia pe strada in 

astfel de tinuta; 

-este interzis consumul de alcool si fumatul in incinta spitalului; 

-bolnavii sunt datori sa respecte normele obligatorii in spital, in acest sens se vor abtine de la 

tulburarea linistii si degradarea bunurilor spitalului, vor respecta normele igienico-sanitare. 

(3) Personalul spitalului are obligaţia respectării drepturilor pacienţilor, conform legii. 

(4) Informatiile confidentiale pot fi revizuite, comunicate sau discutate doar atunci cand este 

necesar sa se asigure ingrijirea pacientului. Informatii medicale pot fi divulgate numai atunci cand 

pacientii autorizeaza acest fapt sau atunci cand dezvaluirea acestor informatii este ceruta de lege. 

Unitatea isi asuma responsabilitatea pentru protejarea informatiilor pacientilor, atat personale cat 

si medicale, si isi recunoaste responsabilitatea legala si etica in acest sens. 

Incalcarile politicii de confidentialitate sunt motive pentru luarea masurilor disciplinare, inclusiv 

concediere.(codul  etica) 

Păstrarea confidenţialităţii şi anonimatului pacientului în cercetările ştiinţifice constituie o 

problemă de etică medicală. Din acest aspect se deduce necesitatea implicării consiliului etic în 

reglamentările privind păstrarea confidenţialităţii şi anonimatului pacientului în cercetările ştiinţifice.  

 Orice încălcări ale confidenţialităţii şi anonimatului pacientului în cercetările ştiinţifice se 



 21 

constituie în acte profund negative atât din punct de vedere profesional cât si juridic. Aceste 

reglementări trebuie să fie aplicabile  personalului medical și altor cadre sanitare sau auxiliare. 

 

CAP. XIV.- Alte precizari ale Regulamentului de ordine interioara  

 

Art 80. In conformitate cu Legea nr. 571/2004, angajatii care semnaleaza fapte de incalcare a legii de 

catre persoanele cu functii de conducere sau executie in Spitalul Clinic de Recuperare, numiti 

avertizori, beneficiaza de protectie, dupa cum urmeaza: 

a) beneficiaza de prezumtia de buna credinta, pana la proba contrarie. 

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, Comisia de 

disciplina sau persoana imputernicita de angajator are obligatia de a invita presa si un reprezentant al 

sindicatului sau asociatiei profesionale din care face parte, cu cel putin 3 zile inaintea sedintei, sub 

sanctiunea nulitatii sanctiunii disciplinare aplicate. 

c) in situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este seful ierarhic superior, 

direct sau indirect, ori are atributii de control , inspectie si evaluarea avertizorului, Comisia de disciplina 

sau persoana imputernicita de angajator va asigura protectia martorului, ascunzandu-i identitatea. 

 

Art. 81. (1) Conform ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind 

protecţia maternităţii la locurile de muncă salariatele gravide si salariatele care alapteaza au obligaţia 

de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea. 

(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. anterior şi nu 

informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute in 

OUG nr. 96/2003, cu excepţia celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 şi 25. 

(3) Angajatorul va adopta măsurile necesare, astfel încât: 

a)să prevină expunerea salariatelor gravide si salariatelor care alapteaza la riscuri ce le pot afecta 

sănătatea şi securitatea; 

b)salariatele prevăzute anterior nu vor fi constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării 

lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz. 

c).Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi 

condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1, din OUG NR. 96/2003, angajatorul este 

obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata 

expunerii salariatelor gravide si salariatelor care alapteaza, în scopul determinării oricărui risc pentru 

securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării. 

d)Evaluările prevăzute mai sus, se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului 

de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 

e)Angajatorul este obligat ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii   raportului, să 

înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. 

f)Angajatorul 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 din OUG nr. 96/2003 

(4)In termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către o 

salariată că este gravida sau alapteaza, acesta se obliga să înştiinţeze medicul de medicina muncii, 

precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

(5)Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei 

şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a 

procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

(6)În cazul în care o salariată este gravida sau alapteaza şi desfăşoară la locul de muncă o 

activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi 

alăptării, în sensul celor prevăzute la art. 5 alin. (1), din OUG nr. 96/2003, angajatorul se obliga 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 recomandării 

medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale. 



 22 

(7)În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească 

obligaţia prevăzută anterior, salariatele gravide si salariatele care alapteaza, au dreptul la concediu de 

risc maternalin conditiile legii 

(8)Pentru salariatele gravide si salariatele care alapteaza şi îşi desfăşoară activitatea numai în 

poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorul se obliga sa le modifice locul de muncă respectiv, 

astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie 

şezândă sau, respectiv, pentru mişcare. 

(9)Medicul de medicina muncii va stabili intervalele de timp la care este necesară schimbarea 

poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezândă 

sau, respectiv, pentru mişcare. 

Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic 

şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile 

necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective. 

(10)În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata 

normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a 

duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al 

angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale. 

(11)Salariatele gravide si salariatele care alapteaza, nu pot fi obligate de către angajator să 

realizeze activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la agenţi sau condiţii de muncă 

prevăzute la lit. A şi B din anexa nr. 2 din OUG nr. 96/2003 

(12)Angajatorul se obliga sa acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale, în 

condiţiile prevăzute la art. 2 lit. f), din OUG nr. 96/2003, în cazul în care investigaţiile se pot efectua 

numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale. 

(13)Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere,In temeiul art 16, din OUG nr. 

96/2003, salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, în condiţiile 

prevăzute la art. 2 lit. g) din aceeasi ordonanta şi în cadrul concediului pentru lăuzie stabilit prin Legea 

nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(14)Angajatorul se obliga să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, 

două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării 

dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.  

(15)La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a 

timpului său de muncă cu două ore zilnic. 

Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul 

de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al 

angajatorului. 

(16) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea 

vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare. 

(17)Salariatele gravide si salariatele care alapteaza nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de 

noapte. În cazul în care sănătatea salariatelor menţionate mai sus este afectată de munca de noapte, 

angajatorul este obligat 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. În cazul în care, 

din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi 

indemnizaţia de risc maternal, conform art. 10 şi 11 din OUG nr. 96/2003. 

Art. 82 Egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii LEGEA nr. 

202 din 19 aprilie 2002 

 

    (1) Prin egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de munca se înţelege 

accesul nediscriminatoriu la: 
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    a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activităţi; 

    b) angajare în toate posturile sau locurile de munca vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; 

    c) venituri egale pentru munca de valoare egala; 

    d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi 

recalificare profesională; 

    e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 

    f) condiţii de munca ce respecta normele de sănătate şi securitate în munca, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare; 

    g) beneficii, altele decât cele de natura salariala, precum şi la sistemele publice şi private de securitate 

socială; 

    h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de 

acestea; 

    i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

    (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), de egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

în relaţiile de munca beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercita o activitate 

independenta, precum şi lucrătorii din agricultura. 

    (3) Prevederile prezentei legi se aplica tuturor persoanelor, funcţionari publici şi personal contractual, 

din sectorul public şi privat, inclusiv din instituţiile publice. 

Art. 83 Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale  

    Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii 

personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada 

respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv. 

   Criterii de evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt: 

 

    I. Pentru funcţiile de execuţie: 

  

1. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în 

fişa postului 

2. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 

3. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor prin  disponibilitate la efort 

suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină 

4. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea 

în normativele de consum 

5. Capacitatea de adaptare la complexitatea muncii 

6. Capacitatea de a lucra în echipă 

7. Capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobandite 

8. Comportament etic 

9. Cunoştinţe şi experienţe profesionale 

   II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, şi următoarele criterii de evaluare: 

10

. 

Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii 

11

. 

Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legatură cu acestea 

12

. 

Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului 

13

. 

Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului, de analiză şi sinteză 

14

. 

Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună 

colaborare cu alte compartimente 
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Art.84 Orarul de distribuire a meselor pentru pacienţi şi personalul care asigură garda: 

-          Micul dejun……………………………………8,00 - 8,30 

-          Masa de prânz………………………………...12,30-13,30 

-          Cina…………………………………………...18,30-19,30 

Art.85 Medicul şef de gardă pe spital asigură controlul organoleptic, calitativ şi cantitativ al hranei 

servite pacienţilor;  

Art.86 Frecventa schimbarii echipamentului pentru personalul care lucreaza in sectiile si 

comparimentele spitalului: 

Frecventa schimbarii echipamentului de protectie al personalului se face in functie de gradul de rise 

astfel:  

- echipamentul de protectie se schimba zilnic sau la nevoie la : fiecare sectie/compartiment, 

bloc alimentar, spalatorie, garderoba;  

-  lenjeria se schimba la 3 zile sau la nevoie in urmatoarele locuri de munca: fiecare sectie/ 

compartiment; 

 

Art.87 Ritmul de schimbare a lenjeriei pacientului în funcţie de specificul secţiei: 

 Chirurgie preoperator şi după 3 zile postoperator - La 3 zile şi ori de câte ori este nevoie; 

 Chirurgie în primele 3 zile postoperator, A.T.I - Zilnic şi ori de câte ori este nevoie; 

 Cardiologie, Balneologie, Neurologie - La 3 zile lenjeria folosită de acelaşi pacient şi ori de 

câte ori este nevoie; 

 Toate profilurile - După externarea pacientului; 

 Ambulator, Baza de tratament etc - Schimbarea lenjeriei de unică folosinţă se efectuează 

după fiecare pacient. 

 

Art.88 Programul de deratizare,dezinfecţie,dezinsecţie: 

Bloc operator, sterilizare, angiografie, saloane ati, saloane secţii chirurgicale: 

 Dezinfectie ciclica - săptămânal   

 Dezinsectie - trimestrial 

 Deratizare – anual 

Saloane sectii medicale sali tratament, cabinete medicale ambulatoriu, grupuri sanitare, hidroterapie, 

bazin: 

 Dezinfectie ciclica - lunar  

 Dezinsectie - bianual 

 Deratizare – anual 

Laborator analize medicale, farmacia, radiologia, săli tratament recuperare 

 Dezinfectie ciclica - bianual 

 Dezinsectie - bianual 

 Deratizare – anual 

Spatii depozitare deseuri, lenjerie, alimente, materiale sanitare, vestiare, ascensoare 

 Dezinfectie ciclica - lunar 

 Dezinsectie - trimestrial  

 Deratizare –  bianual  

Bloc alimentar,  oficii alimentare, cantina 

 Dezinfectie ciclica - lunar 

 Dezinsectie - trimestrial  

 Deratizare –  bianual  

Spatii exterioare, spaţii administrative 

 Dezinfectie ciclica - 

 Dezinsectie - bianual 

 Deratizare –  bianual  
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Art.89 Programul  orar de curăţenie:  

 saloane, bai:  orele 6-8 şi 18-20 şi ori de câte ori este nevoie; 

 oficii alimentare, cantina, săli de tratament, holuri, căi de acces interioare orele 9,14,20 şi ori 

de câte ori este nevoie. 

Art.90 Programul pentru întreţinerea spaţiilor şi a căilor de acces exterioare: 

Spaţiile verzi,căile de acces sunt întreţinute zilnic în program de 8 ore în intervalul orar  6-14 

în zilele lucrătoare.Personalul care desfăşoară această activitate este muncitorul necalificat care are 

activitatea normată cu această destinaţie . 

 

 Art.91 Sectoarele şi zonele în care accesul publicului este interzis sunt,după cum urmează: 

1)zone cu grad crescut de risc 

- zonele cu risc radiologic 

- sectii chirurgicale 

- farmacia 

- camere garda (primire urgenţe) 

- laborator analize medicale 

- oficii alimentare 

- depozite deşeuri medicale 

2)zone cu grad foarte mare de risc 

- orice spatiu unde se ingrijesc pacienti imunodeprimati 

- A.T.I. 

- sterilizarea  

- blocul operator 

 3) zone deservire 

- centrala termică,punct transformare energie electrică,staţie de oxigen,staţie de aer 

comprimat,tablouri electrice 

- zonele unde sunt amplasate echipamente de comunicaţii. 

 

Art.92 Circuitul FOCG de la internare până la externare: 

- În situația în care medicul de gardă sau medicul de secție iau decizia internării pacientului 

în conformitate cu criteriile de internare ale spitalului, ei vor specifica acest lucru pe biletul de 

trimitere de la medicul de familie /medicul specialist sau – în cazul pacienților prezentați direct la 

camera de gardă- vor întocmi biletul de internare.  

- Pentru pacienții prezentați în cadrul programului normal de lucru, registratorul medical al 

fiecărei secţii realizează:  

- verificarea calităţii de asigurat,  

- completarea datelor personale în Foaia de Observație Clinică Generală (FOCG),  

- eliberarea unui număr de înregistrare unic pe spital (pe anul în curs).  

- Pentru pacienții prezentați în cursul gărzii datele personale sunt completate de către 

medicul de gardă. În aceste situații registratorul medical va efectua verificarea calității de asigurat și 

eliberarea numărului de înregistrare al FOCG în prima zi lucrătoare ulterioară datei internării.  

- Pentru pacienții prezentați în cadrul programului normal de lucru FOCG este înmânată 

aparţinătorului sau personalului medical de însoțire (asistenta sau infirmiera de la camera de gardă) 

care o va preda medicului curant din secţie. Pentru pacienții internați în gardă, FOCG completată de 

către medicul de gardă vă fi păstrată în cadrul serviciului de gardă și va fi prezentată șefului secției 

în cursul raportului de gardă din prima zi lucrătoare ulterioară.  

- În ziua internării medicul curant sau de gardă va completa datele medicale în FOCG 

(anamneză, examen obiectiv, diagnostic la internare, indicaţii terapeutice).  

- Medicul curant va informa permanent pacientul privind starea sa de sănătate, posibilităţile 

de evoluţie sub tratament şi în absenţa tratamentului, investigaţiile necesare elucidării 

diagnosticului, riscurile şi complicaţiile posibile în cadrul patologiei şi a tratamentului, participarea 
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la procesul de învăţământ, prevederile de ordine interioară ale unităţii, posibilitatea de a refuza în 

cunoştinţă de cauză anumite aspecte ale actului medical; pacientul va semna voluntar luarea la 

cunoştinţă şi consimţământul informat, care va fi ataşat la FOCG. 

- Pe durata spitalizării medicul curant are obligaţia completării tuturor datelor medicale: 

rezultatele investigaţiilor paraclinice şi consulturilor interclinice, evoluţia,  medicaţia prescrisă, 

diagnosticul la 72 ore, epicriza de etapă; asistenta de secţie va completa foaia de temperatură, foaia 

de îngrijiri şi va deconta materialele sanitare folosite în cursul procesului de îngrijire a pacientului. 

Orice incident medical sau de alta natura survenit pe durata spitalizarii va fi mentionat in mod 

obligatoriu de catre medicul curant sau medicul de garda care va data, va semna si va parafa 

mentiunea referitoare la incidentul raportat.  

- Biletele de trimitere către investigaţiile paraclinice sau consulturile 

interclinice/interdisciplinare vor fi completate de către medicul curant sau medicul rezident, fiind 

semnate şi parafate de medicul curant, aprobate de către şeful secţiei şi Directorul medical. 

- Pe toată durata spitalizării FOCG va fi păstrată de medicul curant, într-un loc securizat, 

accesibil medicului curant şi medicului de gardă. Orice incident medical survenit pe durata internării 

va fi menționat la rubrica „Evoluție” de către medicul curant (pentru incidentele survenite în timpul 

programului normal de lucru) sau de către medicul de gardă (pentru incidentele apărute pe durata 

gărzii). Incidentul medical va fi descris (va fi notată data și ora constatării) și se vor menționa 

măsurile terapeutice adoptate. Medicul de gardă este obligat (pe lângă menționarea incidentului 

medical) să adopte măsurile terapeutice imediate cu sau fără consultarea medicului curant. Toate 

mențiunile efectuate de medicul de gardă în FOCG ale pacienților internați vor fi datate, semnate, 

parafate şi notate în raportul de gardă.  

- La externare scrisoarea medicală/biletul de ieşire va fi întocmită, semnată şi parafată de 

medicul curant, medicul rezident şi şeful secţiei şi va fi înmânată pacientului, acesta având obligaţia 

de a înmâna – după caz – câte o copie medicului specialist care a recomandat internarea şi medicului 

de familie, medicul curant va completa epicriza, diagnosticul la externare (inclusiv codurile CIM-

10), va codifica manoperele medicale; asistenta de secţie va completa lista manoperelor efectuate de 

cadrele medii.  

- După completarea tuturor rubricilor, FOCG va fi predată de medicul curant registratorului 

medical care va introduce datele solicitate de sistemul electronic de raportare a pacienţilor.  

- Registratorul medical va depune FOCG în arhiva secţiei (aflată la statistică) de unde FOCG 

va fi accesibilă doar statisticianului, medicului curant şi şefului de secţie.  

 

 

  

CAPITOLUL XV 

Normele obligatorii  

Dispozitii finale 

 

Art. 93(1) Este interzisa publicitatea oricarui medicament pentru care nu exista o autorizatie de punere 

pe piata. 

  (2) Toate materialele promotionale ale unui produs, destinate profesionistilor din  

sectorul sanitar trebuie sa fie in concordanta cu rezumatul caracteristicilor produsului  

aprobat de Agentia Nationala a Medicamentului si insotite de catre acesta. 

  (3) Publicitatea unui medicament trebuie sa incurajeze folosirea rationala,  

prezentandu-l in mod obiectiv, fara a-i exagera calitatile si fara sa induca in eroare.  

Publicitatea trebuie sa fie onesta, adevarata si corecta. Publicitatea trebuie sa evite orice 

sustinere sau reprezentare in masura sa induca in eroare consumatorul, chiar si prin  

omisiune, ambiguitate sau exagerare. 

  (4) Publicitatea destinata profesionistilor din sectorul sanitar poate fi facuta atat  

pentru medicamentele fara prescriptie medicala, cat si cele cu prescriptie medicala . 
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  (5)in cadrul spitalelor, va exista un spatiu destinat publicitatii pentru  

medicamente si el va fi prestabilit de catre conducerea spitalului. 

(6)Intalnirile intre reprezentantii firmelor de medicamente si medicii    

 specialisti se vor desfasura dupa un program organizat si aprobat de catre conducerea spitalului. 

(7)Continutul materialului publicitar trebuie notificat catre conducerea spitalului 

(8)Oferirea de mostre de catre firmele de medicamente pentru medicii specialisti 

din spitale trebuie sa se desfasoare dupa un program aprobat de conducerea spitalului. 

Art. 94 In 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 

acestora. 

Toti salariatii spitalului, precum si personalul ce deserveste paza si curatenia (care pot fi angajati 

ai unor firme de prestari servicii), vor actiona intr-un climat de liniste care sa asigure confort psihic 

pacientilor, evitand pe cat posibil, orice disconfort fonic ( prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor si 

dispozitivelor cu care isi desfasoara activitatea ) cu preponderenta in perioadele destinate odihnei 

pacientilor. 

Atat medicii cat si personalul mediu sanitar 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. 

Gestiunea datelor şi informatiilor medicale se realizeaza conform Legii nr. 95 /2006  art. 7 lit. (i) 

respectand  : 

- principiul confidentialitatii si protejarea persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

( legea 677 / 2001 cu completarile si modificarile ulterioare),  

- drepturile pacientului (legea 46 / 2003 cu modificarile si completarile ulterioare ) 

- cerintele Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (Ordinul MSP/CNAS 

1782/576/2006 , Contractul Cadru pe anul in curs cu Normele de aplicare ale Contractului Cadru) 

 

Art. 95   Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toti angajatii 

spitalului. 

Art. 96 Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesitatile legale de 

organizare, functionare si disciplina muncii in unitate le cer. 

Art. 97 Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toti angajatii, pe sectii si compartimente, incheindu-se 

proces verbal sub semnatura de luare la cunostinta. 

Art. 98  Pentru personalul incadrat dupa intrarea in vigoare a Regulamentului Intern, prelucrarea se face 

de catre seful sectiei / compartimentului in care acesta se angajaza. 

Art. 99 Programul de vizita se va stabili de catre conducerea spitalului si se va organiza in zilele 

lucratoare ale saptamanii în intervalul orar 15-20 , sâmbăta,duminica,zile nelucrătoare în intervalul orar 

10-20. Numărul de vizitatori pentru un pacient nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi 

maximum 2 pacienţi în acelaşi timp. Pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă 

există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute. 

          Vizitarea pacienţilor în afara acestui program precum şi prezenţa permanentă lângă pacient a unui  

            membru al familiei sunt permise, numai cu acordul medicului curant.  

            Informaţii privind privind starea şi evoluţia pacienţilor pot fi solicitate medicilor curanţi  astfel: luni –    

            vineri    8,30 -9,00 (sala de aşteptare a fiecărei secţii) 

Art.100 Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Recuperare a fost desemnat D-l Dr. Bodizs 

Gyorgy, medic primar la Laboratorul de Analize Medicale care va avea atributii conform legislatiei in 

vigoare. 

Art. 101 Prezentul Regulament Intern se completeaza in mod corespunzator atat cu Legea drepturilor 

pacientului ( Legea nr. 46 / 2003 ), cat si cu Codul de deontologie medicala. 

Art. 102 Dispozitiile prezentului regulament se întregesc cu celelalte dispozitii cuprinse in legislatia 

muncii, Codul Muncii si Contractul colectiv de muncă. 
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ANEXA NR.1 

LA REGULAMENTUL INTERN 

privind securitatea şi sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor 
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1. Obligaţiile angajatorului 

1.1. Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de 

muncă. 

1.2. În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale 

în acest domeniu. 

1.3. Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului 

responsabilităţii angajatorului. 

1.4. În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru: 

a. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 

b. prevenirea riscurilor profesionale; 

c. informarea şi instruirea lucrătorilor; 

d. asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 

1.5. Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la aliniatul 1.4., ţinând seama de 

modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 

1.6. Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la aliniatele 1.4. şi 1.5. pe baza 

următoarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de munca, 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; 

e) adaptarea la progresul tehnic; 

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 

periculos; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, 

condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenta factorilor din mediul de muncă; 

h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie 

individuală; 

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. 

1.7. Fără a aduce atingere altor prevederi ale Legii 319/2006, ţinând seama de natura activităţilor din 

întreprindere şi/sau 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 capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în munca, 

atunci când îi încredinţează sarcini; 

d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să 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 însuşit instrucţiunile adecvate. 

f) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca la nivelul unitatii,inclusive pentru 

acele grupuri sensibile la riscuri specific,trebuie sa se efectueze,cel putin in urmatoarele situatii: 



 30 

- ori de căte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce privește tehnologia,echipamentele de 

muncă,substantele sau preparatele chimice utilizate la amenajarea locurilor de muncă/posturilor de 

muncă; 

- după producerea unui eveniment; 

- la constatarea ineficienței măsurilor de prevenire luate; 

- la utilizarea postului de lucru de care un lucrător aparținând grupurilor sensibile la riscuri specifice; 

- la executarea unor lucrări speciale. 

1.8. Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară 

activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii: 

a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în munca, 

luând în considerare natura activităţilor; 

b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând 

în considerare natura activităţilor; 

c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 

d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. 

1.9. Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situaţie obligaţii 

financiare pentru lucrători. 

1.10. Angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, 

adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane 

prezente; 

b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, 

serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri. 

1.11. Pentru aplicarea prevederilor aliniatului 1.10., angajatorul trebuie sa desemneze lucrătorii care aplica 

măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor. 

1.12. Numărul lucrătorilor menţionaţi la aliniatul 1.11., instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora 

trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii. 

1.13. Angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi 

iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie 

luate pentru protecţia lor; 

b) să ia măsuri şi să furnizeze instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau sa 

părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zona sigură, în caz de pericol grav şi iminent; 

c) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol grav şi iminent, în 

afară cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate. 

1.14. Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă periculoasă nu 

trebuie sa fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe negative şi nejustificate 

pentru aceştia. 

1.15. Angajatorul trebuie să se asigure că, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a 

altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să 

aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care 

dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. 

1.16. Lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la aliniatul 1.15., cu excepţia situaţiilor 

în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 

1.17. Angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv 

pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; 

b) să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de 

protecţie care trebuie utilizat; 
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c) să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de 

lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor 

de muncă, astfel cum sunt definite la în Legea 319/2006 art. 5 lit. g); 

d) să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind 

accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi. 

1.18. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de 

muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii: 

a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de munca, 

precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare 

privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de 

accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor; 

b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi 

de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de munca 

specifice unităţii; 

c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de 

începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale; 

d) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; 

e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea 

reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale 

locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor; 

f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul 

de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe; 

g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, 

pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 

h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este 

expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare; 

i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică; 

j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a 

aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical 

periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; 

k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute în Legea 319/2006 la art. 7 alin. (4) lit. e); 

l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de 

măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive 

degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; 

m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al 

efectuării cercetării evenimentelor; 

n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al 

cercetării evenimentelor; 

o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului 

sau la cercetarea evenimentelor; 

p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de 

cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentaţilor şi a 

altor persoane; 

q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 

r) să asigure echipamente individuale de protecţie; 

s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii 

calităţilor de protecţie. 
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1.19. Alimentaţia de protecţie se acorda în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care 

lucrează în condiţii de munca ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de munca şi/sau 

contractul individual de muncă. 

1.20. Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori. Categoriile de 

materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin 

contractul colectiv de munca şi/sau contractul individual de munca. 

1.21. Ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau a unităţii, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare, 

astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească, în conformitate cu prevederile legale, 

toate informaţiile necesare privind: 

a) riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie 

atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau 

fiecărei funcţii; 

b) măsurile luate în conformitate cu prevederile Legii 319/2006 art. 10 alin. (2) şi (3). 

1.22. Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare astfel încât angajatorii lucrătorilor din orice 

întreprindere şi/sau unitate exterioară, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau în unitatea sa, să 

primească informaţii adecvate privind aspectele la care s-a făcut referire la aliniatul 1.21., care privesc 

aceşti lucrători. 

1.23. Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii 

lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în vederea îndeplinirii 

atribuţiilor şi în conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la: 

a) evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie, prevăzute în Legea 319/2006 la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b); 

b) evidenţa şi rapoartele prevăzute în Legea 319/2006 la art. 12 alin. (1) lit. c) şi d); 

c) informaţii privind măsurile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi informaţii provenind 

de la instituţiile de control şi autorităţile competente în domeniu. 

1.24. Angajatorii consultă lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi permit participarea acestora la discutarea tuturor 

problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 

1.25. Aplicarea prevederilor aliniatul 1.24. implică: 

a) consultarea lucrătorilor; 

b) dreptul lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor să facă propuneri; 

c) participarea echilibrată. 

1.26. Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor definiţi în Legea 319/2006 la art. 5 lit. d) iau parte în mod 

echilibrat sau sunt consultaţi în prealabil şi în timp util de către angajator cu privire la: 

a. orice măsură care ar afecta semnificativ securitatea şi sănătatea în muncă; 

b. desemnarea lucrătorilor la care s-a făcut referire în Legea 319/2006 la art. 8 alin. (1) şi la art. 10 alin. 

(2), precum şi cu privire la activităţile la care s-a făcut referire în Legea 319/2006 la art. 8 alin. (1); 

c. informaţiile la care s-a făcut referire în Legea 319/2006 la art. 12 alin. (1), art. 16 şi 17; 

d. recurgerea, după caz, la servicii externe, conform Legii 319/2006 la art. 8 alin. (4); 

e. organizarea şi planificarea instruirii prevăzute în Legea 319/2006 la art. 20 şi 21. 

1.27. Angajatorul trebuie să acorde reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii 

şi sănătăţii lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi să le furnizeze mijloacele 

necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezenta lege. 

1.28. În vederea realizării prevederilor art. 16, 17 şi ale art. 18 alin. (1) din Legea 319/2006, la nivelul 

angajatorului se înfiinţează, se organizează şi funcţionează comitete de securitate şi sănătate în muncă. 

1.29. Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi 

adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de 

lucru, specifice locului de muncă şi postului său: 

a. la angajare; 

b. la schimbarea locului de muncă sau la transfer; 

c. la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent; 

d. la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

e. la executarea unor lucrări speciale. 
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1.30. Instruirea prevăzută la aliniatul 1.29. trebuie să fie: 

a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri; 

b) periodică şi ori de câte ori este necesar. 

1.31. Angajatorul se va asigura că lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi 

în întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de 

securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor. 

1.32. Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1), (2) şi (4) din Legea 319/2006 nu poate fi realizată pe cheltuiala 

lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora. Instruirea trebuie să se efectueze în timpul programului de 

lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii şi/sau unităţii. 

1.33. Angajatorii au obligaţia să amenajeze locurile de munca ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la 

riscuri specifice. 

1.34. Să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva 

incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă 

salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate. 

1.35. Să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor 

de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor. 

1.36. Să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure 

respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, 

să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau 

amenajărilor respective. 

1.37. Să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, 

să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel 

efectuarea acestora. 

1.38. Să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

1.39. Să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, 

clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile 

fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele 

de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare 

sau decontaminare. 

1.40. Să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor 

la locurile de muncă. 

1.41. Să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva 

incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare 

de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa. 

1.42. Să asigure constituirea, conform Legii 307/2006 art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de 

urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract 

cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea 

incendiilor. 

1.43. Să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în 

orice moment. 

1.44. Să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire 

sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta. 

1.45. Să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu 

personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant. 

1.46. Să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie. 

1.47. Să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru 

apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi 

funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor. 

1.48. Să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi 

măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, 

manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective. 
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1.49. Să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace 

proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul 

de intervenţie. 

1.50. Să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform 

legii. 

1.51. Să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.  

 

2. Obligaţiile angajatului 

2.1. Fiecare lucrător 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 accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau 

omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

2.2. În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la aliniatul 2.1., lucrătorii 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 să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 

deficienta a sistemelor de protecţie; 

e. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană; 

f. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât 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 cât 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. 

2.3. Obligaţiile prevăzute la aliniatul 2.2. se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, 

potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. 

2.4. Lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la aliniatul 1.15., cu excepţia situaţiilor 

în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 

2.5. Să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de 

cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentaţilor şi a 

altor persoane; 

2.6. Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de 

administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz. 

2.7. Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 

instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz. 

2.8. Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare 

împotriva incendiilor. 
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2.9. Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de 

apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, 

precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. 

2.10. Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, 

care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor. 

2.11. Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol 

iminent de incendiu. 

2.12. Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor.  

 

Manager 

Dr. Patrichi Sanda 
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Scop 

 

 Codul de comportament etic al institutiei este proiectat pentru a contribui la imbunatatirea rezultatelor 

institutiei prin respectarea drepturilor fiecarui pacient si derularea relatiilor cu pacientii si publicul intr-un mod 

etic. 

 Pacientii au dreptul fundamental la atentia si grija cuvenita care sa proteje demnitatea personala si 

respectarea valorilor culturale psiho-sociale, si spirituale ale acestora. Aceste valori influenteaza deseori 

perceptiile pacientilor asupra afectiunilor medicale si a a tratamentelor medicale. Întelegerea si respectarea 

acestor valori constituie ghiduri pentru instituitie in satisfacerea corespunzatoare a nevoilor pacientilor. 

 Conducerea institutiei constientizeaza faptul ca practicile de relationare cu pacientii precum si conduita 

personalului institutiei in furnizarea de servicii medicale catre pacienti au un efect semnificativ asupra 

raspunsului fiecarui pacient la tratamentele medicale oferite. 

 Responsabilitatea etica consta in a: 

 Analiza cu consideratie valorile pacientilor si preferintele, inclusiv deciziile de a refuza/intrerupe 

tratamentul; 

 Recunoaste responsabilitatile noastre in conditiile legii; 

 Informa pacientii despre responsabilitatile care le revin in procesul de primire a ajutorului medical 

 Gestiona relatiile noastre cu pacientii si publicul intr-un mod etic. 

 

Politica de etica 

 

 Institutia a integrat responsabilitatile sale etice in activitatea de zi cu zi. Astfel, misiunea noastra, 

viziunea si valorile sunt comunicate pe scara larga in cadrul institutiei si reflecta cultura noastra etica. 

 Misiunea: acordarea celor mai bune servicii medicale de profil recuperare ( eficiente, eficace si de 

calitate) astfel incat sa se realizeze imbunatatirea starii de sanatate a populatiei deservite. 

 Activitatea medicala a institutiei va respecta principiile fundamentale ale serviciilor publice, adica: 

 Eficienta utilizare a resurselor si eficacitatea furnizarii serviciilor; 

 Fiabilitate a raportarilor interne si catre exterior; 

 Conformitate cu legislatia aplicabila. 

 

Viziune:   

a) adaptarea serviciilor medicale la nevoile populatiei deservite 

b) cresterea calitatii serviciilor medicale 

c) scaderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizare continua in favoarea celor 

ambulatorii si prin spitalizare de zi 

d) orientarea profilului serviciilor medicale catre caracteristicile de morbiditate al populatiei, 

actuale si preconizate a se  adresa unitatilor sanitare 

 

 Institutia urmareste sa devina un partener de incredere atat pentru pacientii sai cat si pentru colaboratori 

– spitale, furnizori, parteneri in programe de cercetare, comunitate, etc. Aceasta viziune se va realiza prin 

cooptarea de personal adecvat si crearea/pastrarea unei stranse colaborari cu institutiile partenere pentru a atinge 

un raport optim de satisfactie a pacientilor. De asemenea, prin serviciile oferite, institutia isi propune sa castige 

loialitatea comunitatii si sa atinga performanta financiara necesara. 

 

Valori : 

- primordialitatea criteriilor de performanta in activitatea unitatii sanitare 

- optimizarea raportului cost / eficienta in administrarea Spitalului Clinic de Recuperare 

- asigurarea conditiilor de acccesibilitate si echitate populatiei deservite 

- imbunatatirea continua a conditiilor implicate in asigurarea satisfactiei pacientului si a personalului 

angajat 
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 In Plan etic: Intreg personalul institutiei este ghidat de valorile necesare indeplinirii misiunii, astfel: 

 Ne pasa de pacientii nostri ca si cum ne-ar pasa de cei dragi si ii tratam in mod similar, cu expertiza, 

compasiune si respect; 

 Incurajam initiativa, inovarea, tenacitatea in abordarea problematicii sanatatii intregii comunitatii din 

care facem parte si in cadrul careia activam; 

 Promovam un mediu care stimuleaza diversitatea, premiaza excelenta si valoarea adaugata, si 

incurajeaza valorile civice; 

 Lucram in cooperare cu colegii nostri si cu comunitatea noastra pentru avansa bunastarea regiunii;  

 Demonstram calitati de lider in toate problemele critice ale activitatii noastre, intr-un mod demn de 

incredere din partea opiniei publice. 

 Responsabilitate, integritate si abilitate in administrarea noastra financiara. 

 

Codul de etica si de conduita in relatii 

 

 Motto-ul nostru „Speranta pentru o viata normala!” furnizeaza personalului, institutiei si 

colaboratorilor nostri nivelul asteptarilor din partea noastra daca acestia se confrunta pe parcusul derularii 

activitatii lor cu probleme de natura etica sau legala. 

In plus fata de prezentul Cod de Etica, codul de etica al personalului medical contine prevederi mai detaliate in 

ceea ce priveste relatia medic-pacient pentru asigurarea unei activitati si practici oneste, etice si legale. 

 Codul de Etica prevede standardele de comportament dupa care se ghideaza intreaga conducere a 

institutiei , personalul si colaboratorii acesteia in relatiile cu pacientii, personalul din subordine si colegii, 

publicul, furnizorii de fonduri precum si alte entitati. 

 Adeziunea la Codul de Etica este o conditie a ocuparii fortei de munca sau de afiliere a 

colaboratorilor cu institutia. 

 

Responsabilitate sociala 

 

 Agenda institutiei referitoare la responsabilitate sociala include urmatoarele aspecte: 

 Redresarea starii de sanatate a comunitatii prin colaborarea cu grupuri si persoane competente si 

dedicate; 

 Identificarea nevoilor in domeniul sanatatii publice, stabilirea prioritatilor, comunicarea clara catre 

comunitate a serviciilor medicale oferite de catre institutie; 

 Construirea de aliante comunitare care sa conlucreaze cu organizatiile comunitare si persoanelor fizice 

cu scopul de a promova sanatatea si siguranta publica, si sa coordoneze livrarea servicii medicale; si 

 Sprijinirea educatiei si a cercetarii medicale ca parti importante a responsabilitatii sale fata comunitate si 

societate in ansamblul ei. 

 

Participarea pacientilor la programe de educatie si de cercetare medicala 

 

 Institutia recunoaste importanta activitatii de educatie clinica si de cercetare in domeniul medical si ca 

atare se implica activ in astfel de activitati. De asemenea, institutia recunoaste dreptul pacientilor de a considera 

valorile proprii culturale, profesionale si spirituale, ca acestea ar putea sa fie in conflict cu participarea acestora 

in programe de educatie sau de cercetare medicale. Pacientii vor fi informati in legatura cu derularea unor astfel 

de programe si vor avea dreptul sa refuze participarea lor in activitati de acest tip. 

 

 

 

 

Reclamatiile pacientilor 
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 Conducerea institutiei incurajeaza comentariile, reclamatiile, etc. primite de la pacienti si familiile lor cu 

privire la serviciile noastre. Comentariile, atat cele negative cat si cele pozitive, sunt privite ca oportunitati si 

sunt folosite cu scopul de a imbunatati serviciile noastre. 

 Politica noastra este de a rezolva cu promptitudine nemultumirle, reclamatiile pacientului sau a familiei, 

precum si de a impartasi comentariile pozitive despre experientele pacientului si/sau a familiei acestuia. 

Depunerea unei reclamatii sau plangeri nu va compromite accesul unui pacient la serviciile medicale ale 

institutiei.În acest sens asigurăm accesul neîngrădit al pacienţilor/aparţinătorilor şi vizitatorilor la registrul de 

sugestii,reclamaţii şi sesizări. 

 

Relatiile intre salariatii institutiei 

 

 Conducerea institutiei recunoaste spiritul inovativ, responsabil, participativ si colegial in 

comportamentul personalului institutiei cu alte persoane din cadrul institutiei. 

 Nici o persoana nu va fi discriminata pe motive etnice, rasiale, culturale, religioase, politice in procesul 

de recrutare al personalului precum si  ulterior pe parcursul desfasurarii activitatii in cadrul institutiei. 

 Conducerea institutitie incurajeaza avertizarile in interes public cu privire la neregularitati etice si/sau 

legale efectuate de personalul din subordine. Pentru incurajarea spiritului civic, conducerea institutiei a elaborat 

si comunica in cadrul institutiei procedura operationala care stabileste modul de tratare a avertizarilor 

neregularitatilor si de protectie a persoanelor care emit astfel de avertizari. In acelasi timp, conducerea institutiei 

condamna delatiunea. 

 

 

Conflictul de interese 

 Reprezinta acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al persoanei 

angajate in cadrul institutiei contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta 

si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in 

exercitarea functiei detinute. 

 Interesul personal reprezinta orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct 

sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei, influentei, 

facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii atributiilor functiei. 

 Constituie conflict de interese detinerea de catre manager de parti sociale, actiuni sau interese la societati 

comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu institutia la care persoana in 

cauza exercita functia de manager. 

 Pentru prevenirea conflictelor de interese, persoanele din conducerea institutiei, respectiv managerul, 

membrii comitetului director, sefii de sectie, de laborator sau de serviciu au obligatia de a depune o declaratie 

de interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile prezentate in paragraful anterior, in termen de 

15 zile de la numirea in functie, la Ministerul Sanatatii Publice, conform prevederilor legale. 

 

Consultarea pe probleme de etica. 

 

 Atunci cand apar probleme de etica in relatia intre angajati sau in relatia angajatilor cu pacienti, 

colaboratori sau public, personalul implicat poate solicita implicarea consilierului etic din cadrul institutiei 

pentru a contribui la solutionarea preocuparilor lor etice. 

 Toate solicitarile de consultare a  eticii trebuie sa fie indreptate catre consilierul de etica. 

 

Confidentialitatea 

 

 Toti pacientii institutiei beneficiaza de protejarea intimitatii lor in orice moment si in toate situatiile, cu 

exceptia situatilor in care respectarea intimitatii ar pune in pericol viata pacientilor. 
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 Informatiile confidentiale pot fi revizuite, comunicate sau discutate doar atunci cand este necesar sa se 

asigure ingrijirea pacientului. Informatii medicale pot fi divulgate numai atunci cand pacientii autorizeaza acest 

fapt sau atunci cand dezvaluirea acestor informatii este ceruta de lege. 

 Unitatea isi asuma responsabilitatea pentru protejarea informatiilor pacientilor, atat personale cat si 

medicale, si isi recunoaste responsabilitatea legala si etica in acest sens. 

 Incalcarile politicii de confidentialitate sunt motive pentru luarea masurilor disciplinare, inclusiv 

concediere. 

 

Gestionarea durerii 

 

Institutia intelege ca durerea este un eveniment fiziologic si psihologic negativ si care este cel mai bine masurat 

de pacient. Conducerea institutiei recunoaste ca fiind importanta gestionarea durerii in faza de prevenire a ei ori 

in fazele de debut ale acesteia.   

 

Principii ale conduitei profesionale 

 

 Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele: 

a) prioritatea interesului public - principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a considera 

interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei; 

b) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice - principiu conform 

caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare; 

c) profesionalismul - principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini atributiile de 

serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate; 

d) impartialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa aiba o 

atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea 

atributiilor functiei; 

e) integritatea morala - principiu conform caruia personalului contractual ii este interzis sa solicite sau sa 

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material; 

f) libertatea gandirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si exprime si sa-

si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; 

g) cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea atributiilor de 

serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conforma a 

atributiilor de serviciu; 

h) deschiderea si transparenta - principiu conform caruia activitatile desfasurate de angajatii contractuali in 

exercitarea atributiilor functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor. 

 

Norme generale de conduita 

 

 Asigurarea unui serviciu public de calitate 

 Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, 

prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentei 

autoritatilor si ale institutiilor publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.  

 

 Respectarea Constitutiei si a legilor 

 Personalul institutiei au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa 

actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu 

respectarea eticii profesionale. Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind 

restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute. 

 

 

 Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice 
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 Personalul institutiei are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul institutiei publice in care isi 

desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 

intereselor legale ale acesteia. 

 Astfel, personalului institutiei ii este interzis: 

a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi 

desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau 

individual; 

b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia publica in care isi 

desfasoara activitatea are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens; 

c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege; 

d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa 

atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici 

sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; 

e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de actiuni juridice 

ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea. 

 Punctele a) la d) se aplica angajatilor institutiei pe o perioada de 2 ani ulterioara desfacerii 

contractului de munca. 

 

 Libertatea opiniilor 

 In indeplinirea atributiilor de serviciu personalul institutiei are obligatia de a respecta demnitatea 

functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei publice in care isi 

desfasoara activitatea. In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa 

evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri. 

 

 Activitatea politica 

 In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis: 

a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica; 

c) sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice 

care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice; 

d) sa afiseze in cadrul institutiei publice insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor 

politice ori a candidatilor acestora. 

 

 Folosirea imaginii proprii 

 In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea 

numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in 

scopuri electorale. 

 

 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei 

 In relatiile cu personalul contractual din cadrul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, 

precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe 

respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.  

Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din 

cadrul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in 

exercitarea functiei, prin: 

a) intrebuintarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvaluirea aspectelor vietii private; 

c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase. 

 Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si 

eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii 

cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice 
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 Conduita in cadrul relatiilor internationale 

 Personalul contractual care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii 

internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international are 

obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta. 

 In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii 

personale privind aspecte nationale sau dispute internationale. In deplasarile in afara tarii, personalul contractual 

este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii 

gazda. 

 

 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor 

 Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt 

avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de 

afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori 

pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii. 

 

 Participarea la procesul de luare a deciziilor 

 In procesul de luare a deciziilor personalul institutiei are obligatia sa actioneze conform prevederilor 

legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial. Angajatii contractuali au 

obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre institutia publica, de catre alti functionari publici, precum 

si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat. 

 

 Obiectivitate in evaluare 

 In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, personalul institutiei are obligatia sa asigure 

egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine. 

 Conducerea institutiei are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a 

competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune ori aproba avansari, promovari, 

transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice 

forma de favoritism ori discriminare. 

 Conducerea institutiei are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functiile 

contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile generale 

de conduita ale personalului institutiei de mai sus. 

 

 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute 

 Personalul institutiei are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele 

prevazute de lege. Astfel, prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la 

anchete ori actiuni de control, personalul institutiei nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes 

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

 Personalul institutiei are obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul 

institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin. 

 Personalul institutiei are obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari publici sa se 

inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora,  ori de a sugera acest lucru, promitandu-le 

acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

 

 Utilizarea resurselor publice 

 Personalul institutiei este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a 

unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun 

proprietar. 

 Personalul institutiei are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii 

sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute. 

 



 43 

 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri 

 Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea institutiei, supus vanzarii in 

conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea 

ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute; 

b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv; 

c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate 

de cumpararea bunului nu au avut acces. 

 Dispozitiile de mai sus se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun 

aflat in proprietatea institutiei. 

 Personalului institutiei ii este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile institutiei, supuse 

operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege. 

 Prevederile de mai sus se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin interpus sau 

in situatia conflictului de interese. 

 

Raspunderea 

 

 Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de etica atrage raspunderea disciplinara a personalului 

contractual, in conditiile legii. Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea 

prevederilor prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile legii  

 In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate 

organele de urmarire penala competente, in conditiile legii. 

 Personalul institutiei raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele savarsite cu 

incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

 

 

Manager 

Dr. Sanda Patrichi 

 

 

 

 


