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CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE
Art.1.(1). Prezentul Regulamentul Intern a fost întocmit în temeiul art. 241-246
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - republicat si reglementează regulile privind:
a. protectia, igiena si securitatea în muncă;
b. reguli privind respectarea principiului nediscriminării si a înlăturării oricăror forme
de încălcarea demnitătii;
c. depturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d. procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e. reguli privind disciplina muncii;
f. răspunderea disciplinară-abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g. reguli referitoare la procedura disciplinară;
h. modalitătile de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice;
i. criterii si procedura de evaluare profesională a salariatilor unitătii.
Art.2. Salariatii unitătii, indiferent de functia pe care o detin, au obligatia să respecte
regulile de disciplină, protectie, igienă si securitate în muncă, precum si celelalte reguli
stabilite de conducerea unitătii pentru buna desfăsurare a activitătilor, administrarea si
gestionarea corespunzătoare a patrimoniului.
Art.3. Regulamentul se aplică tuturor salariatilor unitătii indiferent de durata
contractului individual de muncă, de atributiile pe care le îndeplinesc si de functia pe care
o ocupă, denumiti în continuare personalul Spitalului Orasenesc Brezoi, precum si a
persoanelor care lucrează în cadrul unitătii pe bază de delegare sau detasare.
(2). Prezentul Regulament se aplică salariatilor unitătii, în cazurile în care îsi
desfăsoară activitatea în sediu, sectii exterioare, precum si în toate activitătile legate de
locul său de muncă (deplasări, detasări, etc.).
(3). Personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire
profesională, cursuri de perfectionare, specializare are obligatia de a respecta
Regulamentul spitalului pe toata durata prezentei în unitate.
(4). Firmele care asigură diverse servicii în incinta unitătii au obligatia de a respecta
Regulamentul în afara atributiilor si clauzelor prevăzute în contractele încheiate între
părti (curătenia spitalului, păstrarea linistii si păstrarea integritătii bunurilor cu care intră
în contact).
(5). Dispozitiile referitoare la organizarea timpului de lucru si disciplină, din
prezentul regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane, sau altor
activităti pe timpul prezentei în unitate.
Art.4.(1) Relatiile de muncă se bazează pe principiul consensualismului si al bunei
credinte.
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(2). Drepturile si obligatiile privind relatiile de muncă dintre angajator si salariat se
stabilesc potrivit legii, în cadrul contractului individual de muncă.
(3). Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege.
(4). Orice tranzactie prin care se urmăreste renuntarea la drepturile recunoscute de
lege sau limitarea acestora este lovită de nulitate.
(5). Pentru buna desfăsurare a relatiilor de muncă, Angajatorul si salariatii se vor
informa si se vor consulta reciproc, în conditiile legii si ale contractului individual de
muncă, contractului colectiv de muncă.
Art.5. Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin dispozitii
interne/specifice de serviciu, privind organizarea si disciplina muncii, emise de
reprezentantul legal al Spitalului.
Art.6.(1). Regulamentul intern se afisează la sediul Angajatorului.
(2). Regulamentul Intern se va aduce la cunostinta fiecărui salariat, sub semnătură,
continutul acesuia (în copie) se va pune la dispozitia acestora prin afisare si la cerere.
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CAPITOLUL II – REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI
NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE
ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII UMANE

Art 1. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament
fata de toti salariatii.
Art 2. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat bazata pe criterii
de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa,
culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sociala sau
responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala este interzisa.
Art 3. Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire,
restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la art.
2 care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii
folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute de legislatia muncii.
Art 4. Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent
pe alte criterii decat cele prevazute la art. 2, dar care produc efectele unei discriminari
directe. Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie
sau preferinta, intemeiate pe unul sau multe dintre criteriile
prevazute la art. 2 care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea sau inlaturarea
recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.
Art 5. Orice salariat, care presteaza o munca in spital, beneficiaza de conditii de
munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in
munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
Art 6. Relatiile interumane din cadrul spitalului se bazeaza pe principiul
consensualitatii si al bunei credinte.
Art 7. (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajatori a unor
practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de
munca, referitoare la:
a) anuntarea, organizarea si desfasurarea cursurilor sau examenelor si selectia
canditatilor pentru ocuparea posturilor vacante;
b) incheierea, suspendarea, modificarea si / sau incetarea raportului juridic de munca ori
de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atributiilor fisei postului;
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d) stabilirea salarizarii;
e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari
sociale;
f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, formare profesionala,
perfectionare, specializare etc.;
g) evaluarea performantelor profesionale individuale;
h) promovarea profesionala;
i) aplicarea masurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin.(1) lit.a. locurile de munca in
care, datorita naturii sau conditiilor specifice de prestare a muncii, prevazute de lege,
particularitatile de sex sunt determinate.
Art. 8 - Nu sunt considerate discriminări:
a.
măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii,
naşterii şi alăptării;
b.
măsurile stimulative, temporare pentru protecţia anumitor categorii
de femei sau bărbaţi;
c.
cerinţele de calificare pentru activităţi în care particularităţile de sex
constituie un factor determinant datorită specificului condiţiilor şi modului de
desfăşurare a activităţilor respective.
Art. 9 - (1) Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţia
candidatelor la angajare.
(2) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării,
să prezinte un test de graviditate.
(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin.(1) acele locuri de
muncă interzise femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori
condiţiilor particulare de prestare a muncii.
Art. 10 (1) Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de
munca este considerata discriminare dupa criteriul de sex si este interzisa.
(2) Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constand
in contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale
ofensatoare, invitatii compromitatoare, cereri sau favoruri sexuale sau orice alta conduita
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avand conotatii sexuale, care afecteaza demnitatea, integritatea fizica sau psihica a
persoanelor la locul de munca.
(3) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept
hartuire sexuala, avand scopul:
a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de
descurajare pentru persoana afectata;
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste
promovarea profesionala, renumeratia sau veniturile de orice natura, ori accesul la
formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un
comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.
(4) Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund in conditiile
legii pentru incalcarea acestora.
(5) Spitalul Orasenesc Brezoi nu permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul
de munca si face public faptul ca incurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire
sexuala, indiferent cine este ofensatorul, si ca angajatii care incalca demnitatea personala
a altor angajati vor fi sanctionati disciplinar.
Art. 11 (1) Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o
plangere adresata managerului care o analiza si o va distribui spre solutionare comisiei
competente.
(2) Angajatorul prin Comisiile competente va conduce investigatia in mod
strict confidential si in cazul confirmarii actului de hartuire sexuala, va aplica masuri
disciplinare, conform prevederilor legale.
(3) Rezultatul investigatiei se va comunica partilor implicate.
(4) Orice fel de represalii in urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat
impotriva reclamantului, cat si impotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea
cazului, vor fi considerate acte discriminatorii si vor fi sanctionate conform dispozitiilor
legale in vigoare.
(5) Hartuirea sexuala constituie infractiune potrivit dispozitiilor din Codul
Penal. Hartuirea Sexuala a unei persoane prin amenintare sau constrangere, in scopul de a
obtine satisfactii de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de autoritatea sau
influenta pe care o confera functia indeplinita la locul de munca se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.
Art. 12 Angajatii spitalului au obligatia sa respecte prevederile Contractului
colectiv de munca negociat la nivel de unitate, alte prevederi legale cu caracter specific si
sa promoveze asigurarea unui climat adecvat de munca, astfel incat sa fie respectata
demnitatea fiecarui salariat (in concordanta cu prevederile Conventiei Europene a
Drepturilor Omului).
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Art. 13. Egalitatea de sanse si tratament in domeniul muncii
Prin egalitatea de sanse si tratament in relatiile de munca se intelege accesul
nediscriminatoriu la:
(1) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati ;
(2) angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la
toate nivelurile ierarhiei profesionale;
(3) venituri egale pentru munca de valoare egala;
(4) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare,
perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
(5) promovare la orice nivel ierarhic si profesional;
(6) conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca ,
conform pervederilor legislatiei in vigoare;
(7) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari
sociale.
Art.14. (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor
practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de
munca, referitoare la:
a)anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru
ocuparea posturilor vacante ;
b)incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca
ori de serviciu ;
c)stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;
d)stabilirea remuneratiei;
e)beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie de asigurari
sociale;
f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare,
specializare si recalificare profesionala;
g)evaluarea performantelor profesionale individuale ;
h)promovarea profesionala ;
i)aplicarea masurilor disciplinare ;
j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordata de acesta ;
k) orice alte conditii de prestare a muncii , potrivit legislatiei in vigoare .
l) Sunt exceptate de la aplicarea pervederilor alin.(1) lit.a) locurile de munca in care,
datorita naturii sau conditiilor particulare de perstare a muncii, prevazute de lege,
particularitatile de sex sunt determinante.
Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constând în
contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare,
invitatii compromitatoare, cereri de favoruri sexuale sau orice alta conduita cu conotatii
8
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sexuale, care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a persoanelor la locul de
munca.
Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept hartuire
sexuala , angajatorul are urmatoarele obligatii:
1) sa prevada in regulamentele de ordine interioara ale unitatii sanctiuni disciplinare,
pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati, comitand actiuni de
discriminare directa, indirecta, dupa criteriul de sex sau hartuire sexuala;
2) sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii sexuale
la locul de munca, inclusiv prin aplicarea in locuri vizibile a prevederilor regulamentare
de ordine interioara pentru prevenirea oricarui act de hartuire sexuala;
3) sa aplice imediat dupa sesizare sanctiunile disciplinare inpotriva oricarei
manifestari de hartuire sexuala la locul de munca.
4) angajatorul nu permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul de munca si face
public faptul ca încurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire sexuala, indiferent
cine este ofensatorul, ca angajatii care încalca demnitatea personala a altor angajati, prin
orice manifestare confirmata de hartuire sexuala la locul de munca, vor fi sanctionati
disciplinar.
Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o plângere în
scris, care va contine relatarea detaliata a manifestarii de hartuire sexuala la locul de
munca.
(1) Angajatorul va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de hartuire sexuala,
va conduce investigatia în mod strict confidential si, în cazul confirmarii actului de
hartuire sexuala, va aplica masuri disciplinare.
(2) La terminarea investigatiei se va comunica partilor implicate rezultatul anchetei.
(3) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hartuire sexuala, atât împotriva
reclamantului, cât si împotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi
considerate acte discriminatoare si vor fi sanctionate conform dispozitiilor legale în
vigoare.
(4)Hartuirea sexuala constituie si infractiune.
(5)Potrivit dispozitiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, cu modificarile ulterioare,
hartuirea unei persoane prin amenintare sau constrângere, în scopul de a obtine satisfactii
de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenta pe care io confera functia îndeplinita la locul de munca se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amenda.
Art. 15. Hărţuirea morala (mobbing)
(1)Constituie hărţuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar,
contravenţional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat
de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de
către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de
9
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muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea
drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale ori
prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare
dintre următoarele forme:
a) conduită ostilă sau nedorită;
b) comentarii verbale;
c) acţiuni sau gesturi.
(2)Constituie hărţuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin
caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a
unui angajat sau grup de angajaţi, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de
lucru. În înţelesul prezentei legi, stresul şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii
morale la locul de muncă.
(3)Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărţuire morală.
Niciun angajat nu va fi sancţionat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv
cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de
muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărţuirii morale la locul de
muncă.
(4)Angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă
răspund disciplinar, în condiţiile legii şi ale regulamentului intern. Răspunderea
disciplinară nu înlătură răspunderea contravenţională sau penală a angajatului pentru
faptele respective.
(5)Angajatorul are obligaţia de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi
combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în
regulamentul intern al unităţii de sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care săvârşesc
acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă.
(6)Este interzisă stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri
interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajaţii la săvârşirea de acte sau
fapte de hărţuire morală la locul de muncă.
Art.16. (1) În cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de
tratament fata de toti salariatii.
(2)Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă,
pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV,
apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de
egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute
de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale
vieţii publice.
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(3)Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de
sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare,
etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate
familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa.
(4)Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie
sau preferinta, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2),
care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlaturarea recunoasterii,
folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute în legislatia muncii.
(5)Constituie discriminare indirecta actele si faptele întemeiate în mod aparent pe
alte criterii decât cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari
directe.
(5) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate
activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate în munca, precum si
de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
(6)Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la
negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la
protectie împotriva concedierilor nelegale.
(7)Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare bazata
pe criteriul de sex cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare.
Art.17. (1) Angajatii au obligatia sa faca eforturi în vederea promovarii unui climat
normal de munca în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de
munca, a regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor tuturor salariatilor.
(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa încurajeze respectarea
demnitatii fiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de solutionare pe cale amiabila a
plângerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau
hartuire sexuala, în completarea celor prevazute de lege.
(3) Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund în conditiile
legii pentru încalcarea acestora.
Art. 18 Angajatii spitalului au obligatia respectarii dreptului pacientului la
tratament si ingrijiri medicale indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie,
categoria sociala, convingeri, sex, orientarea sexuala, varsta, handicap, boala cronica
necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata.
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CAPITOLUL III - REGULI PRIVIND PROTECŢIA , IGIENA ŞI
SECURITATEA ÎN MUNCĂ ,PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Art. 1 - (1). Spitalul Orasenesc Brezoi, in calitate de angajator, are obligatia sa ia
masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.
(2) Spitalul Orasenesc Brezoi are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea
salariatilor in toate aspectele legate de munca.
(3) In cadrul responsabilitatilor sale, Spitalul Orasenesc Brezoi are obligatia sa ia
masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protectiei sanatatii salariatilor, inclusiv
pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de protejare a maternitatii la
locurile de munca (prevazuta de O.U.G. nr. 96/2003 cu modificarile si completarile
ulterioare, de informare si instruire si pentru asigurarea cadrului organizatoric si a
mijloacelor necesare cu respectarea urmatoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor profesionale
b) evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate
c) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de
munca si alegerea echipamentelor si a metodelor de munca, in vederea reducerii
monotoniei muncii si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii.
d) luarea in considerare a evolutiei tehnicii si introducerea noilor tehnologii
medicale moderne.
e) inlocuirea proceselor si substantelor periculoase cu procese, tehnici, substante
inofensive, sau mai putin periculoase
f) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de
protectie individuala
g) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare privind
masurile de protectie a muncii, cunoasterea si aplicarea Precautiunilor universale.
h) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea activitatii,
conditiile de munca, relatiile sociale si influienta factorilor interni.
Art. 2 Spitalul Orasenesc Brezoi are obligatia sa creeze conditii de munca
corespunzatoare pentru toti salariatii in vederea evitarii si reducerii riscurilor de accidente
de munca si boli profesionale, in conditiile legii:
-evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de munca, a substantelor utilizate si la amenajarea locurilor de munca
-se ia in considerare capacitatile salariatului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in
munca atunci cand ii stabileste atributiile.
-luarea masurilor corespunzatoare pentru ca in locurile de munca cu risc ridicat, accesul
sa fie permis numai angajatilor care si-au insusit instructiunile adecvate.
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Art. 3 (1) Angajatorul va organiza instruirea periodica a angajatilor sai in
domeniul securitatii si sanatatii in munca. Modalitatile de instruire se stabilesc de comun
acord cu reprezentantii salariatilor si organismele abilitate conform legislatiei specifice.
(2) Pregatirea generala a salariatilor in domeniul protectiei muncii se realizeaza, la
nivelul unitatii, prin instructajul de protectie a muncii ,in timpul programului de lucru si
cuprinde trei faze :
a)instructajul introductiv general ;
b)instructajul la locul de munca ;
c)instructajul periodic
(3)Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca este obligatorie in
urmatoarele situatii:
a) in cazul noilor angajati;
b) in cazul salariatilor care isi schimba locul de munca sau felul muncii;
c) in cazul salariatilor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6
luni;
d) in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.
(4)Instructajul introductiv general se realizeaza de persoane cu atributii si
responsabilitati in domeniul protectiei muncii, imputernicite prin decizie de catre
angajator, iar instructajul la locul de munca si instructajul periodic se efectueaza de catre
conducatorii directi ai locurilor de munca respective, cu respectarea cerintelor,
procedurilor si metodologiilor prevazute in Normele generale de protectie a muncii.
(5) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea
si sanatatea salariatilor.
(6) Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa
comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru angajati.
Art. 4 Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor ca
urmare a unor accidente la locul de munca in care sunt implicate persoane angajate, se
vor efectua conform prevederilor Legii nr. 346/2002 – republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
si Legii nr. 319/2006 - privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 5 In scopul asigurarii implicarii salariatilor la elaborarea si aplicarea
dispozitiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca s-a constituit Comitetul de
Securitate si Sanatate in Munca, prin decizie, care are atributii specifice potrivit
dispozitiilor legale in vigoare.
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Art. 6 Regulile si masurile privind securitatea si sanatatea in munca vor fi
elaborate prin consultarea reprezentantilor sindicatelor din unitate, precum si cu
Comitetul de securitate in munca.
Art. 7 Supravegherea sanatatii salariatilor este asigurata prin medicul de
specialitate de medicina a muncii.
Art. 8 Angajatul are obligatia sa participe la seminariile de protectia muncii
organizate de angajator prin persoane specializate. Neparticiparea la seminariile de
protectia muncii reprezinta abatere disciplinara grava si se sanctioneaza cu desfacerea
disciplinara a contractului de munca.
Art. 9 Angajatul este obligat sa isi insuseasca si sa respecte normele de protectie a
muncii.
Art. 10 Angajatorul este obligat sa asigure echipamentul individual de protectie,
conform normativului stabilit de Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca constituit
la nivelul Spitalului Orasenesc Brezoi (frecventa acordarii echipamentului trimestrial/semestrial/anual, iar la anumite sectoare acesta este de unica folosinta).
Art. 11. Reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor
In scopul aplicării şi respectării regulilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor
Spitalul Orasenesc Brezoi are următoarele obligaţii şi răspunderi:
- stabileşte prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea
împotriva incendiilor în cadrul instituţiei;
aduce la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, dispoziţiile
date;
- numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea
în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat
cu natura, complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu prezentate de activităţile
desfăşurate şi asigură persoanelor respective timpul necesar executării atribuţiilor
stabilite;
- asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responsabilităţilor persoanelor
desemnate prin dispoziţii scrise să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a
incendiilor, precum şi luarea la cunoştinţă de către acestea a obligaţiilor ce le revin;
- asigură elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi asigură însuşirea şi
respectarea acestora de către salariaţi;
- asigura instruirea introductivă la angajare, precum şi instruirea periodică pe locul de
muncă. pentru orice persoană angajată în cadrul instituţiei indiferent de natura funcţiei
ocupate.
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Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de P.S.I. fiecare salariat, indiferent de
natura angajării are în procesul muncii, următoarele obligaţii principale:
-să cunoască şi să respecte normele generale de P.S.I. din unitatea în care îşi desfăşoară
activitatea şi sarcinile de prevenire şi stingere specifice locului de muncă;
-să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de către angajator sau de persoanele desemnate de acesta;
-să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor; să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de
acesta, substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele
de lucru;
-să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau
de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
-la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor
ce pot provoca incendii;
-să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri;
-să comunice, imediat, şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii de prevenire şi stingere
a incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu,
precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru
stingerea incendiilor;
-să coopereze cu membrii serviciului P.S.I. şi cu ceilalţi salariaţi desemnaţi de angajator,
atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare
împotriva incendiilor;
-să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de
pericol;
-să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora,
precum şi la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
-în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare salariat
este obligat ca pe lângă îndatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în
acest scop de şeful ierarhic superior.
Art 12 Protecţia maternităţii la locul de muncă
(1) Salariatele gravide, lauze şi care alăptează beneficiază de toate măsurile de
protecţie socială reglementate de lege.
(2) Salariatele prevazute la alin. (1) nu pot fi expuse la riscuri ce le pot afecta
sănătatea şi securitatea şi nu pot efectua muncă dăunatoare sănătăţii, stării de graviditate
sau copilului nou-născut, după caz.
(3) Angajatorul şi medicul de medicina muncii vor evalua locul de muncă al
salariatelor prevăzute la alin. (1), iar în cazul în care se constată existenţa unor riscuri
pentru sănătatea sau securitatea salariatei sau o repercusiune asupra sarcinii sau alăptării,
15

REGULAMENT INTERN - Spitalul Orasenesc Brezoi

vor fi luate următoarele măsuri: - modificarea temporară a condiţiilor de muncă și / sau modificarea programului de lucru sau - repartizarea salariatei 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 drepturilor salariale - dacă modificarea
condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este posibilă ori nu poate fi
realizată din motive bine întemeiate.
(4) În cazul în care, din motive obiective, angajatorul nu poate lua măsurile
prevăzute la alineatul precedent, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, în
conditiile legii.
(5) Salariatele gravide și cele care alăptează beneficiază, la cerere, de scutire în ceea
ce priveşte obligativitatea efectuării turei de noapte sau a gărzilor.
(6) În cazul în care salariatele prevăzute la alin. (1) desfășoară munca în condiţii cu
caracter insalubru sau greu de suportat, angajatorul are obligaţia să le transfere la un alt
loc de muncă, pe baza solicitării scrise a acestora, cu menţinerea salariului de bază brut
lunar.
(7) Femeile angajate au dreptul la concediu pentru sarcină și lăuzie plătit (126 zile).
Pentru protecţia sănătăţii mamei şi a copilului, este interzis angajatorului să permită
salariatelor să revină la locul de muncă în cele 42 de zile de concediu de lăuzie
obligatoriu.
(8) În cursul programului de lucru, femeile au dreptul la două pauze de câte o oră
fiecare pentru alăptare și îngrijire a copilului, până la împlinirea vârstei de un an (pauza
include și timpul necesar deplasării dus și întors la locul unde se găsește copilul).
(9) La cererea mamei, pauzele prevăzute la alin. (8) pot fi înlocuite cu reducerea
duratei normale a timpului de muncă cu două ore zilnic.
(10) Angajatele au dreptul la concediu plătit pentru creșterea copilului în vârstă de
până la 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 7 ani.
(11) Femeile au dreptul la concediu plătit pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă
de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
(12) Pentru a beneficia de aceste măsuri, salariatele prevazute la alin. (1) trebuie să
informeze în scris angajatorul asupra stării lor fiziologice, conform prevederilor legale în
vigoare.
(13) De drepturile prevăzute la alin. (10) și (11) beneficiază, la cerere, opțional unu
dintre părinți.
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CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE SALARIATILOR
Art.1 (1) Salariatii Spitalului au in principal urmatoarele obligatii:
a) de a-si indeplini integral atributiile ce le revin conform fisei postului si anexelor
acesteia;
b) de a respecta programul de lucru, folosirea integrala si eficienta a timpului de
lucru pentru indeplinirea atributiilor de serviciu si sa se prezinte la serviciu in
deplina capacitate de munca, pentru a putea executa in bune conditii sarcinile ce
le revin;
c) de a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul de Ordine Interioara,
Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului, Contractul colectiv de
munca aplicabil, precum si Contractul Individual de munca;
d) de a respecta disciplina muncii;
e) de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
f) obligatia de a respecta regulile de securitate a muncii in unitate;
g) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
h) sa respecte drepturile pacientului conform legii nr 46/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare;
i) confidentialitatea datelor personale si medicale ale pacientilor si a altor
informatii conform legii;
j) respectarea normelor de prevenire si raportare a incidentelor si accidentelor cu
risc infectios catre Compartimentul de prevenire si control a infectiilor asociate
activitatii medicale;
k) sa aplice Precautiunile universale si sa foloseasca echipamentul de protectie
adecvat;
l) instiintarea sefului ierarhic superior in legatura cu semnalarea unor deficiente,
actionand pentru diminuarea efectelor acestora si pentru prevenirea situatiilor care
pun in pericol viata persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Spitalului;
m) utilizarea permanenta a legitimatiei de serviciu in timpul programului de
munca;
n) sa respecte si sa sustina interesele generale ale unitatii sanitare, sa nu denigreze
unitatea sanitara sau pe angajatii acesteia;
o) sa nu paraseasca locul de munca fara instiintarea si aprobarea sefului direct;
p) sa anunte seful ierarhic superior cu anticipatie (24 de ore) sau cel putin in
dimineata zilei respective, situatiile (boala, accident, deces in familie, situatii
fortuite) care impiedica prezentarea la serviciu; seful ierarhic superioar va aduce
imediat la cunostinta conducerii unitatii sanitare aceasta situatie; este interzisa
absentarea nemotivata;
q) sa pastreze ordinea si disciplina la locul de munca;
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r) sa-si perfectioneze pregatirea profesionala si de specialitate si sa-si valorifice
cunostintele profesionale, initiativa si competenta conform cerintelor postului pe
care este angajat;
s) sa utilizeze cu grija si raspundere echipamentele de birou, mijloacele de
transport si toate celelalte mijloace materiale incredintate in vederea realizarii
sarcinilor sale si sa reduca consumul de materiale si energetice, prin evitarea risipei
ale unitatii sanitare, sa nu denigreze societatea sau pe angajatii acesteia;
t) sa realizeze lucrarile incredintate in termenul stabilit, la nivelul calitativ cerut
de actele normative si de cerintele specifice fiecarei lucrari si sa execute in caz de
necesitate si alte lucrari, indiferent de prevederile fisei postului. (executarea
permanenta a unor lucrari noi va conduce la revizuirea fisei de post);
u) sa fie nonsolidari cu Angajatii care nu respecta prevederile Regulamentelor si
normelor interne si sa informeze seful ierarhic despre nerespectarea acestora;
v) sa se prezinte de urgenta la serviciu, la solicitarea conducerii, in situatii de
urgenta sau avarii;
w) sa respecte normele de protectia muncii si pe cele referitoare la prevenirea si
stingerea incendiilor.
x) sa nu desfasoare activitati de natura politica, religioasa sau sindicala in timpul
programului de lucru, indiferent de functia indeplinita;
y) sa accepte retinerea lunara, prin statul de salarii, sumele reprezentand
contributiile la fondurile prevazute de lege si a impozitului pe venit;
z) sa manifeste o atitudine decenta si reverentioasa fata de pacienti, apartinatori,
vizitatori si fata de toate persoanele cu care colaboreaza;
aa) Sa dovedeasca o conduita civilizata, de stima si respect in raporturile cu colegii
de serviciu;
bb) Sa se prezinte la serviciu intr-o tinuta decenta, corespunzatoare exigentelor
societatii;
cc) Sa respecte regulile disciplinare si de comportament stabilite prin prezentul
regulament si prin codul etic al Spitalului Orasenesc Brezoi;
dd) sa incunostionteze seful ierarhic superior, de inadata ce a luat cunostinta de
existenta unor nereguli, abateri, sustrageri, etc.
ee) Sa nu paraseasaca locul de munca pana la sosirea schimbului, in locurile unde
se lucreaza in ture; in caz de neprezentarea a schimbului, persoana incadrata in
munca este obligata sa anunte seful ierarhic superior, in vederea luarii masurilor
care se impun;
ff) Comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, promovarea raporturilor de
intrajutorare intre membrii colectivului de lucru si combaterea oricaror manifestari
necorespunzatoare;
gg) De a respecta interdictia absoluta si general obligatorie de a introduce si/sau
de a consuma bauturi alcoolice in incinta unitatii sau sa faciliteze savarsirea acestor
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fapte; de asemenea este interzisa prezentarea la locul de munca sub influenta
bauturilor alcoolice;
hh) De a cunoste si de a aplica prevederile legale in vigoare aplicabile functiei
detinute de salariat;
ii) Sa respecte regulile de acces in cadrul unitatii si la locul de munca si sa se se
supuna oricarui control justificat, de catre personalul insarcinat, la iesirea din
unitate;
jj) Pentru motive justitificate, salariatilor le poate fi aprobata invoirea pentru o ora
sau mai multe, pana la o zi, de catre seful ierarhic superior.
kk) Sa respecte atributiile cu privire la responsabilitatile si competentele
manageriale, prevazute in contractele de administrare incheiate intre sefii de
sectii/compartimente si managerul unitatii sanitare;
ll) sa poarte ţinuta de spital conform codului de culori, după cum urmează:
 Culoarea alb pentru medici si asistenti medicali
 Culoarea albastru pentru infirmiere
 Culoarea verde pentru îngrijitoare de curăţenie
Nerespectarea acestei prevederi va fi sancţionată disciplinar cu sancţiunea prevăzută
la art. 248 al.1 lit c. din Codul Muncii republicat, (reducerea salariului de bază pe o
durată de 1-3 luni cu 5-10%) aplicata in urma cercetarii si deciziei Comisiei de
Disciplina.
Art.2 (1)Fiecare salariat are datoria sa semnaleze imediat situatiile de criza si
dezastre privind: incendii, inundatii sau orice situatii in care se pot produce deteriorari
sau distrugeri, inclusiv prezenta unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum si
neregulile potential generatoare de astfel de cauze. Salariatii trebuie sa actioneze, dupa
caz, pentru rezolvarea acestora si pentru diminuarea efectelor negative.
(2) Salariatii care pot actiona in astfel de situatii au obligatia de a o face in timpul
cel mai scurt posibil.
(3) Salariatii vor fi instruiti si vor respecta Planul de actiune in situatii de criza
(incendiu, foc, cutremur) pentru a limita pagubele si pentru evacuarea pacientilor si
personalului in siguranta. Toti salariatii au obligatia de a participa la simularea actiunilor
de protectie civila si interventie in caz de dezastru.
Art.3 In situatii deosebite, determinate de necesitatea bunei functionari a Spitalului,
fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care il
ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de situatia de
urgenta la dispozitia conducerii Spitalului, in limita competentelor stabilite.
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CAPITOLUL V - DREPTURILE SALARIATILOR
Art.1 Salariatii Spitalului au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) la salarizare pentru munca depusă;
b) la repaus zilnic şi săptămânal;
c) la concediu de odihnă anual şi concediu suplimentar, corespunzător locului de
muncă;
d) la egalitate de şanse şi de tratament;
e) la demnitate în muncă;
f) la securitate şi sănătate în muncă;
g) la acces la formarea profesională;
h) la informare şi consultare;
i) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă;
j) la protecţie în caz de concediere;
k) la negociere colectivă şi individuală;
l) de a participa la acţiuni colective;
m) de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) să fie informat despre orice modificare care apare în legătură cu locul muncii, felul
muncii, salarizare, timpul de muncă şi timpul de odihnă;
o) să fie informat de orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locul
său de muncă;
p) să nu se supună nici unei încercări de subordonare din partea altei persoane decât
cea a şefului direct;
q) să-şi informeze şeful direct de orice încercare de încălcare a drepturilor sale;
r) să refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în contractul individual
de muncă sau în fişa postului, dacă el consideră că acele sarcini nu corespund pregătirii
profesionale sau sarcinilor profesiei sale;
s) să informeze angajatorul de orice încercare de încălcare a sarcinilor de serviciu de
către şeful direct şi de orice încercare de stabilire a unei relaţii de subordonare de către
altă persoană decât a şefului său direct;
t) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datorită
exercitării drepturilor sale;
u) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în toate situaţiile în care îi este periclitat
locul de muncă, felul muncii, salariul sau alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de
muncă sau în legislaţia în vigoare;
v) să-i fie evaluate în mod obiectiv performanţele profesionale;
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w) dreptul de a sesiza cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o
încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări,
eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei, potrivit legii.
x) alte drepturi prevăzute de lege.
Art.2 Drepturile salariatilor vor fi acordate si exercitate cu respectarea dispozitiilor
legale in vigoare si evidentiate in Contractul colectiv de munca aplicabil
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CAPITOLUL VI - DREPTURILE ANGAJATORULUI
Art.1 Conducerea Spitalului are, in principal, urmatoarele drepturi:
a). sa stabileasca modalitati de organizare si functionare a spitalului in conditii de
asigurare optima a asistentei medicale si de urgenta;
b). sa propuna structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea unitatii in
vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii;
c). sa stabileasca atributii pentru fiecare compartiment de munca si pentru fiecare
salariat, in conditiile si conform specificului activitatii;
d). sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat, sub rezerva
legalitatii lor;
e). sa exercite controlul modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
f). sa evalueze performantele profesionale ale personalului la angajare, promovare,
modificari sau introducere de posturi;
g) să se asocieze cu alţi angajatori, reprezentanţi ai unor unităţi similare din
sănătate pentru constituirea unei asociaţii a angajatorilor;
h). sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa dispuna aplicarea
corespunzatoare, potrivit legii, Contractului colectiv de munca aplicabil si
Regulamentului de Ordine Interioara.
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CAPITOLUL VII-OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
Angajatorul are următoarele obligaţii principale:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde angajaţilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv
de muncă şi din contractele individuale de muncă, cu încadrarea în prevederile bugetului
de venituri şi cheltuieli aprobat;
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu
excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care prin divulgare sunt de natură să
prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere
în contractul colectiv de muncă aplicabil;
e) să se consulte cu sindicatele în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze
substanţial drepturile şi interesele angajaţilor;
f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să
reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze
înregistrările prevăzute de lege;
h) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;
i) să ia măsurile necesare pentru eliberarea de legitimaţii angajaţilor;
j) să asigure măsuri de popularizare a legislaţiei în rândul salariaţilor, pentru
asigurarea cunoaşterii de către aceştia a tuturor drepturilor şi îndatoririlor ce le revin în
calitate de angajaţi;
k) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor;
l) să informeze noul angajat cu privire la responsabilitățile, drepturile asociate
postului, procedurile și protocoalele utilizate în desfășurarea activității sale;
m) să îndrume / monitorizeze noul angajat în perioada de probă
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CAPITOLUL VIII - ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA
Art.1 (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru
indeplinirea atributiilor de serviciu, in conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul
Muncii - Republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte reglementari
specifice.
(2). Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala este de 8 ore/zi si
de respectiv 40 de ore pe saptamana pentru conditii normale de munca si de 7 sau 6 ore
pe zi, respectiv 35 sau 30 de ore pe saptamana pentru conditii deosebite de munca.
Durata normala se diferentiaza si pe categorii de personal.
(3). In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de
6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.
(4). Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula de 8 ore/zi
pe timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
(5). Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 pe saptamana,
inclusiv orele suplimentare.
(6) In concretizarea acestui articol, programul categoriilor de personal, timpul
de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar este
conform Ordinului MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de
munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar cu
modificarile si completarile ulterioare.
(7). Munca prestata in afara duratei normala a timpului de munca saptamanal,
prevazuta la art.112 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii –Republicat, este considerata
munca suplimentara.
(8). Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate
recunoscute ca avand legatura cu aceasta, vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt
apti. Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca
de noapte.
(9). Evidenta prezentei personalului se realizeaza pe condica de prezenta conform
graficului de lucru.
Art.2 (1). Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, conform
art. 118 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – Republicat, cu acordul sau la
solicitatrea salariatilor in cauza.
(2). Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea
dispozitiilor art. 112, 114 si 118 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii - Republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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Art.3 (1). Angajatorul va tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat
si va supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.
(2). Salariatii au obligatia de a semna condica de prezenta la inceperea si la
sfarsitul programului de lucru.
(3) Intarzierile sau plecarile de la program din motive personale, se pot face numai
cu instiintarea si acordul sefului direct. In condica de prezenta vor fi mentionate distinct,
situatiile privind programul, prezenta, concediul de odihna, concediul fara plata,
concediu de boala, formare profesionala precum si alte situatii prevazute de legislatia
muncii si specifice in vigoare.
Prin acest regulament intern, se stabileşte următorul program:
- Personalul care lucreaza in activitatile: radiologie precum si personalul care asigura
intretinerea si repararea aparaturii din aceste activitati - 6 ore/zi, in 2 ture, de luni pana
vineri;
- Medicii - 7 ore/zi, de luni pana vineri;
- Personalul sanitar cu pregatire superioara, precum si personalul sanitar mediu din
laboratoare sau compartimente de analize medicale - 7 ore/zi;
- Persoanele care ocupa functii de conducere in cadrul unitatii sanitare au program de
8 ore zilnic, de luni pana vineri, precum si managerul ,si functiile specifice comitetului
director.
- Medicii sefi de sectie/laborator/serviciu medical au program de 7 ore zilnic ,de luni
pana vineri
- Personalul sanitar cu pregatire superioara care isi desfasoara activitatea la
urmatoarele activitati si locuri de munca are program de 6 ore zilnic, de luni pana
vineri, dupa cum urmeaza:
 activitatea de radiologie
- Asistentii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum si personalul sanitar
auxiliar, incadrati in unitate au program de 8 ore zilnic, in program continuu sau
divizat,conform fisei postului si contractului individual de munca.
La locurile de muncă cu activitate specifică, compartimente/sectii, se pot stabili
forme speciale de organizare a continuităţii activităţii, după caz, în ture, 12/24 de ore,
gărzi, program fracţionat, individualizat etc., cu acordul organizatiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate semnatare a Contractului colectiv de munca.
- Asistentii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum si personalul sanitar
auxiliar auxiliar care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca au program
de 7 ore zilnic in doua ture de luni pana vineri respectiv o tura sambata si duminica in
program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza:
 Laboratorul de analize medicale.
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- Asistentii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum si personalul sanitar
auxiliar, incadrati la urmatoarele locuri de munca si activitati, au program in 2 ture cu
program alternativ de 6 ore zilnic de luni pana vineri, dupa cum urmeaza:
 Radiologie-imagistica medicala
- Managementul calitatii serviciilor medicale si Control intern are program de 8 ore/zi,
de luni pana vineri.
- Personalul tehnic ,economic si administrativ are program de 8 ore/zi, de luni pana
vineri.
- Personalul tehnic si de deservire are urmatorul program de lucru:
 Fochistii au program in ture,12/24 ore, continuu sau divizat, de luni pana duminica.
 Bucatarii au program de 12 ore/zi in ture de zi alternativ, de luni pana duminica.
 Portarii au program de 12 ore/zi, in ture de zi alternativ de luni pana duminica.
 Spalatoria are program de 8 ore/zi, de luni pana vineri.
 Telefonistul are program de 8 ore/zi de, luni pana vineri.
 Registratorii medicali – 8 ore/zi in program alternativ, de luni pana vineri.
- Farmacistii si asistentii de farmacie din farmacia cu circuit inchis din unitatea
sanitara asigura activitatea curenta a farmaciei,dupa cum urmeaza:
 farmacistii- program de 7 ore/zi de luni pana vineri;
 asistentii de farmacie – 8 ore/zi in 2 ture cu program alternativ de luni pana vineri.
- Asistentii medicali indiferent de studii si personalul auxiliar sanitar incadrat in
compartimentul de primiri urgenta/camera de garda isi desfasoara activitatea in ture de
12/24 ore in vederea asigurarii continuitatii in acordarea asistentei medicale de urgenta,
de luni pana duminica in program continuu,divizat sau individualizat, cu acordul
organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate semnatare a Contractului colectiv
de munca.
- Asistentii medicali din cadrul compartimentului sterilizare au program de 7ore/zi, de
luni pana vineri.
- Asistentii medicali din cadrul triajului epidemiologic in contextul situatiei
epidemiologice cu SARS-Cov 2, au program in ture de 12ore/zi alternativ, de luni pana
duminica.
-Asistentii medicali din cadrul compartimentului statistica/birou de internari au program
de lucru de 8 ore/zi de luni pana vineri.
Liniile de garda aprobate sunt :
► 1 linie de garda (program 15:00 – 08:00 L-V)
(program 08:00 – 08:00 S-D)
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Orarul de distribuire a mesei pe sectii este urmatorul :
•Micul dejun : ora 8:00-8:30
•Supliment : ora 10:00
•Panzul : ora 13:00-13:30
•Supliment : ora 16:00
•Cina : ora 18:00-18:30

Ritmul de schimbare a lenjeriei se efectueaza dupa urmatorul grafic:
Nr crt

Sectia/compartimentul

Periodicitate

1

Sectia pediatrie

3 zile si ori de cate ori este nevoie.

2

Sectia medicina interna (acuti) si compartiment cronici

3 zile si ori de cate ori este nevoie.

3

Camera de garda/camera primiri urgente

2 zile si ori de cate ori este nevoie.

4

Saloane spitalizare zi/retinere

1 zi si ori de cate ori este nevoie.

Cabinete ambulatoriu de specialitate

Ori de cate ori este
nevoie

5

Orarul de curatenie a saloanelor, rezervelor si a anexelor sanitare ale acestora :
Saloane si rezerve : 0630- 8 00 (ori de cate ori este nevoie)
1830- 2000
Anexele sanitare : la un interval de 2 ore, incepand cu ora 600 si ori de cate ori este
nevoie.
Programul de transport deseuri medicale generate din activitatea medicala stabilit la
nivelul spitalului: zilnic intre 08.30-9.00, 14:00-15:00 si intre 18.30-19:00.
Programul orar pentru deratizare, dezinfectie si dezinzectie pentru saloane si spital :
o Deratizarea : - se efectueaza semestrial si ori de cate ori este nevoie, conform
planului anual DDD intocmit de C.P.I.A.A.M.
o Dezinfectia se efectueaza zilnic si ori de cate ori este nevoie.
o Dezinfectia ciclica a saloanelor se efectueaza saptamanal.
o Dezinsectia : - se efectueaza lunar conform planului anual DDD intocmit de
C.P.I.A.A.M.
Orarul si personalul care se ocupa cu intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces :
- spatiile verzi si caile de acces se curata si se intretin zilnic prin grija personalului de
curatenie.
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CAPITOLUL IX - CONCEDIUL DE ODIHNA SI ALTE CONCEDII
ALE SALARIATILOR
Art.1 (1). Salariatii au dreptul la concediu de odihna anual platit.
Concediul
de
odihna
se
efectueaza
in
fiecare
an.
In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau
partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu
acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna
neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut
dreptul
la
concediul
de
odihna
anual.
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in
cazul incetarii contractului individual de munca.
(2). Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare,
conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii republicat cu modificarile si
completarile ulterioare.
(3). Concediile de odihna stabilite se suplimenteaza cu cate 1 zi pentru fiecare 5 ani
de vechime neintrerupta in spital.
Art.2 (1). La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de
incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului
de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade
de activitate prestata.
(2) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de
maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a
survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca
salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate
temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului
bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(3) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care
incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a
unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o
perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu
medical.
(4). Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari
colective sau individuale, intocmite pana la sfarsitul anului calendaristic, pentru anul
urmator, stabilite de angajator cu consultarea sindicatului, sau dupa caz, a
reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea
salariatului, pentru programarile individuale.
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(5). In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este
obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an
calendaristic, cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
Art.3 Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor
salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat
concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
Indemnizatia de concediu de odihna se plateste la (cerere) cu cel putin 5 zile
lucratoare inainte de plecarea in concediu.
Art.4 Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta
majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca, cu
obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in
vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite ca urmare a
intreruperii concediului de odihna.
Art.5
(1). In cazul unor evenimete familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere
platite, care nu se includ in durata concediului de odihna.
(2). În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în
cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea unui copil - 3 zile;
c) concediu paternal 5 zile sau 15 zile după caz conform legii.
d) căsătoria unui copil - 3 zile;
e) decesul soţului/soţiei, copilului, socrilor şi rudelor de gradul II inclusiv - 5 zile;
(3)Concediul plătit prevăzut la alin. (1) se acordă la cererea solicitantului de către
conducerea unităţii.
(4)Salariaţii au dreptul la o zi lucrătoare liberă neplătită în condițiile prevăzute de
lege pentru îngrijirea sănătății copilulu
Art. 6 Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concediu
fara plata. Durata concediului fara plata se stabileste prin Contractul Colectiv de munca
aplicabil.

a)
b)
c)
d)

Art. 7 (1). Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
1 şi 2 ianuarie;
24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
prima şi a doua zi de Paşti;
1 mai;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

1 iunie – ziua copilului;
prima şi a doua zi de Rusalii;
15 august - Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie - Sf. Andrei;
1 decembrie - Ziua Naţională a României;
prima şi a doua zi de Crăciun;
2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate
astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru
persoanele aparţinând acestora;
ziua de 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii, cu recuperare într-un interval
de 30 de zile lucrătoare.
alte sarbatori legale conform legii.

(2). Acordarea zilelor libere se face de catre angajator in conditiile asigurarii
continuitatii asistentei medicale.
Art. 8
(1). Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fara plata
pentru formare profesionala.
(2). Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea
salariatului, pentru perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din
initiativa sa.
(3). Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta
salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii. Cererea de concediu fara plata
trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si
trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si
durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala.
(4). Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza
si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a
unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul
urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior cu respectarea conditiilor stabilite
la alin. 3 si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(5). Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata
concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce
priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul.
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CAPITOLUL X - CONDUCEREA SPITALULUI ORASENESC
BREZOI
OBLIGATII
Art. 1 Spitalul Orasenesc Brezoi este condus de un manager ale carui atributii sunt
stabilite prin contractul de management si prin legislatia in vigoare din domeniu.
Art. 2 Comitetul Director al Spitalului Orasenesc Brezoi are urmatoarea
componenta:
a)Manager;
b)Director Medical;
c)Director Financiar - Contabil;
Art. 4 Managerul Spitalului are obligatia respectarii prevederilor Codului Muncii
si Contractului Colectiv de Munca aplicabil, privind informarea salariatilor, asigurarea
conditiilor de munca corespunzatoare, intocmirea fiselor de post pentru fiecare angajat,
consultarea cu sindicatele reprezentative, asigurarea confidentialitatii datelor cu caracter
personal, etc.
Art. 5 In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conducerea
spitalului este asigurata prin Comitetul Director, care are in principal urmatoarele
atributii:
1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza
propunerilor scrise ale Consiliului Medical;
2. elaboreaza, pe baza propunerilor Consiliului Medical, planul anual de
furnizare de servicii medicale al spitalului;
3. propune managerului, in vederea aprobarii:
a) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de
reglementarile in vigoare;
b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu
sindicatele, conform legii;
4. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si
organigrama spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;
5. propune si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind
imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, igiena si
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alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor asociate asistentei
medicale, conform normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sanatatii;
6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza
centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor
fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura
spitalului, pe care il supune aprobarii managerului;
7. urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si
cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si
compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;
8. analizeaza propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de
dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;
9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici, activitatile
medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de
supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului, conform
metodologiei stabilite;
10. analizeaza, la propunerea Consiliului Medical, masurile pentru dezvoltarea
si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii
medicale ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si
protocoalelor de practica medicala;
11. elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in
caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de
criza;
12. la propunerea Consiliului Medical, intocmeste si fundamenteaza planul
anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente
si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in
conditiile legii, si raspunde la realizarea acestora;
13. analizeaza, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte;
14. intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia
bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu Consiliul Medical
si le prezinta Consiliului de Administratie, Consiliului Local Brezoi,
precum si Ministerului Sanatatii, la solicitarea acestora;
15. negociaza, prin manager, director medical si directorul financiar-contabil,
contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de
sanatate;
16. se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii
membrilor sai ori a managerului spitalului public, si ia decizii in prezenta a
cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a
membrilor prezenti;
17. face
propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;
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18. negociaza cu seful de sectie/laborator indicatorii specifici de performanta ai

managementului sectiei/laboratorului serviciului, care vor fi prevazuti ca
anexa la contractul de administratie al sectiei/laboratorului;
19. raspunde in fata managerului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;
20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si
elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului;
Art. 6 In cadrul spitalului functioneaza Consiliul de Administratie, Consiliul
Etic si Consiliul Medical, ale caror atributii sunt mentionate in R.O.F.-ul Spitalului
Orasenesc Brezoi.
Art. 7 Asigura controlul calitatii hranei (organoleptic, cantitativ, calitativ) prin
constituirea Comisiei de alimentatie si stabilirea atributiilor in acest sens, pentru medicul
de garda din spital.
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CAPITOLUL XI - SALARIZAREA
Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de catre ordonatorul de credite, cu
incadrarea in resursele financiare alocate anual, potrivit legii.
Art. 1 (1). Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare
salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani, care se stabileste cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare. Pe langa salariul de baza, salariatul mai beneficiaza si de
indemnizatii, sporuri, precum si alte drepturi salariale.
(2). Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul
incadrat in functii de executie sau de conducere este considerata munca suplimentara. In
cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu a fost
posibila, orele suplimentare se vor plati conform legii.
(3). Angajatul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contract individual de
munca, sub salariul de baza minim de brut orar pe tara.
(4). La stabilirea si acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii
de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, handicap, situatie sau
responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
(5). Salariul este confidential si se plateste lunar conform legii.
(6). In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data
decesului sunt platite, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau
parintilor acestuia, altor mostenitori, in conditiile dreptului comun.
(7). Persoanele nevazatoare, cu handicap grav, care sunt incadrate in munca,
beneficiaza de un spor de pana la 15% din salariul de baza.
(8). Personalul salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia de
o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in
ultimii trei ani cu conditia incadrarii in nivelul alocatiilor cu destinatia cheltuieli salariale
Art. 2.(1). Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si
conditiilor prevazute de lege.
(2). Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca
datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constata ca atare printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
(3). In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea
ordine:
a) obligatiile de intretinere;
b) contributiile si impozitele datorate catre stat;
c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
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(4). Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din
salariul net.
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CAPITOLUL XII - ACCESUL IN PERIMETRUL SPITALULUI
Art. 1 Accesul salariatilor in perimetrul spitalului se face in conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a
regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua M.S.
Art. 2 Accesul salariatilor spitalului este permis numai pe la punctele de control acces, care respecta circuitele functionale ale spitalului, pe baza legitimatiei de serviciu,
a ecusonului sau a cardului de acces.
Art. 3 - (1) Programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati se realizeaza de
luni pana vineri in intervalul orar 13.30 - 17.30, iar in zilele de sambata si duminica
programul de vizita se realizeaza intre orele 09.30.-13.30,15.30-17.30 numai cu
respectarea urmatoarelor conditii:
a) accesul se face in baza documentului de identitate;
b) accesul se permite numai persoanelor cu tinuta decenta;
c) accesul se permite numai prin intrarea si in locurile si spatiile special amenajate
vizitatorilor de managerul spitalului;
d) pe toata perioada prezentei in incinta spitalului, vizitatorii trebuie sa poarte la vedere
ecusonul care ii atesta aceasta calitate.
e) numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult de 3 paturi
nu poate fi mai mare de 3 persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti in acelasi timp;
in situatia prevazuta mai sus, pentru a da posibilitatea vizitei si pentru ceilalti pacienti,
daca exista solicitari in acest sens, durata vizitei va fi limitata la 60 de minute.
f) pentru pacientii internati pe oricare dintre sectiile/ compartimentele unitatii sanitare, la
solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant in timpul programului
zilnic de lucru al acestuia, in baza unui program stabilit de medicul sef/coordonator de
sectie/compartiment, aprobat de directorul medical si afisat la loc vizibil la intrarea in
unitatea sanitara.
g) in cazul pacientilor in stare critica sau terminala, indiferent de sectia/compartimentul
in care acestia sunt internati, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de
ora, sau poate solicita prezenta permanenta langa pacient a unui singur membru de
familie, cu acordul medicului curant, daca conditiile din sectia/compartimentul
respectiva/respectiv permit acest lucru. In caz contrar, se va asigura accesul familiei
periodic la pacient, asigurandu-se un spatiu adecvat de asteptare, in apropierea
sectiei/compartimentului respective/respectiv.
h) In cazul pacientilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei
prezentate, pe oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara, accesul unei
persoane poate fi permanent.
i) In cazul copiilor pana la 14 ani internati in unitatea sanitara se accepta prezenta unui
apartinator permanent, daca se solicita acest lucru; in cazul copiilor cu varsta cuprinsa
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intre 14 si 18 ani internati in oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara
se poate accepta prezenta unui apartinator permanent, cu acordul sefului de
sectie/coordonatorului de compartiment.
j) In contextul situatiei epidemiologice cu SARS Cov 2 sau al altor situatii de risc
epidemiologic accesul apartinatorilor in saloane poate fi restrictionat. Astfel, pentru a
asigura securitatea si siguranta pacientilor, colaborarea cu apartinatorii acestora cat si
pentru personalul propriu se instituie urmatoarele reglementari:
 Accesul in incinta Spitalului Orasenesc Brezoi se face fara necesitatea
prezentarii dovezii vaccinarii impotriva virusului SARS-COV-2 sau a rezultatului
negativ al unui test RT-PCR/Antigen Rapid pentru infectia cu virusul SARS-COV-2
sau a dovezii confirmarii infectarii cu virusul SARS-COV-2 pentru urmatoarele
categorii de persoane:
-angajatii spitalului
-pacientii care se prezinta la Camera de Garda – urgente medico-chirurgicale
-pacientii care se prezinta cu programare in ambulatoriu
-apartinatorii pacientilor minori pentru care se impune internarea
-persoanele pentru care este necesar accesul in incinta spitalului pe timp limitat (sub
15 min) pentru preluarea pacientului externat
 Pentru alte categorii de persoane decat cele mentionate mai sus accesul in incinta
unitatii este permis doar celor care fac dovada vaccinarii complete impotriva
virusului SARS-COV-2, care prezinta rezultat negativ al unui test RT-PCR nu mai
vechi de 72 ore sau test rapid antigenic nu mai vechi de 48 ore, respectiv care
prezinta dovada trecerii prin infectia cu virusul SARS-COV-2 (15-180 zile de la
diagnostic).
 Personalul propriu - accesul este permis numai pe la punctele de triaj; se respecta
circuitelefunctionale ale spitalului si precautiunile in vigoare privind limitarea
raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2.
 Accesul insotitorului cu pacientul care este in posesia unui bilet de internare,cu
programare prealabila, este permis pana la poarta spitalului de unde va fi preluat de
personalul spitalului. (infirmiera, asistenta medicala).Este interzis accesul
persoanelor straine in spital.
Art. 4. - Managerul unitatii sanitare are obligatia sa afiseze programul de vizite la toate
intrarile in unitatea sanitara, in mod vizibil si accesibil vizitatorilor.
Art. 5. - Este strict interzisa perceperea de taxe pentru vizitarea pacientilor in unitatile
sanitare publice.
Art. 6. - Conducerea unitatii sanitare publice are obligatia de a instrui angajatii
serviciului de paza propriu si pe cei ai firmelor de paza, dupa caz, asupra programului de
vizite, obtinand o declaratie de la fiecare dintre acestia prin care se angajeaza sa respecte
aplicarea programului respectiv si sa nu pretinda sau sa primeasca niciun fel de atentii in
vederea permiterii accesului in afara programului de vizita. In cazul incalcarii acestor
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prevederi se vor aplica sanctiuni administrative, pana la desfacerea contractului de munca
pentru persoana care se face vinovata, sau incetarea contractului cu firma de prestari
servicii de paza.
Art. 7 - (1) Este interzis accesul persoanelor straine in spital in zonele cu risc:
izolator,sterilizare centralizata, laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase,
statie de oxigen, precum si in orice alta zona stabilita de managerul spitalului.
(2) Exceptie de la alin. (1) fac cazurile speciale aprobate de sefii de sectie si vizate de
managerul spitalului.
(3) In unele zone cu risc in care accesul vizitatorilor este interzis, in functie de fondurile
disponibile si cu aprobarea sefului sectiei, vizualizarea pacientilor se poate face prin
televiziune cu circuit inchis sau prin internet.
Art. 8 - La iesirea din spital, persoanele care insotesc minori sunt legitimate, pentru a
se stabili calitatea pe care o au in raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie
si legitimitatea parasirii spitalului de catre copil.
Art. 9 - Zonele in care nu au acces persoanele straine au la intrare anunturi de
avertizare in acest sens.
Art. 10 - (1) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate masurile necesare
pentru respectarea cu strictete a interdictiilor de acces in zonele precizate anterior a
regulilor de acces si circulatie in spital, precum si a normelor de conduita civilizata.
(2) In cazul aparitiei oricaror nereguli, personalul medico-sanitar sesizeaza de
urgenta serviciul de paza.
Art. 11 - Daca managerul spitalului stabileste o perioada de carantina, conform
dispozitiilor autoritatii de sanatate publica judetene, in aceasta perioada se limiteaza sau
se interzice, dupa caz, accesul vizitatorilor in spital.
Art. 12 - Accesul in ambulatoriu al pacientilor, insotiti sau nu, este permis in functie
de programul ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de catre medicii specialisti,
medicii de familie din exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este
permis pacientilor cu afectiuni care, dupa confirmarea diagnosticului, le permit
prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, pe baza
scrisorii medicale.
Art. 13. - Accesul salariatilor unor firme prestatoare de servicii in spital este permis
numai pe baza de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate si/sau
legitimatie de serviciu.
Art. 14. - (1) Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei
de acreditare in specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul
managerului spitalului.
(2) Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care
managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea
acestora se poate face numai in conditiile legii.
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(3) Managerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii insoteste
pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta spitalului.
Art. 15. - Accesul in spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din
cadrul Ministerului Sanatatii sau din cadrul institutiilor aflate in subordinea sa, medici in
schimb de experienta, medici rezidenti, studenti etc., se face pe baza legitimatiei de
serviciu.
Art. 16. - Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau
de inregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.
Art. 17. - (1) Este interzis accesul in spital al persoanelor care au asupra lor armament,
munitii, substante toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune in
pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea personalului propriu si a pacientilor ori
patrimoniul unitatii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care se afla in timpul executarii
misiunilor de interventie, de protectie a demnitarilor romani sau straini ori a
personalitatilor sau care asigura paza persoanelor internate, private de libertate.
Art. 18. - (1) Accesul autovehiculelor se reglementeaza de managerul spitalului,
urmarindu-se asigurarea evidentei intrarilor si iesirilor in Registrul de evidenta a
accesului autovehiculelor, intocmit in conformitate cu prevederile legale.
(2) Autovehiculele serviciului de ambulanta, autovehiculele personale sau alte vehicule
care transporta persoane care necesita ingrijiri de urgenta ori persoane care nu se pot
deplasa au acces permanent in spital.
(3) La morga spitalului accesul se face numai in timpul programului de lucru si cu
notificare prealabila, comunicata serviciului de paza.
(4) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii in unitatea
sanitara, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) numai in timpul programului de lucru si numai pe poarta de acces stabilita de
managerul spitalului;
b) in situatiile de urgenta, numai cu acordul managerului spitalului sau al
loctiitorului delegat de acesta;
c) pe baza legitimatiei de serviciu, a documentului de identitate si a confirmarii
sefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.
(5) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces in curtea sau parcarea
spitalului numai daca sunt autorizate de managerul spitalului, pe baza de permis de acces,
afisat la vedere, eliberat de unitatea spitaliceasca si aprobat de manager.
Art. 19. –(1) Masurile prevazute mai sus vor fi cuprinse in planul de paza al spitalului.
(2) In functie de importanta si specificul spitalului se pot asigura personalului de paza si
alte dotari, precum si mijloace de protectie si alarmare, conform legii.
(3) In functie de bugetul alocat, portile de acces in spital pentru autovehiculele destinate
urgentelor medicale si cele de acces al personalului propriu si al bolnavilor vor fi dotate
cu sisteme tehnice de supraveghere si sisteme automate de inchidere-deschidere.
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Art. 20 Pacientii si vizitatorii sunt obligati sa respecte reglementarile legale in vigoare
privind interzicerea fumatului si a consumului de bauturi alcoolice in incinta spitalului.
Art. 21. In contextul epidemiei de COVID-19, din cauza riscului epidemiologic
crescut, conducerea unității poate interzice accesul aparținătorilor și vizitatorilor in
incinta spitalului, a secțiilor și compartimentelor unității, in conformitate cu prevederile
legale.
Art. 22. Conducerea are obligaţia de a instrui angajaţii serviciului de pază propriu şi pe
cei ai firmelor de pază, după caz, asupra programului de vizite.
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CAPITOLUL XIII - PROCEDURA DE SOLUTIONARE A
CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE
SALARIATILOR SI ALE ALTOR PERSOANE
Art 1. (1) - Angajaţii unităţii au îndatorirea de a rezolva lucrările repartizate
de conducătorul compartimentului în care funcţionează.
(2) - Cererile vor fi înregistrate la secretariatul unităţii şi vor fi
repartizate de către conducătorul unităţii spre rezolvare compartimentelor de
specialitate în funcţie de conţinutul acestor cereri.
(3) - Angajaţilor unităţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct
sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau
alte avantaje.
(4) - Angajaţilor le este interzis să primească direct cereri a căror
rezolvare intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestor
cereri.
(5) - Pentru soluţionarea legală a cererilor şi reclamaţiilor ce le sunt
adresate, conducerea unităţii va dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată
a tuturor aspectelor sesizate.
(6) - Fiecare compartiment este obligat să urmărească soluţionarea şi
redactarea în termen a răspunsului.
(7) - Expedierea răspunsului se va face numai prin intermediul
secretariatului unităţii care a înregistrat cererea/reclamaţia, acesta îngrijindu-se şi
de clasare şi arhivare.
(8) - Cererile/reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute
datele de identificare ale autorului nu se iau în considerare şi vor fi clasate
potrivit prezentului articol.
(9) - Conducerea unităţii, prin compartimentele de specialitate sesizate
au obligaţia să comunice autorului cererii/reclamaţiei, în termen de 30 de zile
de la data înregistrării cererii/reclamaţiei răspunsul indiferent dacă soluţia este
favorabilă sau nefavorabilă.
(10) - În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere/reclamaţie
necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul unităţii poate prelungi
termenul prevăzut la art. 9 cu cel mult 15 zile.
(11) - În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere/reclamaţie sunt
urgente, conducătorul unităţii va micşora termenul prevăzut la art. 9 în funcţie
de conţinutul acestora.
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(12) - În cazul în care o persoană fizică sau juridică adresează mai
multe cereri/reclamaţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa,
trimiţându-se un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate
cererile/reclamaţiile primite.
(13) - Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă
cerere/reclamaţie cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează la numărul iniţial,
făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.
(14) - În cazul în care prin cerere sau reclamaţie sunt sesizate aspecte
din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în
cauză sau de către un subordonat al acesteia.
(15) - Semnarea răspunsului se face de către conducătorul unităţii ori
de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care
a soluţionat cererea/reclamaţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu
temeiul legal al soluţiei adoptate.
(16) - Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit
legislaţiei muncii, a prezentului regulament intern, următoarele fapte:
a. nerespectarea termenelor de soluţionare a cererilor/reclamaţiilor
b. intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor cereri/reclamaţii în afara
cadrului legal
c. primirea direct a unei cereri/reclamamţii de către şeful compartimentului de
specialitate, în vederea rezolvării, fără a fi repartizată de conducătorul
unităţii.
Art. 2. Accesul apartinatorilor si vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamatii si
sesizari este neingradit. Acesta este disponibil la triajul din ambulatoriul integrat al
spitalului, la biroul de internari al spitalului si la CPU, fiind pus la vedere si la dispozitia
solicitantilor.
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CAPITOLUL XIV –REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA
MUNCII IN CADRUL SPITALULUI ORASENESC BREZOI
Art 1. (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica,
potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au
savarsit o abatere disciplinara.
(2) Orice tip de abatere cat si afirmatiile legate de acestea vor fi cercetate cu
promptitudine si tratate confidential, in masura in care interesele unitatii si dispozitiile
legale o permit.
(3) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o
actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat
normele legale, regulametul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv
de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art 2. – Sunt interzise:
a. prezentarea la serviciu in stare de oboseala inaintata;
b. parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobare
sau
pentru alte interese decat cele ale Spitalului, precum si intrarea sau trecerea prin
sectii , laboratoare, cabinete si birouri fara interes de serviciu;
c. executarea in timpul programului a unor lucrari personale ori straine interesului
Spitalului;
d. scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricaror bunuri (aparate, instrumentar,
uneltelor, echipamente de protectie si de lucru, materialelor, medicamentelor sau
oricaror altor bunuri care sunt proprietatea unitatii) si documente apartinand acesteia,
fara acordul scris al conducerii Spitalului, precum si deteriorarea functionala,
calitativa sau descompletarea
acestora, ca rezultat al utilizarii ori manevrarii
necorespunzatoare;
e. folosirea in scopuri personale, aducerea la cunostinta pe orice cale sau copierea
pentru altii, fara aprobarea scrisa a conducerii, a unor
documente sau informatii
privind activitatea Spitalului sau a datelor
specificate in fisele sau dosarele
personale ale angajatilor;
f. efectuarea de mentiuni, stersaturi, rectificari sau semnarea pentru alt salariat in
condica de prezenta;
g. atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati, pacienti ori insotitorii acestora
(insulta, calomnia, purtarea abuziva, lovirea sau vatamarea integritatii corporale sau
a sanatatii);
h. fumatul, atat in incinta spitalului cat si in curtea unitatii;
i. primirea de foloase necuvenite (bani, bunuri) de la pacienti sau terti pentru
efectuarea de servicii medicale sau administrative;
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j. comiterea de fapte care ar putea pune in pericol siguranta Spitalului, a propriei
persoane sau a colegilor sau care ar putea crea un prejudiuciu de imagine unitatii
sanitare;
k. absentarea de la serviciu 3 (trei) zile consecutiv, nemotivat, constituie abatere
disciplinara grava si se sanctioneaza cu desfacerea contractului individual de munca
l. nesupunerea salariatului la efectuarea testarii alcoolemiei sau la prelevarea probelor
biologice pentru stabilirea acesteia, constituie abatere disciplinara grava si se
sanctioneaza cu desfacerea contractului individual de munca;
m. prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau / si consumarea de bauturi alcoolice
in timpul serviciului si refuzul sau sustragerea de la efectuarea probelor de
alcoolemie sau refuzul salariatului testat de a semna procesulverbal/declaratia/rezultatul testului, constituie abatere disciplinara grava si se
sanctioneaza cu desfacerea contractului individual de munca;
n. refuzul nejustificat de a nu se prezenta la serviciu atunci cand este chemat de sefii
ierarhici superiori pentru rezolvarea unor situatii deosebit de urgente;
o. actiunea intentionata in dauna institutiei;
p. sustragerea si tentativa de sustragere de bunuri materiale din gestiunea unitatii si din
avutul personal al salariatilor;
q. neglijente grave care pun sau ar fi putut pune in pericol viata, integritatea corporala,
sanatatea persoanelor incadrate in munca sau altor persoane/pacienti, ori au
determinat distrugerea de bunuri sau alte valori care apartin unitatii, stanjenind
desfasurarea normala a activitatii acesteia;
r. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcini rezonabile şi justificate de la seful ierarhic;
s. orice alte abateri de natură să ducă la concluzia că persoana incadrata in munca
refuza in mod sistematic sa se incadreze in normele de disciplina a muncii.
Se considera abateri grave de serviciu pentru savarsirea cărora se pot aplica
sanctiuni severe, urmatoarele fapte:
1. lipsa nemotivata de la serviciu mai mult de trei zile consecutiv
2. parasirea serviciului fara aprobarea sefului ierarhic superior si fara asigurarea
activitatii si securitatii locului de munca;
3. scoaterea frauduloasa din unitate a documentelor unitatii sau copii, unelte,
aparate, alimente si orice alte bunuri precum si permiterea acestor fapte;
4. neadministrarea tratamentului prescris bolnavilor, administrarea gresita a
acestuia, neacordarea ingrijirii bolnavilor;
5. achizitionarea de alimente alterate, pastrarea alimentelor in conditii
necorespunzatoare, prepararea alimentelor in mod necorespunzator sau neigienic,
administrarea la bolnavi de alimente necorespunzatoare care duc la agravarea starii lor de
sanatate;
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6. sustragerea sau folosirea in interes propriu a medicamentelor sau alimentelor
destinate bolnavilor, precum si a bunurilor de orice fel, apartinand unitatii;
7. folosirea nejustificata sau instrainarea opiaceelor (urmata de sesizarea organelor
de drept);
8. executarea de lucrari particulare in timpul serviciului si/sau cu materialul
spitalului;
9. eliberarea de inscrisuri publice contrar dispozitiilor legale sau de catre persoane
incompetente, de adeverinte sau alte inscrisuri neconforme realitatii sau de catre persoane
incompetente, precum si aplicarea stampilei unitatii pe alte semnaturi decat cele ale
persoanelor autorizate;
10. conditionarea asistentei medicale: internare, prescriere, efectuare de tratamente,
de retete speciale, operatii, eleberarea de certificate medicale si efectuarii oricaror
lucarari legalmente datorate conform contractului de munca si fisa postului, de orice fel
de avantaje materiale (urmata de sesizarea organelor de drept);
11. folosirea mijloacelor brutale in aplicarea tratamentelor la bolnavi sau pentru
disciplinarea acestora-injurii grave, loviri,cat si in relatiile de serviciu;
12. dezinformarea, inducerea in eroare, refuzul de a furniza date sau informatii
soliciatate de organele de conducere sau persoanele competente de a le primi, asupra
activitatii sanitare, activitatea curenta ,problemelor de statistica sau oricaror altor situatii
de fapt intervenite in cadrul unitatii (accidente disciplinare, decese)
13. incalcarea normelor de igiena sau antiepidemice cu consecinta- aparitia unor
infectii intraspitalicesti;
14. nerespectarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare IAAM
(nerespectarea procedurilor, a precauțiunilor standard și adiționale descrise in proceduri,
a igienei mainilor, a procedurii de gestionare a deșeurilor infecțioase, periculoase și
selective, a normelor de curațenie, dezinfecție și sterilizare, a circuitelor epidemiologice
și funcționale stabilite, etc.) ;
15. tamponarea autovehiculelor din vina angajatilor, predarea acestora pentru
conducere altor conducatori auto, si folosirea autovehiculelor unitatii in interes personal;
16. introducerea, consumarea de bauturi alcoolice in incinta unitatii sau venirea la
serviciu in stare de ebrietate;
17. refuzul sau sustragerea de la efectuarea probelor de alcoolemie sau refuzul
salariatului testat de a semna procesul-verbal/declaratia/ rezultatul testului;
18. lipsa nejustificata din serviciul neasigurarea continuitatii activitatii in ture,
somnul in timpul serviciului (exceptie medicul de garda) si orice neglijenta care
prejudiciaza starea de sanatate a bolnavilor.
19. nerespectarea secretului de serviciu, a confidentialitatii, instrainarea
documentelor unitatii ,denigrarea colegilor sau unitatii
20. crearea unui climat nefavorabil desfasurarii activitatii in unitat
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21. refuzul de a se supune controlului la intrarea si iesirea din unitate
22. refuzul de a primi / preda si semna de primire / predare a documentelor;
23. neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu, neglijenta
in serviciu
24. nerespectarea regulilor de ordine si disciplină in unitate
25. refuzul de a semna si insusi fisa postului si regulamentul de ordine interioara
26. comportament neadecvat fata de pacient, incalcarea drepturilor acestuia
27. intrarea sau permiterea intrarii fara aprobare si dispozitie de lucru in sectoarele
cu acces interzis (contagiosi, laborator, bloc alimentar, termocentrala, statia de gaze si
oxigen, punct acces, magazii, centrala telefonica, arhiva, casierie, farmacie, etc).
28. Nerespectarea confidentialitatii asupra tuturor datelor medicale ale pacientilor, a
datelor personale ale angajatilor si a informatiilor legate de activitatea din spital, inclusiv
a normelor cu privire la evidenta, pastrarea si furnizarea acestora
29. hărţuirea sexuală. Sunt considerate hărţuiri, acele gesturi, manifestări comentarii
insinuate sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul
spitalului şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru şi a moralului angajatului;
30. Atitudini sau manifestări necivilizate faţă de ceilalţi salariaţi care lezează
demnitatea acestora, aduc prejudicii desfăşurării normale a activităţii lor sau conduc la
deteriorarea climatului de muncă în cadrul unităţii;
31. Manifestări violente, brutale sau obscene;
32. Comportamentul agresiv și/sau harțuitor față de angajați, de tip bullyng sau
mobbing;
33. Acceptarea/solicitarea de cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj de la
personalul spitalului (indiferent de subordonare), pacienți, apartinatori sau orice ale
categorii de persoane, in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
Abaterile mentionate sunt doar cu titlu exemplificativ, caracterul sanctionator
nelimitandu-se doar la acestea.
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CAPITOLUL –XV ABATERILE DISCIPLINARE SI
SANCTIUNILE APLICABILE
Art. 1 Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care
salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a. avertismentul scris
b. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care
s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile
c. reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%
d. reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere
pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%
e. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă
Art. 2 - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură
sancţiune
Art. 3 - Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu
gravitatea abaterii disciplinare săvarşite de salariat, avându-se în vedere
următoarele:
a. împrejurările în care fapta a fost săvârşită
b. gradul de vinovăţie a salariatului
c. consecinţele abaterii disciplinare
d. comportarea generală în serviciu a salariatului
e. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art. 4 - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, nu poate fi dispusă
mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile;
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat
în scris de Comisia de Disciplină să realizeze cercetarea precizându-se obiectul,
data, ora şi locul întrevederii
(3)Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2)
fără un motiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea
cercetării disciplinare prealabile
(4)În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi
să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să
realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare,
precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al
sindicatului al cărui membru este.
Art. 5 - (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o
decizie în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la
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cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la
data sărvârşirii faptei
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
- descrierea faptei care constituie abatere disciplinară
- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau
contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat
- motivele pentru care au fost înclăturate apărările formulate de salariat în
timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile
prevăzute la art. 5 alin.(3), nu a fost efectuată cercetarea
- temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică
- termenul în care sancţiunea poate fi constestată
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice
de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în
caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa
comunicată de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti
competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
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CAPITOLUL XVI – REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA
DISCIPLINARA
Art. 1 - Prin încadrarea unei persoane într-o unitate, ca efect al încheierii
contractului individual de muncă acesta devine, de regulă, membră a colectivului de
muncă, având toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate. Între
angajator şi salariat se naşte un raport de subordonare.
Art. 2 - Respectarea cu stricteţe a ordinii şi a disciplinei la locul de
muncă constituie o obligaţie de bază fiecărui salariat.
Art. 3 - Salariatul trebuie să respecte nu numai obligaţiile generale
prevăzute în actele normative, în contractul colectiv de muncă şi în contractul
individual de muncă regulamentul intern, dar şi măsurile date de angajator, prin
decizii, ordine scirse sau verbale, în exercitarea atribuţiilor sale de coordonare,
îndrumare şi control.
Art. 4 - În conformitate cu hotărârea Comitetului Director persoanele sanctionate
disciplinar sau care prin faptele lor aduc atingere imaginii spitalului ori au produs o
pagubă materială instituţiei, nu pot să deţină vreo funcţie de conducere în cadrul
Spitalului Orasenesc Brezoi timp de 5 ani de la emiterea deciziei de sancţionare sau de la
constatarea producerii prejudiciului sau pagubei materiale. În acelaşi context, persoanele
condamnate penal pentru fapte ce au legatura cu desfăşurarea activităţii în spital, nu pot
ocupa funcţii de conducere în cadrul instituţiei. Interdictia încetează în momentul
interventiei prevederilor Art. 15 din Legea 290/2004 a Cazierului Judiciar - republicata,
cu modificarile ulterioare.
I. Raspunderea disciplinara
La nivelul spitalului functioneaza Comisia de disciplina.
Art 1 (1). Ca urmare a sesizarii conducerii Spitalului, cu privire la savarsirea unei
abateri disciplinare sau a constatarii incalcarii de catre un salariat a obligatiilor sale de
serviciu, a contractului individual de munca, a prezentului Regulament, a Contractului
colectiv de munca aplicabil, a oricaror alte politici si proceduri adoptate de unitatea
sanitara in conditiile legii a dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici, Managerul
Spitalului sau persoana imputernicita de acesta, va dispune efectuarea cercetarii
disciplinare prealabile, prin intermediul Comisiei de disciplina.
(2). Sub sactiunea nulitatii absolute, nici o masura disciplinara nu poate fi
dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
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(3). In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi
convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea
,precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(4). Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la
alin. (3) fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara
efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(5). In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze
si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze
cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa
fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al
carui membru este.
(6). Cercetarea disciplinara prealabila presupune stabilirea imprejurarilor in care
fapta a fost savarsita, a gradului de vinovatie a salariatului, a consecintelor abaterii
disciplinare, a comportarii generale in serviciu a salariatului si a antecedentelor acestuia
(eventuale sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat).
II. Raspunderea patrimoniala
Art.1.(1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii
civile, contractuale, sa il despagubeasca pe angajat in situatia in care acesta a suferit un
prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu
sau in legatura cu serviciul.
(2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate
adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente.
(3) Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul
vinovat de producerea pagubei, in conditiile art. 254-art.259 din Legea nr. 53/2003 Codul
Muncii – Republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si a prezentului
Regulament Intern.
Art.2. Angajatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii
civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in
legatura cu munca sa.
Art.3. Angajatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora, de alte cauze
neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul
normal al serviciului.
Art.4.(1)In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba
din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de
constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor,
intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la datacomunicarii.
(2)Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform alin. (1), nu poate fi
mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
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Art.5.(1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii
fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producereaei.
(2) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata,
raspunderea fiecaruia se stabileste 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 sau
inventar.
Art.6. Angajatul care a incasat o suma nedatorata este obligat sa restituie acea suma.
Art.7. 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 incadrata
in munca.
Art.8. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi,
impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul
respectiv.
Art.9.(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
ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre
angajatorul pagubit.
(2) Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui
contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin
urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura civila.
Art.10. 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.

III. Sanctiuni disciplinare
Constituie abateri disciplinare, şi se sanctionează potrivit art. 248 din Legea 53/2003
următoarele fapte:
- reclamatii care contin neadevăruri, adresate conducerii, altor institutii sau presei
- prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau oboseală inaintată;
- introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, practicarea de activităti care contravin
atributiilor de serviciu sau care perturbă activitatea altor salariati;
- executarea in timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului
spitalului;
- scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri (aparate, instrumente,
echipament de protectie etc.) şi documente apartinând acesteia, fără acordul scris al
conducerii Spitalului;
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- Instrăinarea oricăror bunuri date in folosintă, păstrarea sau uzul comun, precum şi
deteriorarea functională, calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al utilizării ori
manevrării necorespunzătoare;
- folosirea in scopuri personale, aducerea la cunoştintă publicului pe orice cale sau
copierea pentru altii a unor documente sau informatii privind activitatea Spitalului sau a
datelor specificate in fişele sau dosarele personale ale angajatilor, fără aprobarea scrisă a
conducerii;
- atitudinea necorespunzătoare fată de ceilalti angajati (insulta, calomnia, purtarea
abuziva, lovirea sau vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii);
- comiterea de fapte care ar putea pune tn pericol siguranta Spitalului, a propriei persoane
sau a colegilor; manifestări publice care aduc atingerea prestigiului unitătii;
- fumatul in spatiile publice inchise, conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor de tutun modificările şi completările
ulterioare; fumatul este permis numai in spatii special amenajate pentru fumat;
- organizarea de intruniri in perimetrul unitătii fără aprobarea prealabilă a conducerii;
- absentele nemotivate de la serviciu sau intârzierea ori plecarea de la program, in mod
repetat; un număr de peste 3 absente nemotivate poate atrage desfacerea disciplinară a
contractului de muncă;
- neglijenta repetată in rezolvarea sarcinilor de serviciu precum şi actele de
insubordonare;
- refuzul exercitării unui ordin legal, reprezintă incălcarea obligatiilor de muncă;
- refuzul salariatului de a se prezenta la examenul medical periodic stabilit, această faptă
constituie abatere disciplinară, potrivit art.31 al. 2 din Contractul Colectiv de Muncă,
incheiat la nivel national;
- părăsirea locului de muncă in timpul programului de lucru fără motiv intemeiat şi fără a
avea in prealabil aprobarea şefului ierarhic;
- nerespectarea normelor de igienă şi a normelor de protectia muncii (Legea nr. 319/2006
cu modificări) cât şi a măsurilor de securitate şi sănătate a muncii;
- reclamatii privind calitatea proastă a serviciilor prestate de către salariati, care se
confirma.
- furtul, delapidarea, distrugerea, degradarea intentionată a bunurilor din patrimoniul
unitătii sau proprietatea celorlalti bolnavi internati, oricare dintre aceste fapte atrage odata
cu sesizarea pentru inceperea urmăririi penale şi desfacerea Contractului de Muncă a
salariatului vinovat;
- nerespectarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a IAAM.
- nerespectarea protocoalelor de investigatii sau tratament si nerespectarea procedurilor
formalizate ( operationale, de lucru) aprobate la nivel de spital.
- actele de violenta provocate de salariat sau la care acesta participa, violenţa fizica si de
limbaj;
- hartuirea sexuala;
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- gestionarea/depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor periculoase;
- blocarea cailor de acces in unitate, de evacuare si de intervenţie in caz de incendiu in
unitate;
- neîndeplinirea la termen si in mod corespunzator a sarcinilor si obligaţiilor de serviciu
cuprinse in fisa postului;
- dezinteres sau atitudine anticoncurenţiala in desfăşurarea activităţii soldate cu apariţia
de pagube materiale/financiare la nivelul unităţii;
- utilizarea de documente false la angajare, constatata dupa dobandirea calitatii de
salariat;
- refuzul implicit sau explicit de a semna fisa postului, de a lua la cunoştinţa despre
aprecierea activităţii profesionale efectuate de seful ierarhic (fisa de apreciere) sau de a
lua la cunoştinţa despre prevederile Regulamentului intern si a Regulamentului de
organizare si funcţionare al unităţii;
- refuzul de a efectua concediul de odihna in perioada prevazuta in Programarea
concediilor de odihna pe anul in curs, fara motive obiective;
- intreruperea concediului de odihna si prezentarea la serviciu din initiativa persoanei
incadrate in munca.
- nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest
caracter;
- nerespectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale angajatilor - se
sanctioneaza cu reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz a indemnizatiei de
conducere pe o durata de 1 -3 luni cu 5 – 10 %;
- Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar a drepturilor
pacientilor prevăzute in Legea nr. 46/2003;
- Încălcarea prevederilor Regulamentului Intern si ale Regulamentului de organizare si
functionare a unitatii.
- Nerespectarea graficului de tura asa cum a fost aprobat de catre conducere la inceputul
fiecarei luni.
- orice alte fapte interzise de lege.
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IV. Prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale
Prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale, sunt obligaţii
profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar şi auxiliar
sanitar din spital.
Activitatea de prevenire si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale se
organizează de către medicul sef sectie din cadrul compartimentului şi se desfăşoară pe
baza unui plan propriu de supraveghere şi control. Acest plan cuprinde protocoale de
proceduri şi manopere profesionale, standarde de îngrijire şi de tehnici aseptice şi alte
normative specifice privind condiţiile de cazare, igienă şi alimentaţie, necesare pentru
implementarea activităţilor programate.
- stabilirea si monitorizarea programului de deratizare, dezinfectie si desinsectie pe
salon si spital
- monitorizarea si respectarea programului orar de curatenie pe salon si spital
- stabilirea, impreuna cu sefii de sectie, a hartii zonelor cu risc epidemiologic.
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CAPITOLUL XVII – MODALITATILE DE APLICARE A
ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU CONTRACTUALE
SPECIFICE
Sectiunea I: Exercitarea profesiunii de medic
Exercitarea profesiunii de medic se realizeaza in conditiile stabilite de TITLUL
XII Exercitarea profesiei de medic - Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din
Romania, din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.1 (1). Profesia de medic are ca principal scop asigurarea starii de sanatate prin
prevenirea imbolnavirilor, promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii individului si
a colectivitatii.
(2) In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, medicul
trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate si respect fata
de fiinta umana.
(3) Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere
interesul si drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea
intre pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale,
grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica.
Art. 2 (1). In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului,
profesia de medic are la baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a
medicului, precum si dreptul de decizie asupra hotararilor cu caracter medical.
Art. 3 Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de medic se realizeaza de
catre Colegiul Medicilor din Romania si Ministerul Sanatatii, denumite in continuare
autoritati competente romane.
Art. 4 (1). Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre
persoanele prevazute la art. 376 din Legea nr. 95/2006 republicata, privind reforma in
domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc
urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare in medicina;
b) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate
prevazute de lege;
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c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
d) sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania;
e) prin exceptie de la lit. d), in caz de prestare temporara sau ocazionala de
servicii, medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 376 din Legea nr.
95/2006, republicata privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si
completarile ulterioare lit. b), d) sau f) trebuie sa instiinteze Ministerul
Sanatatii Publice cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii
medicale pe teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la
Colegiul Medicilor din Romania.
Art. 5
(1) Medicii se pensioneaza conform Legislatiei in vigoare, indiferent de sex.
(2) La cerere, medicii se pot pensiona anticipat, la varstele prevazute conform
Legislatiei in vigoare privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, daca indeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevazute in lege
pentru pensia anticipata sau pentru pensia anticipata partiala.
(3) In unitatile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri corespondenti ai
Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari si
cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in stiinte medicale, care desfasoara activitati
medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicala pana la implinirea varstei de 70 de
ani. Peste aceasta varsta medicii, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei
de Stiinte Medicale, pot fi mentinuti in activitate conform dispozitiilor art. 10 alin. (2) din
Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale,
cu modificarile ulterioare. De acelasi drept pot beneficia si medicii, membri titulari si
membri corespondenti ai Academiei Romane.
(4) Medicii care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot profesa in
continuare in unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului
de membru si a avizului anual al Colegiului Medicilor din Romania, eliberat pe baza
certificatului de sanatate si a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea
profesionala, incheiata pentru anul respectiv.
Art. 6 (1). Medicul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si
regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicala si a regulilor de
buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Medicilor din Romania, pentru
nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului
Medicilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia,
care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului
Medicilor din Romania.
(2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania, potrivit
Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata cu modificarile si
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completarile ulterioare, nu exclude raspunderea penala, contraventionala sau civila,
conform prevederilor legale.
Art. 7 (1). Plangerea impotriva unui medic se depune la colegiul al carui
membru este.
Sectiunea II: Exercitarea profesiunii de asistent medical
Exercitarea profesiunii de asistent medical se realizeaza in conditiile stabilite de
Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea
si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor
Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.1 - Profesia de asistent medical generalist, profesia de moasa si profesia de
asistent medical se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei ordonante de
urgenta, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in profesia
de asistent medical generalist, in profesia de moasa si, respectiv, de asistent medical, care
pot fi:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati
in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa
cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale
Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) cetatenii statelor terte, beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
f) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele
prevazute la lit. b).
Art 2. Avand in vedere natura profesiei de asistent medical generalist, de moasa si
de asistent medical si obligatiile fundamentale ale acestora fata de pacienti in exercitarea
profesiei, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical nu sunt functionari
publici.
Art 3 (1) Profesia de asistent medical generalist, moasa si asistent medical se
exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art. 1, care indeplinesc
urmatoarele conditii:
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a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moasa
si, respectiv, asistent medical;
b) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate
prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, moasa si asistent medical;
d) sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor
Medicali din Romania.
(2) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc
condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual.
Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru
greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. d), in caz de prestare temporara sau
ocazionala de servicii, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care
intrunesc conditiile prevazute la art. 1 lit. b), d) sau f) trebuie sa instiinteze Ministerul
Sanatatii cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe
teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la Ordinul Asistentilor
Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(4) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetateni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum si asistentii medicali
generalisti, moasele si asistentii medicali care intrunesc conditiile prevazute la art. 1 lit. c)
si e) exercita profesia de asistent medical generalist, moasa si asistent medical cu aceleasi
drepturi si obligatii ca asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali
cetateni romani.
Art.4 (1) Angajarea si promovarea profesionala a asistentului medical generalist, a
moasei si a asistentului medical in sistemul sanitar public si privat se realizeaza in
conditiile legii.
(2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesionala, asistentii medicali
generalisti, moasele si asistentii medicali din sistemul public sau privat incheie o
asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala.
(3) La incheierea contractului de munca, asistentii medicali generalisti, moasele si
asistentii medicali au obligatia sa prezinte o copie a asigurarii prevazute la alin. (2).
(4) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pensioneaza la
varsta de 65 de ani, indiferent de sex.
(5) La cerere, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pot
pensiona anticipat, la varstele prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca indeplinesc conditiile de
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stagiu de cotizare prevazute de lege pentru pensia anticipata sau pentru pensia anticipata
partiala.
(6) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care au depasit
limita de varsta prevazuta la alin. (4) pot profesa in continuare in unitati sanitare private.
Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru si a avizului anual al
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania, eliberat pe baza certificatului de sanatate si a asigurarii de raspundere civila,
pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv.
Art. 5 (1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali raspund
disciplinar pentru nerespectarea legislatiei din domeniul profesiei, a Codului de etica si
deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din
Romania, a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Ordinului Asistentilor
Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, pentru
nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,
Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in
legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau
ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania.
(2) Raspunderea disciplinara prevazuta la alin. (1) este angajata in functie de
gravitatea abaterii.
(3) Sanctiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania le pot
aplica sunt urmatoarele:
a) mustrarea;
b) avertismentul;
c) suspendarea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,
Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si informarea Ministerului Sanatatii cu
privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectiva;
d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,
Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si informarea Ministerului Sanatatii cu
privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.
(4) Sanctiunile prevazute la alin. (3) lit. a) si b) se aplica de consiliul judetean al
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania.
(5) Sanctiunile prevazute la alin. (3) lit. c) si d) se aplica de Consiliul national al
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania in urma unei anchete efectuate de Comisia nationala de etica si deontologie a
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania, care intocmeste un raport in acest sens.
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(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), aplicarea sanctiunii prevazute la alin.
(3) lit. c), pentru motivele prevazute la art. 46 alin. (4), se face de catre consiliul judetean
al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Romania, respectiv de Consiliul Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor
Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Sectiunea III: Exercitarea profesiunii de farmacist
Exercitarea profesiunii de farmacist se realizeaza in conditiile stabilite de
TITLUL XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea
Colegiului Farmacistilor din Romania din Legea nr. 95/2006, republicata privind reforma
in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art 1. Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile legi
mai sus mentionate, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare
in farmacie, dupa cum urmeaza:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinand SEE sau ai Confederatiei
Elvetiene;
c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati
in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa
cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale
UE si SEE si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele
prevazute la lit. b).
Art 2. Prin titlu oficial de calificare in farmacie se intelege:
a) diploma de farmacist, eliberata de o institutie de invatamant superior medicofarmaceutic acreditata din Romania;
b) adeverinta de absolvire a studiilor, eliberata la cererea absolventului, ca urmare a
finalizarii complete a studiilor, valabila pana la eliberarea diplomei de licenta, dar nu mai
mult de 12 luni de la data emiterii;
c) certificatul de farmacist specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii;
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d) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, eliberate conform normelor UE de
statele membre ale UE, statele apartinand SEE sau de Confederatia Elvetiana;
e) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, dobandite intr-un stat tert si
recunoscute de unul dintre statele membre prevazute la lit. d) ori echivalate in Romania.

Art .3 Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de farmacist se realizeaza
de Colegiul Farmacistilor din Romania si de Ministerul Sanatatii, denumite in continuare
autoritati competente romane.
Art 4 (1). Profesia de farmacist este o profesie independenta si se exercita pe
baza certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, in regim
salarial/si sau independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Profesia de farmacist se exercita pe baza de contract de munca si/sau contract de
furnizare de servicii farmaceutice. Profesia de farmacist se exercita in regim independent,
dupa inregistrarea la administratia financiara din raza de domiciliu.
(3) In timpul exercitarii profesiei, farmacistul nu este functionar public.
Art.5 Farmaciştii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 553 din Legea
nr.95/2006 exercită profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor
din România, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în
activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
Art 6 (1). Exercitarea profesiei de farmacist se realizează prin următoarele
activități:
a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
b) fabricarea și controlul medicamentelor;
c) controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;
d) depozitarea, conservarea și distribuirea medicamentelor en gros;
e) prepararea, controlul, depozitarea și distribuția medicamentelor în farmacii deschise
publicului;
f) prepararea, controlul, depozitarea și eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital;
g) acordarea de informații și consultanță privind medicamente
Art.7 (1). In exercitarea profesiei farmacistul trebuie sa dovedeasca
profesionalism, devotament, corectitudine, disponibilitate si respect fata de persoana care
i se adreseaza pentru obtinerea serviciilor farmaceutice necesare.
Art 8. Farmacistul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si
regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului si a regulilor de buna
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practica profesionala, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru
nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului
Farmacistilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia
sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau
ale Colegiului Farmacistilor din Romania.
Art. 9 Farmacistul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si
regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului si a regulilor de buna
practica profesionala, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru
nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului
Farmacistilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia
sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau
ale Colegiului Farmacistilor din Romania.
Art 10. In cazurile prevazute la art. 624 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea
impotriva unui farmacist se depune la colegiul al carui membru este.
Art.11 Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania pe o
perioada determinata, de la o luna la un an;
e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania.
Sectiunea IV: Reglementari specifice medicamentelor
Art.1 Este interzisă promovarea unui medicament înainte de acordarea autorizaţiei
de punere pe piaţă(APP), precum şi promovarea unui medicament în afara indicaţiilor
terapeutice aprobate.
Art.2(1) Materialele publicitare pentru medicamente care se eliberează pe bază de
prescripţie medical sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii.
(2) Este interzis ca materialele promoţionale să fie lăsate în locuri accesibile
publicului larg, aşa cum sunt, dar nu limitat la, farmaciile, sălile de aşteptare ale
cabinetelor medicale, ale spitalelor şi ale clinicilor etc.
Art.3 Mostrele se oferă, în mod excepţional, numai persoanelor calificate să prescrie
sau să distribuie astfel de produse, cu respectarea condiţiilor impuse de reglementările în
vigoare.
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Art.4 (1) Este interzisă furnizarea, oferirea sau promiterea vreunui cadou, avantaj
pecuniar sau beneficiu în natură profesioniştilor din domeniul sănătăţii în scopul
prescrierii, achiziţionării, furnizării, vânzării sau administrării unui medicament.
(2) Este permisă furnizarea sau oferirea de obiecte promoţionale profesioniştilor în
domeniul sănătăţii, numai dacă acestea au o valoare mică (maximum 150 lei inclusiv
TVA înainte de personalizare) şi sunt relevante pentru practicarea medicinei sau
farmaciei.
(3)Sunt interzise promiterea şi primirea de cadouri, avantaje în bani sau în natură cu
scopul de a prescrie sau de a elibera medicamente
Art.5 (1) Nicio formă de sponsorizare a profesioniştilor din domeniul sănătăţii nu
trebuie să fie legată de numele unui medicament, indiferent de statutul său la eliberare,
respectiv cu sau fără prescripţie medicală.
(2) Acţiunile de sponsorizare nu trebuie să implice mesaje promoţionale directe sau
indirecte pentru medicamente, indiferent de statutul lor la eliberare, cu sau fără
prescripţie medicală.
Art.6 (1) Este interzisă furnizarea de mostre în scop publicitar publicului larg de către
deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP), precum şi de către orice entităţi sau
persoane care îi reprezintă ori care acţionează în numele acestora pe baza unui contract.
(2) Este interzisă furnizarea de mostre în scop publicitar publicului larg de către
societăţile cu obiect de activitate comercial (farmacii autorizate sau părţi terţe).
(3) Este interzisă furnizarea de mostre direct către pacient prin intermediul publicaţiilor
transmise direct sau prin poştă sau adăugarea de mostre în ambalajul publicaţiilor,
precum şi distribuirea de vouchere, cupoane valorice sau tichete care să permită obţinerea
unor medicamente gratuite sau cu preţ redus.
Art.7 Deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) sau reprezentanţilor
acestora, inclusiv celor care desfăşoară programe de reducere a costului suportat de
pacienţi în cazul tratamentelor cu medicamente de uz uman, le este interzisă obţinerea de
informaţii legate de datele personale ale pacienţilor sau ale prescripţiilor acestora de la
farmacii sau medici prescriptori.
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CAPITOLUL XVIII- PROCEDURI ŞI CODURI SPITALICEŞTI
I Circuitul foii de observaţie
În scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observaţie Clinică Generală,
care să asigure în totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile, se vor
respecta prevederile Ordinului nr. 648/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si prevederile Ordinului 1081/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Circuitul foii de observatie in Spitalul Orasenesc Brezoi este urmatorul:
Biroul de internare/ Camera de garda
Sectie/ Compartiment
Alte
zone, dupa caz, insotind pacientul (radiologie, explorari functionale, cabinete medicale,
laborator, etc) Sectie/comp
Statistica medicala / Registratura ―> Arhiva
În momentul internării pacientului se completează datele din Foaia de Observaţie Clinică
Generală (F.O.C.G.), conf. Modelului din Ordinul nr. 648/2014, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind inregistrarea si raportarea stastistica a pacientilor care
primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, care
formează Setul Minim de Date la Nivel de Pacient (S.M.D.P.);
- Pentru pacienţii internaţi până la orele 15.00, F.O.C.G. se întocmeşte la nivelul Biroului
de Internări prin completarea Setului Minim de Date ;
- Pentru pacienţii internaţi de urgenţă după orele 15.00, F.O.C.G. se intocmeşte de către
medicul de gardă care decide sau avizează internarea;
- pacienţii se înregistrează in Registrul de Internări - Externări şi Repertoarul existent la
nivelul Biroului de Internări; atat in formatul clasic cat si in cel electrocnic este asigurat
anonimatul pacientului printr-un sistem de codificare a datelor (nr FOCG, nr Registru,
SIUI).
- odată completate datele mai sus menţionate, pacientul se prezintă pe secţia de profil,
unde în F.O.C.G. se specifică:
- la nivelul secţiei, asistenta şefă înregistrează în registrul de internări al secţiei pacienţii
internaţi, îi nominalizează cu nume si număr de FOCG în “Foaia zilnică de mişcare a
bolnavilor internaţi” şi răspunde de completarea corectă a acestei situaţii;
- investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale,
investigaţii radiologice, intervenţii chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificânduse şi numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil;
- in cazul transferului intraspitalicesc - transferul unui pacient de la o sectie la alta în
cadrul aceluiaşi spital - pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeşte o
singură F.O.C.G şi se stabileşte un singur diagnostic principal în momentul externării;
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- la externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată în comun, de către
medicul curant din secţia de profil (epicriză, certificat constatator al morţii, după caz), iar
F.O.C.G. va fi semnată de şeful secţiei în care este angajat medicul curant;
- tabelul “Transferuri” din F.O.C.G. se completează de către asistentele şefe de secţie în
momentul venirii şi plecării pacientului dintr-o secţie în alta - secţia, data;
- FOCG se completeaza intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua.
Episodul de spitalizare continua reprezinta perioada de spitalizare a unui pacient, in
regim de spitalizare continua, in cadrul aceluiasi spital, fara intrerupere si fara
modificarea tipului de ingrijiri.
- In situatia in care se realizeaza un transfer al pacientului intre sectii care furnizeaza
ingrijiri de acelasi tip, nu se deschide o noua FOCG. In situatia in care se realizeaz un
transfer al pacientului intre sectii care furnizeaza ingrijiri de tip diferit (din sectii de
ingrijiri acute in sectii de ingrijiri cronice sau de recuperare si invers), se deschide o noua
FOCG.
- ziua de spitalizare este a secţiei în care s-a transferat şi nu a secţiei din care s-a
transferat pacientul;
- FOCG a pacientului, in perioada spitalizarii se pastreaza in biroul asistentei in mape
pentru fiecare salon in parte;
- pacienţii internaţi de urgenţă între orele 15.00 - 24.00 se nominalizează în “mişcarea”
întocmită în ziua respectivă; pacienţii internaţi de urgenţă după ora 24.00 se
nominalizează în “mişcarea” din ziua următoare;
- pentru ca pacienţii mai sus menţionaţi să beneficieze de mic dejun şi prânz, asistentele
de serviciu ale secţiilor, îi raportează asistentelor sefe la ora 7.00 pe baza unor note de
comandă suplimentare (meniu de urgenţă);
- “mişcarea zilnică a bolnavilor” se întocmeşte de asistentele şefe de secţie care au
responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular;
- ziua internării şi externării constituie o singură zi de spitalizare;
- în cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeaşi zi sau chiar după câteva ore se
consideră o zi de spitalizare;
- pacienţii externaţi sunt nominalizaţi în “mişcare” cu nume şi numărul F.O.C.G. la
rubrica Ieşiri Nominale, după care F.O.C.G. se predau în aceeaşi zi la Biroul de Internări
- Externări;
- Responsabilitatea pentru gestionarea foilor in sectii /compartimente revine asistentului
sef.
-Dupa externarea pacientului, asistenta sefa va transmite FOCG/FSZ, dupa incheierea ei
completa si corecta, la Serviciul statistica medicala/Registratura, cu precizarea termenului
de pastrare.
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CAPITOLUL XIX DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR
Art. (1) Drepturile şi obligaţiile pacienţilor sunt cele prevăzute în Legea nr. 46/2003
privind drepturilor pacientului, în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi în Contractul-cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate.
(2) Drepturi generale ale pacienţilor reglementate de Legea nr.46/2003 privind
drepturilor pacientului sunt:
-pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care spitalul
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale spitalului;
-pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;
-pacientul are dreptul de a se deplasa în incinta spitalului în mod permanent, cu excepţia
perioadelor în care se efectuează vizită medicală şi a cazurilor în care recomandarea
medicală este să stea la pat;
-pacientul în stare gravă precum şi cel nedeplasabil are dreptul de a fi însoţit de un
aparţinător pentru asigurarea unei permanente asistenţe, având drept scop rezolvarea
imediată a necesitaţilor sale biologice/medicale.
(3) Dreptul pacientului la informaţia medicală presupune că:
 pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,
precum şi la modul de a le utiliza;
 pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al
furnizorilor de servicii de sănătate;
 pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe
care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor
medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor
existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi
nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre
diagnostic şi prognostic;
 pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care
informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. Informaţiile se aduc la
cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea
terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română,
informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte
sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 pacientul are acces la datele medicale personale care se înscriu în foaia sa de
observaţie clinică generală în timpul internării, aceasta realizându-se la solicitarea
sa cu aprobarea medicului curant şi a medicului şef de secţie;
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 pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă
persoană care să fie informată în locul său;
 rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor,
diagnostic şi tratament, cu acordul scris al pacientului, consemnat în foaia
observaţie clinică generală;
 pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală;
 pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al
investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada
spitalizării;
(4) Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală:
 la internare, pacientul este informat cu privire la serviciile medicale ce urmeaza a fi
facute.
 este informat asupra starii de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a
riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile
propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor
medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor,
diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 in cazul in care exista neconcordante, pacientul are dreptul de a cere si de a obtine
o alta opinie medicala. El poate accepta sau nu interventia ce urmeaza sa o suporte.
 in cazul in care accepta isi exprima scris acordul.
 in cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta,
consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi,
în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor
medicale trebuie explicate pacientului;
 când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală
de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o
exprimare anterioară a voinţei acestuia;
 în cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să
fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de
înţelegere;
 în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul,
decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj
este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici
pentru pacienţii din ambulator.
 consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în
învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru
cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu
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excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea
este făcută şi în interesul pacientului.
 pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în spital fără consimţământul său, cu
excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului
şi evitării suspectării unei culpe medicale.
 Pacientul are dreptul de refuza semnarea consimţământului informat, urmand a se
lua urmatoarele masuri:
 implicaţiile si consecinţele refuzului trebuie explicate cu grija pacientului iar
expunerea va fi efectuata in termeni netehnici, calm si cu multa răbdare.
 decizia pacientului de a refuza acordarea asistentei medicale se consemnează
obligatoriu în scris şi se păstrează la fişa pacientului
(5) Vulnerabilităţi identificate cu privire la respectarea confidenţialităţii datelor medicale
și măsuri de aplicat pentru diminuarea efectelor:
 datele medicale sunt solicitate de către aparţinătorii pacientului
 se verifica secţiunea din formularul de acord al pacientului referitoare la
desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate.
 în situația in care solicitantul nu se regăseşte pe aceasta lista, datele medicale nu
pot fi comunicate.
 datele medicale sunt solicitate de către diverse instituţii:
 actele medicale pot fi eliberate doar in situaţii special reglementate de legislaţia in
vigoare: la solicitarea instanţelor de judecata /organelor de cercetare penala, a
organelor de jurisdicţie profesionala, a angajatorilor conform Legii nr. 319/2006
privind securitatea si sănătatea in munca, a societăţilor de asigurare unde pacientul
a avut încheiat contractul de asigurare (sub condiţia transmiterii consimţământului
pacientului semnat la data incheierii contractului de asigurare).
 daca solicitarea nu se încadreza in situaţiile expres reglementate, datele medicale
nu pot fi eliberate.
 medicii si asistenţii medicali din cadrul unitatii sanitare vor aduce la cunoştinţa
coordonatorului medical toate situaţiile în care identifica vulnerabilităţi noi cu
privire la respectarea confidenţialităţii datelor medicale.
(6) Eliberarea unei copii după foaia de observaţie clinică generală sau după alte
documente medicale se face la solicitarea scrisă a pacientului, solicitare adresată
managerului spitalului şi înregistrată în registrul de intrări ieşiri al spitalului. Solicitarea
se va face cu precizarea obligatorie a următoarelor date de identificare a pacientului,
respectiv aparţinătorului:
1)NUME ŞI PRENUME;
2)CNP;
3)SERIE ŞI NUMĂR CARTE DE IDENTITATE/ BULETIN IDENTITATE;
4)DATA ELIBERĂRII;
5)DOMICILIUL STABIL
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În cazul în care nu sunt cunoscute toate aceste date, în solicitarea adresată
conducerii Spitalului se va face menţiunea, în scris, cu privire la completarea datelor de
identificare, precum şi scopul pentru care se doreşte accesul la documentele medicale
respective, cu caracter confidenţial.
(7) Copia foii de observaţie clinică generală se va elibera numai pacientului respectiv sau
reprezentanţilor săi legali (care au obligaţia de a-şi dovedi cu documente această calitate)
sau se va trimite pacientului la adresa indicată în cerere, prin poştă, cu confirmare de
primire.
(8) Dosarul medical și foaia de observaţie clinică generală se arhivează lunar în cadrul
secţiilor, iar la încheierea anului se depun pe baza procesului verbal la arhiva Spitalului.
(9) Pacienţii au acces la foile proprii de observaţie personal şi cu avizul medicului
curant/medicul şef de secţie.
(10) La foile de observaţie clinică generală ale pacienţilor vor avea acces:
 medicul curant;
 medicul rezident care este repartizat să lucreze cu medicul curant al pacientului;
 medicul şef de secţie;
 directorul medical;
 managerul Spitalului;
 medicul de gardă (dacă starea de sănătate a pacientului necesită un consult sau se
agravează pe parcursul gărzii);
 medicii de alte specialităţi medicale de la camerele de gardă ale altor spitale, dacă
medicul curant/medicul de gardă a solicitat un consult interdisciplinar, care va fi şi
consemnat în foaia de observaţie clinică generală;
 comisia de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
 organe de control (instanţe de judecată/poliţie/parchet/institut de medicină
legală/alte organe de cercetare);
 psihologul;
 asistentul social;
 asistentul medical;
 registratorul medical;
 personalul arhivei;
 studenţi,
masteranzi,
doctoranzi,
care
desfăşoară
lucrări
de
licenţă/dizertaţie/doctorat sub directa îndrumare a unui cadru universitar dintr-o
universitate cu care Spitalul are contract de colaborare cu condiţia ca aceştia să
semneze o declaraţie pe proprie răspundere că nu vor face publice datele de
identificare ale pacientului, păstrând anonimatul acestuia şi că vor folosi datele
medicale strict în scopul ştiinţific anterior precizat.
(11) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de
observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii
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pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din
foaia de observaţie.
Pacienţii nu vor avea acces la foile de observaţie clinică generală proprii (acestea nu vor
sta pe pat/la îndemână) decât cu cerere scrisă şi aprobată de către conducerea Spitalului
(după acordul prealabil al medicului curant şi al şefului de secţie).
(12) Infirmierele sau aparţinătorii pacienţilor nu vor avea acces la foile de observaţie
clinică generală.
(13) Medicii din alte secţii ale Spitalului nu vor avea acces (cu excepţia dosarelor aflate
în arhivă în momentul reinternării pacientului), cu excepţia cazurilor când sunt
nominalizaţi de către directorul medical.
(14) Documentele medicale pe care pacienţii au dreptul să le primească la externare sunt:
 biletul de externare, în care trebuie scrise concluziile tuturor examenelor clinice
efectuate pe parcursul internării (dacă este cazul, se va detalia întregul consult),
rezultatele examinărilor clinice şi investigaţiilor paraclinice – EEG, ECG, CT,
RMN şi tratamentul iniţiat şi urmat pe parcursul internării;
 scrisoare medicală, care trebuie să cuprindă tratamentul necesar şi recomandări
către medicul de familie al pacientului externat;
 schema de tratament;
 reţetă compensată/gratuită (dacă pacientul dovedeşte calitatea de asigurat);
 concediu medical (cu menţiunea că se va nota în foaia de observaţie clinică
generală numărul concediului medical şi numărul reţetei medicale eliberate).
(15) Baza de date cu statistica Spitalului se păstrează de către salariaţii Biroului Statistica,
Registratura si Informatica Medicală în format electronic, platformele SIUI electronice,
pe perioadă nedeterminată începând din 2008, respectiv 2010.
La aceste informaţii au acces:
a) Biroul Statistică, Registratură și Informatică Medicală;
b) Biroul Financiar – Contabilitate, RUNOS;
c) managerul Spitalului;
d) directorul medical;
e) Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea;
f) echipele de cercetare ştiinţifică.
(16) Operaţiunile care duc la eliberarea unor certificate/adeverinţe ce conţin date
medicale ale unor persoane ce sunt sau au fost pacienţi ai Spitalului, trebuie să se
desfăşoare cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor, aşa cum prevede legislaţia în
vigoare.
(17) Spitalul poate elibera adeverinţe/certificate, curpinzând informaţii medicale privind
starea de sănătate a pacienţilor, în următoarele variante de solicitare a acestor date:
a. La cererea personei în cauză (pacientului), exprimată în scris.Cererea va cuprinde
datele de identitate ale solicitantului, respectiv nume şi prenume, data completă a naşterii,
prenumele părinţilor, seria şi numărul actului de identitate (buletin/carte de identitate),
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codul numeric personal, adresa de domiciliu, date despre perioada internării în Spital,
scopul solicitării, semnătura.
b. La cererea indirectă a persoanei în cauză, exprimată prin reprezentantul său legal.
c. În cazul copiilor minori, reprezentanţii legali ai acestora sunt, de regulă, părinţii. În
atare situaţii, la cererea pe care o formulează, în afara datelor precizate litera a) se vor
adăuga seria, numărul şi emitentul certificatului de naştere şi se vor ataşa copii legalizate
de pe actul de identitate a părintelui şi de pe certificatul de naştere al copilului.
d. Reprezentantul legal al minorului poate fi, conform art. 108 - 123 Noul Cod Civil,
tutorele. În acest caz, în cuprinsul cererii sale, în afara datelor de la litera a), acesta va
specifica numărul şi data documentului de instituire a tutelei şi va ataşa o copie legalizată
a acesteia.
e. Reprezentantul legal al persoanei adulte poate fi tutorele sau curatorul. În aceste cazuri,
în afara datelor prevăzute la litera a), se vor preciza în cerere, numărul, data şi emitentul
documentului de instituire a tutelei/curatelei şi se va ataşa o copie legalizată a acestui
document.
(18) Actele uzuale eliberate frecvent în Spital, la cererea pacienţilor sunt:
a) certificate medicale, care cuprind toate internările pe care pacientul în cauză le-a avut
în spital, diagnosticele la externare, secţia în care pacientul a fost internat şi numele
medicului care la externare a semnat şi parafat diagnosticul. Certificatul astfel redactat va
purta semnătura directorului medical al Spitalului şi ştampila Biroului de Internări. Astfel
de certificate se redactează la cererea pacientului sau a reprezentantului legal al acestuia,
de regulă în atenţia Comisiei de Expertiză sau a Comisiei de Handicap.
b) la cererea unor terţi, cu acordul explicit exprimat în scris al persoanei în cauză. Cererea
trebuie să cuprindă datele de identitate ale solicitantului, respectiv nume şi prenume, data
completă a naşterii, prenumele părinţilor, seria şi numărul actului de identitate
(buletin/carte de identitate), codul numeric personal, adresa de domiciliu, date despre
perioada internării în spital, scopul solicitării, semnătura.
(19) Spitalul va elibera adeverinţe/certificate cu datele medicale ale unor persoane ce sunt
sau au fost pacienţi ai Spitalului, fără acordul explicit al acestora, în următoarele situaţii:
 la solicitarea scrisă a organelor de anchetă judiciară (poliţie, parchet). Solicitarea
va cuprinde datele de identificare a persoanei juridice respective (denumire, sediu,
cod fiscal), nr. dosar de anchetă, va purta număr de ieşire, numele şi prenumele
reprezentantului legal şi ştampila unităţii respective;
 la solicitarea instanţelor judecătoreşti, solicitarea trebuind să cuprindă datele de
identitate a pacientului, respectiv nume şi prenume, data completă a naşterii,
prenumele părinţilor, seria şi numărul actului de identitate (buletin/carte de
identitate), codul numeric personal, adresa de domiciliu precum şi numărul
dosarului de instanţă, completul, termenul, obiectul, părţile;
 la solicitarea institutelor de medicină legală - comisiilor de expertiză medico –
legală;
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 la solicitarea unei Comisii de Expertiză a Capacităţii de Muncă, respectiv comisiile
pentru expertizarea gradului de handicap;
 la solicitarea medicului de familie, care trebuie să cuprindă datele de identificare a
cabinetului (numele şi prenumele medicului de familie, numărul şi data
înregistrării în registrul unic al cabinetelor de medicină de familie, sediul, nr. de
fişă medicală al pacientului înscris pe lista medicului respectiv);
 la solicitarea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vâlcea, în cadrul derulării
contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti;
 la solicitarea unei alte unităţi medicale. Solicitarea va cuprinde datele de
identificare a respectivei unităţi sanitare (denumire, sediu, cod fiscal), va purta
semnătura reprezentantului legal şi ştampila unităţii. În solicitare, se va preciza
scopul pentru care aceasta a fost formulată.
(20) Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului:
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul
acestuia.
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă
consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi,
implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor
în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile
acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în
care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material
şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura
posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat
din afara Spitalului.
Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei
forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd
reglementările de plată legale din cadrul spitalului.
Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de
sănătate sau până la vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi
parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi
ambulatorii de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau
de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare
disponibile.
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(21) Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale:
 În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru
anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se
face numai pe baza criteriilor medicale.
 Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament
se aduc la cunoştinţa publicului.
 Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există
condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
 Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual,
material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea
pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât
mai aproape de cel familial.
 Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic
acreditat din afara Spitalului.
 Personalul medical sau nemedical din Spital nu are dreptul să supună pacientul nici
unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel
decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
 Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare
sau donaţii, cu respectarea legii.
 Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale
de sănătate sau până la vindecare.
 Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre
diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de
specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt
personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare
disponibile.
(23) Păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi
(1) Personalul medical este obligat să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi privind
datele de identificare şi îngrijire acordate fiecărui pacient.
(2) Spitalul va lua măsurile care se impun pentru protecţia informaţiei şi a suportului
acesteia
împotriva pierderii, degradării şi folosirii acesteia de către persoane
neautorizate.
(24) Păstrarea secretului informaţiei
(1) Dreptul la confidentialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului se asigură prin:
 confidențialitatea tuturor informaţiilor privind starea pacientului, rezultatele
investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, datele personale chiar şi după decesul
acestuia;
 Furnizarea informaţiilor cu caracter confidenţial numai în cazul în care
pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
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(2) Dreptul la informare al pacientului se asigură prin:
a. informarea pacientului de către personalul Spitalului într-un limbaj respectuos cu
privire la serviciile medicale disponibile, medicaţia administrată, intervenţiile medicale
propuse, riscurile potenţiale şi alternativele existente în cazul său;
b. dreptul pacientul de a refuza sau opri o intervenţie medicală, asumându-şi în scris
răspunderea pentru decizia să. Medicul are obligaţia să explice pacientului
consecinţele refuzului sau a opririi actelor medicale.
c. obligativitatea exprimării de către pacient, a consimţământului pentru recoltarea,
păstrarea şi folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său;
d. pacientul nu poate fi filmat sau fotografiat în cabinet, fără consimţământul său, cu
excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi
evitării suspectării unei culpe medicale.
(25.) Drepturile pacientului:
a. dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care Spitalul dispune, în
conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
b. dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
c. dreptul la informaţia medicală.
d. dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la
modul de a le utiliza.
e. dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de
servicii de sănătate.
f. dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe
durata spitalizării.
g. dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse,
a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile
propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor
medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
h. dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile
prezentate de către medic iar cauza suferinţa.
i. dreptul de a i se aduce la cunoştinţa informațiile într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate.
k. în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba romana, are dreptul de a i se aduce la
cunoștință informaţiile în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se
va căuta o altă formă de comunicare.
l. are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care
să fie informată în locul său.
m. rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor,
diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
n. dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
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o. dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor,
diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
p. dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris,
răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale
trebuie explicate pacientului.
r. când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de
urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare
anterioară a voinţei acestuia.
s. în cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul
reprezentantului legal nu mai este necesar.
t. în cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie
implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
u. în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este
declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
v. consimţământul pacientului este obigatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea
tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului
sau a tratamentului cu consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării
sale în învăţământul medical şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare
ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii
consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul
pacientului.
w. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în Spital fără consimţământul său, cu
excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi
evitării suspectării unei culpe medicale.
x. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul
acestuia.
y. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul
îşi dă consimţământul explicit sau dacă o lege o cere în mod expres.
z. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este
obligatorie.
a.a. Pacientul are acces la datele medicale personale.
b.b. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia
cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori
îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
c.c. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau
pentru sănătatea publică.
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d.d. În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru
anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face
numai pe baza criteriilor medicale.
e.e. Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţii de
dotare necesare şi personal acreditat.
f.f. dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
g.g. dreptul de a beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material
şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura
posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
h.h. Personalul medical şi nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici
unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât
prevăd reglementările de plată legale din cadrul spitalului.
i.i. Pacientul poate oferi angajaţilor sau spitalului plăţi suplimentare sau donaţii, cu
respectarea legii.
j.j. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de
sănătate sau până la vindecare.
k.k. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele
unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de
medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.
l.l. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic
acreditat din afara spitalului.
m.m. După externare pacienţii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
n.n. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă în program
continuu.
o.o. Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre
pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale
pacientului atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţionala sau penală,
conform prevederilor legale.
p.p. Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie
pentru toţi salariaţii care au acces la acestea, prin activitatea pe care o desfăşoară, în mod
direct sau indirect.
r.r. Pacienţii au libertate de mişcare în spital, dacă starea sănătăţii le permite,
respectându-se programul de vizită medicală.
s.s. Pacienţii au dreptul să primească vizitatori, dacă starea sănătăţii le permite, în holurile
pentru vizitatori, nu în saloane, iar în situaţia în care condiţiile meteorologice permit, să
primească vizitatori în curtea spitalului, respectandu-se programul de vizită.
(26). Informaţii cu caracter confidenţial:
(1) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul
acestuia.
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(2) Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul
îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
(3) În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este
obligatorie.
(4) Pacientul are acces la datele medicale personale.
(5) Medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al
fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor
referitoare la sănătatea sa.
(6) Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de
membrii familiei persoanei respective.
(7) Obligaţia medicului să păstreze secretul profesional persistă şi după ce persoana
respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat.
(8) Derogări de la regulă păstrării secretului profesional se referă la:
a. dreptul fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere al
informaţiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege;
b. în cadrul procesului de cercetare, participarea persoanelor cu tulburări psihice se face
atât cu consimţământul lor cât şi cu consimţământul familiei (ori, în lipsa familiei, a
reprezentanţilor lor legali);
c. informaţiile confidenţiale pot fi folosite pentru cercetare şi publicate numai în
condiţiile păstrării anonimatului pacienţilor participanţi la programul de cercetare (cu
excepţia cazurilor când este menţionat în scris acordul pacienţilor şi al familiei sau al
reprezentanţilor săi legali);
d. pacienţii spitalizaţi fără consimţământul lor nu pot fi folosiţi ca subiecţi de cercetare.
(27). Prelucrarea datelor cu caracter personal:
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, SPITALUL ORASENESC BREZOI
este un operator de date. Datele de contact ale sunt următoarele: Strada: Fabricii, nr.2,
Localitatea: Brezoi, Județ: Vâlcea
De ce colectăm informații despre pacienti/salariati.
SPITALUL ORASENESC BREZOI colectează și prelucrează datele cu caracter
personal:
 în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform
legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor
medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru
persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în
interesul persoanei vizate;
 în cazul angajaţilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor
de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.
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Aceștia sunt obligați să furnizeze aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea
scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi
în funcţionarea instituţiei medicale, precum și al organizării şi furnizării serviciilor
medicale.
Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:
Legea 95/2000 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind
organizarea si functionarea cabinetelor medicale;
ORDIN nr. 1.301 din 20 iulie 2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor privind
funcționarea laboratoarelor de analize medicale;
Legea nr. 82/1991 Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată;
Legea nr. 53 / 2003 (Codul Muncii) republicat, cu moddificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr. 227 / 2015 (Codul fiscal) cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul UE 679/2016.
Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu
caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat
consimţământul, este necesară din cauza unui contract, este necesară din cauza unei
obligaţii legale, este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale unei persoane, este
necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau este necesară
pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.
Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există
cazuri în care trebuie să transmitem informaţii precum: accidentele, nașterile, bolile
infecţioase care pot pune în pericol siguranţa altora, șamd.
Destinatarii informaţiilor pot fi:
 Angajatii Spitalului pentru executarea contractului individual de muncă (CIM,
întocmirea dosarului de personal, fişa postului);
 Completarea REVISAL;
 Întocmirea şi transmiterea statelor de plată;
 Institutii bancare/trezorerie pentru plata salariului şi/sau altor sume (deconturi) prin
virament bancar;
 Comunicarea angajat - angajator;
 Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi
securităţii muncii (colaborarea şi schimbul de informaţii cu medicul de medicina a
muncii, prevenirea si stingerea incendiilor PSI/SU) ;
 Declaraţia 112;
 Scopuri arhivistice;
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Scopuri statistice;
Asociatii profesionale;
Declaratii de avere;
Adeverinte;
Alte organizații medicale, de asigurare sau bancare;
Medici trimiţatori, Medici de familie;
Instituțiile statului (Ministerul Sănatății, DSP, Consiliul Judetean Vâlcea, ITM
Valcea, CNAS, CJAS, ANAF, SNSPMPDSB etc.);
 Poliţie,procuratură, instanțe judecatorești.
Cum protejăm informațiile confidențiale colectate
Informaţiile colectate despre pacienți/salariați sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă
electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure,
cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere
contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în
cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.
Locația de stocare și durata de stocare
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în
incinta SPITALULUI ORASENESC BREZOI.
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în
conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai
bune practici din acest domeniu.
Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE 679/2016, pacientii/salariatii au următoarele drepturi:
accesul la datele personale care-i privesc, rectificarea sau ştergerea acestora,
restricţionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la
portabilitatea datelor. În plus, au dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu
caracter automat, precum și de a se adresa instanţei de judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul
persoanelor, acestea au dreptul de a-si retrage consimţământul în orice moment, fără a
afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea
acestuia.
Prelucrarea datelor cu caracter personal:
 se va face numai de către utilizatori desemnaţi;
 utilizatorii desemnaţi vor accesa datele cu caracter personal numai în interes de
serviciu;
 operatorii care au acces la date cu caracter personal au obligaţia de a păstra
confidenţialitatea acestora;
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 se interzice folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din
surse externe sau dubioase, existând riscul ca odată cu accesarea acestor programe
să pătrundă în sistem viruşi informatici ce pot distruge bazele de date existente; se
interzice descărcarea de pe internet a altor programe decât cele instalate de
personalul Biroului statistica, registratura si informatica medicala, a fişierelor cu
muzică, filme, poze etc;
 în programul SIUI, persoanele desemnate vor accesa doar datele secţiei sau
cabinetului unde lucrează, pentru a evita disfuncţionalitatea programului;
 operatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul
de muncă;
 încăperile unde sunt amplasate calculatoarele trebuie să fie încuiate atunci când nu
se află nimeni acolo;
 terminalele de acces folosite vor fi poziţionate astfel încât să nu poată fi văzute de
public;
 utilizatorul care primeşte un cod de identificare şi un mijloc de autentificare trebuie
să păstreze confidenţialitatea acestora;
 încălcarea acestor dispoziţii va duce la interzicerea accesului la sistemul informatic
sau chiar la sancţionarea disciplinară a salariatului.
Gestiunea datelor şi informațiilor medicale
(1) Funcția de gestiune a datelor și informațiilor medicale se referă la centralizarea,
administrarea, protejarea și asigurarea back-up-ului atât cu caracter general cât și cu
caracter confidențial.
(2) Acest lucru se realizează prin metode specifice, având ca suport atât partea structurală
organizatorică - infrastructura IT, proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de
securizarea confidențialității datelor cât și partea de management -organizare a modului
de lucru prin stabilirea unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecărui
utilizator la datele solicitate.
(3) Păstrarea integrității sistemului de evidență și gestionare a datelor este realizată prin
gestionarea și întreținerea conturilor utilizator și a permisiunilor acestora. Această
gestionare permite participarea și controlul accesului fiecărui utilizator în parte.
(4) Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:
a. prelucrate cu bună-credința și în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;
b. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime.
(5) Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru
îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu;
(6) Condiții de acces la informatii/date, prelucrarea si protectia acestora, pentru fiecare
categorie profesională in parte.
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Categorii
profesionale

Consiliul de
administrație

Comitet director

Tipul de
informatii la
care au acces
Salarizarea,
evaluarea si
instruirea
personalului in
documente pe
suport hartie si
in format
electronic.
Informații
privind situația
financiară in
documente de
suport hartie si
in format
electronic.

Mod acces

Scopul
accesului

Modalitatea
de protejare

Acces la
documentele
pe format de
hartie – acces
nelimitat.
Acces la
sistemul
informatic –
la cerere,
limitat
punctual la
cerintă.

Rapoarte,
sinteze
transmise
consiliului de
administrație,
autoritaților.

Date cu caracter
personal ale
pacienților,
angajaților și
colaboratorilor
cuprinse in
documente de
suport hartieși in
format
electronic.
Salarizarea,
evaluarea si
instruirea
personalului in
documente pe
suport hartie și
in format
electronic.
Informații
privind situația

Acces la
documentele
pe format de
hartie – acces
nelimitat.
Acces la
sistemul
informatic –
la cerere,
nelimitat.

Rapoarte,
sinteze
transmise
consiliului de
administrație,
autoritaților.

Documente
pe format de
hartie – se
pastrează in
dulapuri
inchise.
Sistemul
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.
Documente
pe format de
hartie – se
pastrează in
dulapuri
inchise.
Sistemul
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
user/parola si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.
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Director medical,
medici, Consiliu
medical, Consiliu
de etică.

Asistente medicale

financiară in
documente de
suport hartie si
in format
electronic.
Date cu caracter
personal ale
pacienților,
cuprinse in
documente pe
suport hartie și
in format
electronic.

Date cu caracter
personal ale
pacienților,
cuprinse in
documente pe
suport hartie și
in format
electronic.

Acces la
documentele
pe format de
hartie – acces
limitat la tipul
de informații
definit
(medicale).
Acces la
sistemul
informatic –
acces limitat
la tipul de
informații
definit
(medicale).

Rapoarte,
sinteze
transmise
comitetului
director,
Consiliului
medical,
Comisiei de
etică.

Acces la
documente pe
format de
hartie – acces
limitat la tipul
de informații
definit
(ingrijiri
medicale).
Acces la
sistemul
informatic –
acces limitat
la tipul de
informații
definit
(ingrijiri
medicale).

Introduce date,
raportare la
solicitarea
medicului.
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Documente
pe format de
hartie – se
pastrează in
dulapuri
inchise.
Sistemul
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.
Documente
pe format de
hartie – se
pastrează in
dulapuri
inchise.
Sistemul
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.
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Registrator
medical/
statistatician

Financiar contabilitate

Date cu caracter
personal ale
pacienților,
cuprinse in
documente pe
suport hartie și
in format
electronic.

Date cu caracter
personal ale
pacienților,
angajaților și
colaboratorilor
cuprinse in
documente de
suport hartie și
in format
electronic.
Salarizarea,
evaluarea si
instruirea
personalului in
documente pe
suport hartie și
in format
electronic.
Informații
privind situația
financiară in
documente de
suport hartie și

Acces la
documente pe
format de
hartie – acces
limitat la tipul
de informații
definit
(medicale).
Acces la
sistemul
informatic –
acces limitat
la tipul de
informații
definit
(medicale).

Documente
pe format de
hartie – se
pastrează in
dulapuri
inchise.
Sistemul
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.
Acces la
Introducere date, Documente
documente pe rapoarte, sinteză pe format de
format de
financiar
hartie – se
hartie – acces contabilă,
pastrează in
limitat la tipul salarizare,
dulapuri
de informații resurse umane.
inchise.
definit
Sistemul
(financiar informational
contabile).
– accesul se
Acces la
realizează pe
sistemul
bază de
informatic –
user/parolă si
acces limitat
sistemul este
la tipul de
protejat prin
informații
program
definit
antivirus cu
(financiarlicență.
contabile).
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Resurse Umane

Responsabil IT

in format
electronic.
Date cu caracter
personal ale
angajaților și
colaboratorilor
cuprinse in
documente de
suport hartie și
in format
electronic.
Salarizarea,
evaluarea și
instruirea
personalului in
documente pe
suport hartie și
in format
electronic.
Raportări
financiare
privind
personalul.
Date cu caracter
personal ale
pacienților,
angajaților și
colaboratorilor
cuprinse in
documente de
suport hartie și
in format
electronic.
Salarizarea,
personalului in
documente pe
suport hartie și
in format
electronic.
Informații

Acces la
documente pe
format de
hartie – acces
limitat la tipul
de informații
definit (ale
personalului/
colaboratori).
Acces la
sistemul
informatic –
acces limitat
la tipul de
informatii
definit (ale
personalului/
colaboratori).

Introducere date,
raportare,
sinteză,
salarizare,
resurse umane

Documente
pe format de
hartie – se
pastrează in
dulapuri
inchise.
Sistemul
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.

Acces la
informații pe
format hartie
solicitate in
scopul
desfasurării
activitații,
acces format
electronic in
scopul
desfasurarii
activitații.

Raportări
solicitate de
manager,
directorul
medical,
gestionare
programe/
tehnică IT,
mentenantă,
autorizatii acces
externe.

Documente
pe format de
hartie – se
pastrează in
dulapuri
inchise.
Sistemul
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.
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Juridic

Serviciul
Administrativ,
Achiziţii Publice

privind situația
financiară in
documente de
suport hartie și
in format
electronic.
Date cu caracter
personal ale
pacienților,
angajaților și
colaboratorilor
cuprinse in
documente de
suport hartie și
in format
electronic.
Salarizarea,
personalului in
documente pe
suport hartie și
in format
electronic.
Informații
privind situația
financiară in
documente de
suport hartie și
in format
electronic.
Informații
privind
furnizorii de
produse și
servicii și
privind
infrastructura in
documente pe
suport de hartie
și in format
electronic.

Acces la
informatii pe
format hartie
solicitate in
scopul
desfasurarii
activitații,
acces format
electronic
solicitate in
scopul
desfasurarii
activitații.

Gestionare
procese,
consultantă de
specialitate,
solicitari
instituții, avize.

Documente
pe format de
hartie – se
pastrează in
dulapuri
inchise.
Sistemul
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.

Informatii pe
supor de
hartie si
informatic
despre
furnizori,
infrastructură.

Rapoarte,
sinteze, planuri
aferente
desfașurarii
activitații.

Documente
pe format de
hartie – se
pastrează in
dulapuri
inchise.
Sistemul
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
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user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.
Date cu caracter Acces doar cu Raportări privind Documente pe
Structura de
personal ale
aprobarea
managementul
format de
managementul
pacienților,
managerului la calitatii.
hartie – se
calitatii medicale, angajților și
anumite
pastrează in
Control intern
colaboratorilor, informatii.
dulapuri
managerial.
date financiar
inchise.
contabil,
Sistemul
cuprinse in
informational
documente de
– accesul se
suport hartie și in
realizează pe
format
baza de
electronic.
user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.
Informatii in
Acces la
Rapoarte de
Documente pe
Colaboratori externi funcție de tipul
informatii
testare.
format de
administrativi
colaborarii
solicitate in
hartie – se
scopul
pastrează in
desfasurarii
dulapuri
activitatii doar
inchise.
cu aprobarea
Sistemul
managerului.
informational
– accesul se
realizează pe
bază de
user/parolă si
sistemul este
protejat prin
program
antivirus cu
licență.
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CAPITOLUL XX- CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE
PROFESIONALA A SALARIATILOR
1. OBIECTIVELE DE PERFORMANTA SI DESCRIEREA LOR
Nr. Obiectiv
crt

Definitie

Actiuni

1.

Orientarea
spre succes

Actioneaza pentru
îmbunatatirea performantelor
sau pentru a realiza o sarcina
mai bine, mai ieftin, mai
eficient, angajându-se in
îndeplinirea unor obiective
provocatoare

2.

Preocuparea
pentru
ordine si
calitate

3.

Initiativa

Întreprinde actiuni personale
pentru a asigura exactitatea si
calitatea muncii proprii si a
altora, prin controlarea sau
monitorizarea datelor, si prin
dezvoltarea si mentinerea
sistemelor de organizare a
muncii si informatiilor.
Întreprinde actiuni in mod
independent sau din propria
initiativa, in vederea
evidentierii punctelor critice
sau a oportunitatilor, înainte de
a i se cere acest lucru; face mai
mult decât se asteapta de la
postul respectiv

- lucreaza pentru a depasi standardele,
a fi gata înainte de termenele limita,
sau a întrece performantele celorlalti
- dezvolta cai mai bune si mai eficiente
pentru a îmbunatati performanta
- stabileste si actioneaza pentru a
atinge obiective provocatoare dar
realiste, atât pentru el, cat si pentru
ceilalti
- Verifica de doua ori exactitatea
informatiei din munca sa
- Monitorizeaza calitatea
muncii celorlalti
- Monitorizeaza stadiul de
progres
al proiectelor versus
termenele limita

4.

Culegerea de Aduna si foloseste informatii
informatii
relevante pentru munca sa,
bazate pe probleme sau
oportunitati, sau foloseste o
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- Întreprinde actiuni pentru a evidentia
oportunitatile înainte ca cineva sa l-o
ceara sau sa fie fortat de evenimente
- Persevereaza pentru a învinge
obstacole/ respingerile
- Întreprinde actiuni sau
se angajeaza sa
rezolve sarcini in plus
fata de ceea ce se
asteapta de la el
- iese din mediul sau pentru a aduna
informatii sau a-i chestiona pe cei mai
apropiati de problema respectiva
- cerceteaza in continuare, trecând la
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serie de tehnici de colectare
sau revizuire a informatiilor
înaintea luarii oricarei decizii

5.

6.

7.

ceea ce este evident, prin adresarea
unor
întrebari sau folosirea
altor metode, pentru a
determina factorii care
stau la baza situatiei
respective sau care au
generat problema

– telefoneaza sau contacteaza alte
persoane care nu sunt implicate direct
in respectiva situatie, pentru a afla
punctul lor de vedere sau informatii
relevante
Orientarea
Lucreaza pentru a întelege si a - Încearca in mod concret sa creasca
catre servicii veni într-un mod pozitiv in
valoarea operatiilor
de calitate
întâmpinarea nevoilor
destinate clientilor culege informatii
oferite
clientului, indiferent daca
despre nevoile reale ale clientului,
clientilor
acesta este unul intern sau
evidentiindu-le pe acelea care n-au fost
extern firmei
initial prezentate sau exprimate
corecteaza rapid si nepartinitor orice
- problema legata de serviciile oferite
clientilor
Impactul si
Foloseste o serie de abordari si - încearca sa convinga in mod direct pe
influenta
metode pentru a influenta,
altii facând un apel rational la motiv;
convinge sau obtine
- foloseste date si informatii pentru a-si
sprijinul/cooperarea altora
sustine pozitia adapteaza o prezentare
sau o discutie la interesele si grijile
specifice audientei calculeaza impactul
actiunii/ cuvintelor sale astfel încât sa
obtina un efect special asupra
celorlalti;
- anticipeaza si se pregateste pentru
reactia celorlalti
Capacitatea Actioneaza in vederea
- Depune efort pentru a stabili un
de a lega
dezvoltarii si mentinerii unei
contact cu colegii de munca sau cu
relatii
retele de legaturi in interiorul
clientii, prin legaturii informale
interumane
si in afara organizatiei, cu
- Mentine relatiile cu ceilalti angajati,
oameni care ar putea oferi
ceea ce este esential in realizarea
informatii sau ar putea sustine cerintelor profesionale
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obiectivele firmei; de
asemenea, tot aici intra
capacitatea de a realiza relatii
strânse de prietenie cu ceilalti,
care ar putea ajuta la atingerea
obiectivelor.
Intentia de a lucra cooperând
cu ceilalti, de a face parte din
echipa, de a lucra împreuna;
aceasta implica in mod direct
si ceilalti angajati

- Dezvolta si foloseste reteaua de
contacte

- evalueaza in mod real contributia
celorlalti si le solicita ideile si opiniile
pentru a-l ajuta la propriile planuri si
decizii
- mentine oamenii informati si cu datele
la zi, împartind cu bunavointa
informatii
- vorbeste despre colegi/membrii
echipei în termeni pozitivi, respectând
contributia celorlalti
9. Gândirea
Foloseste o abordare
- analizeaza situatiile
analitica
metodica, pas cu pas, pentru a pentru a identifica
descompune problemele
relatiile intre o serie de
complexe sau procesele, in
parti, sau pentru a
partile lor componente;
identifica modele cauza-efect
identifica modelul cauza-efect - identifica multiple relatii într-o
si analizeaza problemele
problema/situatie, si dezvolta planuri
folosind cadre si tehnici
de anticipare
a
variate existente deja, pentru a - obstacolelor evalueaza,
folosind
gasi o solutie cat mai
tehnici variate,
apropiata.
- dezavantajele alternativelor
10. Încrederea în Are o încredere puternica dar
- cauta/ abordeaza cu o
sine
realista in propriile planuri,
atitudine încrezatoare
decizii, actiuni, si are abilitatea de "pot face", noi
de a îndeplini sarcini dificile;
provocari sau responsabilitati
nu va sovai in fata unor
aditionale
opozitii puternice, si invata sa - exprima încrederea in abilitatile/
faca fata in mod constructiv
interpretarile
situatiilor dificile si
proprii, sau in punctul
insucceselor
de vedere legat de o
situatie sau o problema
- actiunile sale sprijina
sau îndreptatesc pretentiile de
încredere in sine
8.

Munca în
echipa si
cooperarea
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2. Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru
personalul cu functii de conducere si executie
FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale
pentru personalul cu functii de conducere
Numele ....................................................... Prenumele ............……..............................
Functia ........................................................................
Numele si prenumele evaluatorului .............................
Functia .........................................................................
Perioada evaluata ........................................................
Data………………………………………………………...
Semnatura evaluatorului…………………………………
Nr.
crt
1
2

3
4

5

6

Nr.crt.

Denumirea criteriului de evaluare
Cunostinte si experienta profesionala
Promptitudine si operativitate in
realizarea atributiilor de serviciu
prevazute
in fisa postului
Calitatea lucrarilor executate si a
activitatilor desfasurate
Asumarea responsabilitatilor prin
receptivitate, disponibilitate la effort
suplimentar, perseverenta, obiectivitate,
disciplina
Intensitatea implicarii in utilizarea
echipamentelor si a materialelor cu
incadrarea in normative de consum
Adaptarea la complexitatea muncii,
initiativa si creativitate
I. Nota pentru indeplinirea criteriilor de
evaluare
Criteriile de evaluare suplimentare
pentru personalul cu functii de
conducere
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1

2

3

4

Cunostinte despre scopul, obiectivele si
rolul compartimentului in ansamblul
unitatii
Capacitatea de a lua decizii optime si
asumarea raspunderii in legatura cu
acestea
Capacitatea de organizare si de
coordonare a activitatii
compartimentului
Capacitatea de a crea in compartimentul
condus un climat stimulativ,
neconflictual si de buna colaborare cu
alte compartimente
II Nota pentru indeplinirea criteriilor de
evaluare suplimentare pentru personalul
cu functii de conducere
Nota finala a evaluarii = (nota pentru
indeplinirea criteriilor de evaluare de la
pct. I + nota pentru indeplinirea
criteriilor de evaluare de la punctul II)
Calificativul acordat:
1. Numele si prenumele evaluatorului
……….........
Functia .................
Semnatura evaluatorului .........
Data ........................
Am luat cunostinta de aprecierea
activitatii profesionale desfasurate
2. Numele si prenumele persoanei
evaluate ......................
Functia .................
Semnatura persoanei evaluate .........
Data ........................
3. Contestatia persoanei evaluate
Motivatia .................
Semnatura persoanei evaluate .........
Data ........................
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4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
- Numele si prenumele persoanei care a
modificat aprecierea .......................
- Functia acesteia
Modificarea adusa aprecierii
- Semnatura
Data ...............................................
5. Am luat cunostinta de modificarea
evaluarii
- Numele si prenumele
- Functia acesteia .......................
- Semnatura .................
- Data ............

Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00 si 2,00 - nesatisfacator;
b) intre 2,01 si 3,50 - satisfacator;
c) intre 3,51 si 4,50 - bine;
d) intre 4,51 si 5,00 - foarte bine.
Notarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale se face cu note
de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a respectivului criteriu.
Pentru a obtine nota corespunzatoare gradului de indeplinire a criteriilor de evaluare se
face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu de
performanta.
Pentru functiile de conducere, nota finala a evaluarii este media aritmetica a notelor
obtinute la criteriile de evaluare prevazute la pct. I si II din anexa nr. 2a
Semnificatia notelor este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.
Contestatiile in legatura cu evaluarea performantei profesionale individuale se depun in
termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii la compartimentul de resurse
umane.
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FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale
pentru personalul cu functii de executie

Numele ................................., prenumele ........................................................................
Functia ........................................................................
Numele si prenumele evaluatorului .............................
Functia .........................................................................
Perioada evaluata ........................................................
Data………………………………………………………...
Semnatura evaluatorului…………………………………
Nr.
crt
1
2

3
4

5

6

Denumirea criteriului de evaluare
Cunostinte si experienta profesionala
Promptitudine si operativitate in realizarea
atributiilor de serviciu prevazute
in fisa postului
Calitatea lucrarilor executate si a
activitatilor desfasurate
Asumarea responsabilitatilor prin
receptivitate, disponibilitate la efort
suplimentar, perseverenta, obiectivitate,
disciplina
Intensitatea implicarii in utilizarea
echipamentelor si a materialelor cu
incadrarea in normative de consum
Adaptarea la complexitatea muncii,
initiativa si creativitate
I. Nota pentru indeplinirea criteriilor de
evaluare

Calificativul acordat
Am luat cunostinta de aprecierea activitatii
profesionale desfasurate
Numele si prenumele persoanei
evaluate
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CAPITOLUL XXI - ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
ACTIVITATII DE VOLUNTARIAT
Art. 1 (1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea
activitatii de voluntariat in Romania,cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul
capitol stabileste cadrul organizatoric privind participarea persoanelor fizice la programul
de voluntariat “IMPREUNA PENTRU SANATATE”, desfasurat in folosul altor
persoane sau al societatii, organizat de Spitalul Orasenesc Brezoi, in calitate de
organizatie gazda.
(2)Voluntariatul este un factor important in crearea unei piete europene
competitive a muncii si totodata, in dezvoltarea educatiei si formarii profesionale, precum
si pentru cresterea solidaritatii sociale.
(3)Statul roman recunoaste valoarea sociala a activitatilor de voluntariat ca
expresie a cetateniei active, a solidaritatii si responsabilitatii sociale, precum si valoarea
profesionala ca expresie a dezvoltatii personale, profesionale, interculturale a persoanelor
care desfasoara aceste activitati, sprijina dezvoltarea voluntariatului prin toate institutiile
sale care activeaza in domenii in care se desfasoara activitati de voluntariat potrivit legii.
Art. 2 (1)Voluntariatul reprezinta participarea voluntarului persoana fizica la
activitati de interes public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii,
organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie,
individual sau in grup;
(2) Activitatea de interes public reprezinta activitatea desfasurata in domenii
precum:arta si cultura, sportul si recreerea, educatia si cercetarea, protectia
mediului, sanatatea, asistenta sociala, religia, activismul civic, drepturile omului,
ajutorul umanitar si/sau filantropie, dezvoltarea comunitara, dezvoltarea sociala;
(3) Organizatia gazda este persoana juridica de drept public sau de drept privat,
fara scop lucrativ, care organizeaza si administreaza activitati de voluntariat;
(4) Contractul de voluntariat reprezinta conventia incheiata intre un voluntar si
organizatia-gazda, in temeiul careia prima parte se obliga sa presteze o activitate de
interes public, fara a fi remunerata, iar cea de-a doua se obliga sa ofere o activitate
adecvata solicitarii sau pregatirii voluntarului;
(5) Voluntarul este orice persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica,
religie, sex, opinie, apartenenta politica, care a dobandit capacitate de munca
potrivit legislatiei in domeniul muncii si desfasoara activitati de voluntariat;
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(6) Beneficiarul activitatii de voluntariat este persoana fizica, alta decat sotul/sotia
si copiii, sau persoana juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de
voluntariat;
(7) Coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizatiei-gazda,
care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si administrarea activitatii
voluntarilor.
Art. 3 (1) Organizarea si functionarea activitatii de voluntariat in cadrul Spitalului
Orasenesc Brezoi se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerata si bazata pe o
decizie liber consimtita a voluntarului;
b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea remuneratiei din partea beneficiarului
activitatii;
d) participarea persoanelor la activitatile de voluntariat, pe baza egalitatii de sanse si
de tratament, fara discriminari;
e) activitatea de voluntariat nu substituie munca platita;
f) caracterul de interes public al activitatii de voluntariat.
Art. 4 (1) Activitatea de voluntariat se considera experienta profesionala si/sau in
specialitate, in functie de tipul activitatii, daca aceasta este realizata in domeniul
studiilor absolvite.
(2)La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, daca doi sau mai multi
candidati obtin punctaje egale, autoritatile si institutiile publice si angajatorii persoane
fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidatilor care prezinta unul sau
mai multe certificate de voluntariat obtinute din activitati de voluntariat, eliberate in
conditiile prevazute de legea de reglementare, in situatia in care acestea constituie
criterii de selectie.
Art. 5 (1) Programul nostru de voluntariat “IMPREUNA PENTRU SANATATE”
este destinat celor care au studii si calificari in urmatoarele ocupatii: asistenti
medicali generalisti, de farmacie, de laborator, balneofizioterapie, maseuri care doresc
sa castige experienta in vederea obtinerii unui loc de munca mai bun, sa-si
perfectioneze si sa-si dezvolte cunostintele si abilitatile personale, sa invete lucruri noi
si sa-si formeze deprinderi utile, sa testeze o noua cariera, sa ajute pe cei mai putin
norocosi, sa fie parte dintr-o organizatie serioasa, sa-si asume responsabilitati si sa
faca parte dintr-o echipa.
(2)In functie de solicitarile de inscriere in programul de voluntariat, pentru
ocupatiile care nu au fost prevazute in aliniatul anterior, coordonatorul de voluntari
va analiza solicitarea, avizand sau nu, dupa caz includerea voluntarului in program.
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(3)Organizatia gazda are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de
a deveni voluntar.
(4)Studentii universitatilor de medicina si farmacie sunt acceptati in programul de
voluntariat, daca fac dovada calitatii de student printr-o adeverinta eliberata de
facultatea la care studiaza, cu specificarea anului de studiu absolvit si a
specializarii pe care o studiaza.
Art. 6 (1) Documentele obligatorii necesare includerii in programul de volunatriat
sunt:
- copie carte de identitate;
- copie dupa actele de stare civila, unde este cazul;
- copie dupa actele de studii si calificari privind existenta studiilor si calificarii
necesare pentru activitatea de voluntariat;
- certificat medical care sa ateste starea de sanatate psihica si fizica;
- declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, nu a fost condamnat
pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra
autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a infractiunii savarsite cu intentie,
care ar face-o incompatibila cu exercitarea activitatii de voluntariat, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Pentru asistenti medicali:
- Copie xerox dupa certificatul de membru, emis de O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi;
- Copie xerox dupa asigurarea obligatorie de raspundere civila profesionala, in limita
legala stabilita, valabila ;
Copiile dupa actele mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale,
sau in copii legalizate.
(1) Regula interna obligatorie, aplicabila pentru sectiile, compartimentele,
laboratoarele, serviciile din structura unitatii noastre unde se desfasoara programul
de voluntariat este de a accepta maxim 3 voluntari consecutivi in aceeasi perioada,
in fiecare departament.
Art. 7 (1) Cererea de insriere in programul de voluntariat, este un document
intern, tipizat pe care Biroul RUNOS il pune la dispozitia oricarui solicitant.
(2)La cererea de inscriere voluntar se anexeaza copii ale documentelor mentionate
in art. 6 al Actului aditional la R.I.
(3)Cererea de inscriere voluntar se depune la secretariatul unitatii numai daca
exista anexate toate documentele solicitate de organizatia gazda. In caz contrar,
cererea nu va fi acceptata.
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(4)In functie de optiunile declarate in cerere, respectiv perioada, durata in ore a
activitatii de voluntariat, sectia, compartimentul, laboratorul, serviciul unde se
doreste implicat, voluntarul va fi repartizat sau in cazul prevazut la art. 6 al. (2),
voluntarul va fi redistribuit sau reprogramat, dupa caz, dupa o consultare prealabila
a voluntarului.
Art. 8 (1) Dupa aprobarea cererii de catre coordonatorul de voluntari si
conducatorul unitatii, Compartimentul juridic va intocmi contractul de voluntariat,
conform prevederilor legii de reglementare a voluntarului, care se inregistreaza in
registrul de evidenta a voluntarilor tinut de organizatia gazda.
(2) Contractul de voluntariat este insotit obligatoriu de fisa de voluntariat si fisa de
protectie a voluntarului, care devin anexe ale contractului.
Fisa de voluntariat contine descrierea in detaliu a tipurilor de activitati pe care
organizatia gazda si voluntarul au convenit ca acesta din urma le va desfasura pe
parcursul contractului de voluntariat.
Fisa de protectie a voluntarului contine instructiuni cu privire la desfasurarea
activitatii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in domeniul securitatii si
sanatatii in munca.
(3) Anterior inceperii activitatii, voluntarul va fi chemat pentru semnarea contractului
de voluntariat si a anexelor si pentru instruirea initiala cu privire la:
- structura, misiunea si activitatile organizatiei gazda;
- drepturile si responsabilitatile voluntarului;
- regulamentele interne care reglementeaza implicarea voluntarului.
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CAPITOLUL XXII- AVERTIZAREA PRIVIND FAPTE DE
INCALCARE A LEGII
LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
Orice salariat are dreptul sa sesizeze de buna credinta orice fapta care presupune o
incalcare a legii, a deontologiei profesionale, sau a principiilor bunei administrari,
eficientei, economicitatii, transparentei, conform Legii nr. 571/2004, privind protectia
personalului care sesizeaza nereguli si a procedurilor interne.
In conformitate cu Legea nr. 571/2004, personalul din institutiile publice, care reclama
sau semnaleaza incalcari ale legii in cadrul unitatii, facute de persoane cu functii de
conducere sau executie, beneficieaza de protectie. Semnalarea acestor fapte de incalcare a
legii de catre salariati, constituie avertizare in interes public, si priveste:
 infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunii de coruptie, infractiuni in
legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si uz de fals, si
infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul.
 infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
 practici sau tratamente preferentiale, ori discriminatorii in exercitarea atributiilor;
 incalcarea prevederilor privind incompatibilitatea si conflictele de interese;
 folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
 partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor
alese sau numite politic;
 incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
 incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si fondurile
nerambursabile;
 incompetenta si neglijenta in serviciu;
 evaluari neobiective ale personalului, in procesul de recrutare, selectare,
promovare, evaluare, retrogradare sau eliberare din functie;
 incalcari ale procedurilor administrative, sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
 emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc intereselor de grup
sau clientelare;
 administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al
autoritatilor publice, institutiilor publice si a celorlalte unitati prevazute de lege;
Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor profesionale si deontologice poate fi
facuta alternativ sau cumulativ de:
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seful ierarhic al persoanei care a incalcat legea;
managerul spitalului;
comisia de disciplina;
Consiliul etic;
organele judiciare;
organele insarcinate cu constatarea si cercetarea incompatibilitatilor si a
conflictelor de interese;
 mass-media;
 organizatiile profesionale, sindicale sau patronale;
 organizatiile neguvernamentale.
In situatia in care cel reclamat prin avertizare in interes public este seful ierarhic sau
persoana cu atributii de control, Comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura
protectia avertizorului, protejandu-i identitatea.
Ghid privind implementarea Legii nr. 15/2016 pentru prevenirea si combaterea
consumului produselor din tutun
Scopul principal al interzicerii fumatului în spațiile închise de la locul de muncă și în
spațiile publice închise este protejarea sănătății angajaților și a cetățenilor care se află în
spațiile publice, prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun.
Legea este benefică suplimentar pentru cei care fumează deoarece facilitează oprirea
fumatului, precum și în cazul minorilor și tinerilor deoarece contribuie la prevenirea
fumatului prin reducerea ocaziilor sociale în care se fumează și în care debutează, de
obicei, consumul de tutun.
1. LOCURI UNDE ESTE INTERZIS FUMATUL
Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă,
mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. Se interzice complet
fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și cele destinate protecției și
asistenței copilului, de stat și private.
SPAȚIUL PUBLIC INCHIS
Spațiul public este considerat orice spațiu accesibil publicului (de ex. din domeniul
cultural-artistic, sănătate, învățământ, alimentație publică, cluburi, baruri, cafenele etc.)
sau destinat utilizării colective (de ex. pentru activități comerciale, sportive, târguri,
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expoziții etc.), indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces.
Spațiul public închis reprezintă orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării
colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un
acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de
natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.Prin ”perete” se înțelege orice
element de construcție așezat vertical (sau puțin înclinat) care limitează, separă sau
izolează:
- încăperile unei clădiri/ construcții între ele (pereți interiori) sau de exterior (pereți
exteriori)
și
care
susțin
planșeele,
etajele
și
acoperișul,
respectiv;
- anumite spații ale unui sistem tehnic între ele (pereți interiori) sau sistemul tehnic
de spațiul înconjurător.
Având în vedere faptul că spațiile închise pot face parte dintr-o construcție sau
dintr-un sistem tehnic (cort, pavilion, chioșc etc), definirea ”peretelui” trebuie să țină
cont de ambele situații:
• ”Clădiri” sunt acele construcții pentru care Legea nr. 50/1991 prevede
necesitatea obținerii unei autorizații de construire;
• ”Sisteme tehnice” sunt acele construcții sezoniere sau provizorii care nu necesită
autorizație de construire ci doar aviz/ acord de amplasare, în cazul în care se realizează
activități economice.
În aprecierea caracterului de închis/ deschis al unui spațiu, nu se va ține cont de:
• natura materialului din care sunt confecționați pereții sau tavanul/ plafonul/
acoperișul.
Oricare ar fi materialul folosit la construcția pereților sau tavanului (zidărie, textil, lemn,
folie plastic etc.) și oricare ar fi densitatea materialului (material perforat etc.), atât timp
cât există un tavan și cel puțin 2 pereți, spațiul respectiv va fi considerat ”spațiu închis”;
• caracterul temporar sau permanent al pereților sau spațiului. Dacă un element de
construcție îndeplinește funcția de ”perete” (limitează, separă sau izolează) și este vizibil,
spațiul din care face parte va fi considerat ”spațiu închis” chiar dacă elementul respectiv
se poate plia, ridica etc. adică este perete doar temporar.
Spațiile care au închideri laterale sau/ și acoperiș retractabile adică structuri care se pot
plia, ridica, deschide, deplasa, porni etc. astfel încât să formeze temporar pereți/ acoperiș,
vor fi considerate:
• spații deschise atunci când structura este complet pliată/ ridicată etc. astfel încât
peretele/acoperișul nu este deloc vizibil;
• spații închise atunci când structura este deschisă/ coborâtă.

100

REGULAMENT INTERN - Spitalul Orasenesc Brezoi

SPAȚIUL ÎNCHIS DE LA LOCUL DE MUNCĂ
Locul de muncă reprezintă locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile
întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la
care
lucrătorul
are
acces
în
cadrul
desfășurării
activității.
În cazul în care într-o zonă a unui spațiu pentru locuit se desfășoară activitate economică,
atunci respectiva zonă devine loc de muncă iar fumatul este interzis.
NU SE VA MAI FUMA ÎN:
• spațiile închise din toate locurile de muncă:
- halele industriale, spațiile de depozitare, birourile și camerele, sălile de ședință,
sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele închise etc.;
- instituțiile publice centrale și locale;
- unități comerciale: magazine, expoziții/ târguri în spațiu închis, centre comerciale,
piețe închise etc.;
- restaurante, baruri, cafenele, terase închise, unități de cazare, cluburi - inclusiv cele
cu acces restricționat, cazinouri, săli polivalente etc.;
- unități cultural-artistice, sportive, recreative;
• toate mijloacele de transport în comun (unde nu se va mai putea folosi nici țigareta
electronică), autogări, gări, aeroporturi, peroane și refugii închise, taxiuri, mașina de
serviciu, ambulanță, inclusiv în cabina șoferului, vatmanului, mecanicului de tren etc;
• toate spațiile din unitățile de învățământ, medico-sanitare și de protecție a copilului,
inclusiv în curtea unităților;
• locurile de joacă pentru copii, indiferent dacă sunt amplasate în interior sau exterior;
• spațiile comune din clădirile de locuințe: holuri, lift etc.
2. OBLIGAȚII ALE ADMINISTRATORILOR DE SPAȚII PUBLICE ÎNCHISE ȘI
DE LOCURI DE MUNCĂ
Administratorii au obligația de a elabora și de a pune în aplicare regulamente interne prin
care se interzice fumatul în spațiile închise din respectivele spații. Totodată, trebuie să
marcheze spațiile menționate cu indicatoare cu mesajul „Fumatul interzis” și cu simbolul
internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală.
Deoarece Legea nr. 15/2016 stabilește că încălcarea interdicției de a fuma este o abatere
disciplinară gravă, angajatorii vor putea să recurgă la sancțiuni precum desfacerea
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contractului individual de muncă sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere
prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu în situația în care
nerespectarea interdicției fumatului a cauzat prejudicii angajatorului – de imagine ori
material).
Pentru o bună implementare a legii, se recomandă ca administratorii de spații publice
închise și locuri de muncă să afișeze lângă indicatorul cu „Fumatul interzis” numărul de
telefon al celei mai apropiate unități de poliție locală sau structuri de politie in localitatile
in care nu exista politie locala. Sugestie:

3. SANCȚIUNI
Un angajat poate fi sancționat pentru că fumează într-un spațiu interzis fumatului de la
locul de muncă de catre:
• angajator, prin regulamentul intern în care sunt prevăzute sancțiuni interne (în
conformitate cu Codul Muncii) pentru nerespectarea interdicției de a fuma la locul de
muncă;
• reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul
unei acțiuni de control, că angajatul fumează într-o zonă în care fumatul este interzis.
Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancțiunile disciplinare prevăzute în Codul
muncii:
• avertismentul scris;
• retrogradarea din funcție (cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a
dispus retrogradarea) pentru o durată de cel mult 60 de zile;
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• reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
• reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
• desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Cu excepția avertismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită efectuarea
unei cercetări disciplinare înainte de a fi aplicate.
O persoană juridică poate fi sancționată:
• de către un reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în
cadrul unei acțiuni de control, că angajații sau/ și cetățenii fumează într-un spațiu în care
fumatul este interzis;
• de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă atunci
când aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea
securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, aceștia sunt abilitați să verifice dacă regulamentul intern cuprinde prevederi
referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor
Legii nr. 15/2016.
Legea prevede sancțiuni pentru:
• Persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis: amendă
contravențională de la 100 la 500 de lei;
• Persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis: amendă
contravențională de 5000 lei (prima abatere), amendă contravențională de 10.000 lei și
suspendarea activității până la remedierea situației (a doua abatere), amendă
contravențională de 15.000 și închiderea unității la următoarea abatere.
Sancțiunile vor fi aplicate:
• de către reprezentanții Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne (Poliția
Română, Jandarmeria, IGSU, Poliția de Frontieră), atunci când angajații sau/și cetățenii
fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis;
• de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în
care aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea
securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare,
și/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la răspunderea
disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.
Sesizarea încălcării legii se poate face de către angajați sau/ și cetățeni prin:
• apelarea numărului de telefon al poliției locale sau al reprezentanților locali ai MAI
în localitățile în care nu există poliție locală;
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• apelarea inspectoratului teritorial de muncă, în cazul în care angajatorul nu are
elaborate/completate regulamentele interne conform art. 5 din Legea nr. 15/2016.
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CAPITOLUL XXIII- REGULI, MASURI SI OBLIGATII APLICABILE IN
CONTEXT PANDEMIC PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII VIRUSULUI
SARS-COV-2 SI PENTRU ASIGURAREA DESFASURARII ACTIVITATII LA
LOCURILE DE MUNCA ORGANIZATE DE SPITALUL ORASENESC BREZOI
IN CONDITII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.
Pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru
asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și
sănătate în muncă, SPITALUL ORĂŞENESC BREZOI, în calitate de angajator,
implementează următoarele măsuri:
1. reinstruieste în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la
domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc.
Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2
și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;
2. se asigura ca lucrătorii cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în
muncă sa aiba dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecția cu
SARS-CoV-2;
3. stabileste activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul
acestora și de resursele disponibile, și implementează măsurile necesare pentru reluarea
și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii
SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la
domiciliu - care poate rămâne o prioritate;
4. identifică riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și actualizează
documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile
condiții de desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru
combaterea răspândirii SARS-CoV-2;
5. stabileste consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în
domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de
securitate și sănătate în muncă;
6. afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită
obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de
angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
7. informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de
infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de
distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru
gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă
prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;
8. informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile:
a. menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
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b. menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de
secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;
c. evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;
d. menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel
de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare,
șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și
se va efectua imediat igiena mâinilor;
e. limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de
minimum 1,5 m.
9. poate asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii
coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu
responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de specificul activității;
10. se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe,
subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor
prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;
11. asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se
monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de
măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru
combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
12. poate individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din
grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă,
pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct
dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
13. asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea
evitării aglomerației la locurile de muncă;
14. limitează accesul la zonele comune și asigură respectarea normelor de distanțare
socială în aceste zone;
15. stabileste reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri
spontane și nesecurizate de persoane în incinta instituției;
16. desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care
intră în unitate/instituție;
17. asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la
începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
18. amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare
sector al locului de muncă;
19. interzice accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu
coronavirusul SARS CoV-2;
20. întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unității
cu o persoană simptomatică;
21. dispune aerisirea birourilor minimum o dată de zi;
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22. dezinfectează balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate, precum și alte
zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar);
23. dezinfectează cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar spațiile
comune și spațiile de lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
24. poate crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile
(persoane cu dizablitati, cu boli cronice, femei gravide sau lehuze, persoane cu vârsta
peste 65 de ani etc.);
25. asigură acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum
1,5 metri între lucrători;
26. evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură
nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor
producătorului, în afara programului de lucru;
27. asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și
dezinfectant de mâini și montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
28. amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între
angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere.
Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în
măsura în care birourile sunt apropiate;
29. limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt
strict necesare desfășurării activității și se asigură că, atunci când este necesar să se
efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale;
30. poate individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se
asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea
programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din
personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un
număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru.
Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent
dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de
lucru;
31. se asigură că circulația documentelor în instituție/companie se realizează
preponderent prin mijloace electronice;
32. revizuieste planul de prevenire și protecție, conform prevederilor menționate;
33. revizuieste instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform
prevederilor menționate și le aduc la cunoștința angajaților;
Angajatorul, SPITALUL ORĂŞENESC BREZOI, prin propria competenta sau
prin persoane desemnate (persoane cu funcție de conducere) au responsabilitatea de
a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea directa, respectiv a
altor persoane inafara celor angajate,care consta si se va realiza dupa cum urmeaza:
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 Triajul la intrarea în incintă pentru personalul angajat
 In conformitate cu Ord 874/22 mai 2020: Triajul la intrarea într-o incintă a
instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor este
obligatoriu:
 Pentru personalul angajat:
1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii: triajul epidemiologic și dezinfectarea
mâinilor.
2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă
în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată
nu trebuie să depășească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în
prospectul dispozitivului
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată);
c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor
simptome respiratorii, persoana este preluata imediat de catre personalul de serviciu
de la Containerul Triaj din incinta unitatii in vederea efectuarii unui test rapid
antigenic Sars-Cov-2.In cazul pozitivarii testului ,angajatul este trimis in izolare la
domiciliu, se anunta compartimentul CPLIAAM in vederea demararii anchetei
epidemiologice si se va lua legatura cu medicul de familie in vederea monitorizarii
starii de sanatate pe parcursul izolarii.
 Triajul la intrarea în incintă pentru alte persoane decât personalul angajat :
a) Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil,
au motive justificate de a se afla în acea incintă.
b) În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se
va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea
măsurilor de precauție.
c) Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și
dezinfectarea mâinilor, cu precizarea ca triajul epidemiologic nu implică înregistrarea
datelor cu caracter personal și constă în:
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-măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu
trebuie să depășească 37,3ºC);
-observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată);
 În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
 Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor
simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.
 Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte
simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din unitate și
după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.
 Fiecare persoană care se prezintă la camera de garda a unitatii sanitare cu
simptomele prevazute în definiția de caz suspect, va fi chestionată în legătură
cu criteriile epidemiologice. Persoanele suspecte se vor testa cu test rapid
antigenic, vor fi orientate într-o zonă tampon sau în funcție de caz, vor fi
îndrumate la domiciliu, pentru demersuri următoare, și anume: contactarea
medicului de familie ca primă acțiune.
Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare
cu coronavirusul SARS CoV-2:
a. angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare
de 37,3 grade C și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor
fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție
de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea
birourilor/clădirii;
b. se anunta CPLIAAM in vederea inceperii anchetei epidemiologice si se
informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în
contact direct neprotejat (persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă,
sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum
15 minute și la o distanță mai mică de 2 m; ) și se impune izolarea la domiciliu a acestora
pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de
infecție respiratorie.
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Măsuri recomandate:
- dezinfecția aeromicroflorei in spatiul in care persoana suspecta/confirmata si-a
desfasurat activitatea cu Oxidice Air b 15 min, urmat de aerisire si dezinfecție ulterioara a
suprafețelor cu Incidin 2% , urmata de aerisire(15 min)
- efectuarea corectă a igienei mâinilor de catre intreg PMS si auxiliar, după fiecare
manevră (spălare și dezinfecție), dar si după fiecare operațiune în scop personal
(=spălare) (grup sanitar, prindere părului, atingerea feței, stranut, etc. ).
- automonitorizare pentru PMS si auxiliar, comunicarea stării de sanatate a acestora cu
ocazia triajului epidemiologic efectuat la intrarea în tură și consemnarea acestuia.
- tot personalul medical va purta echipament de protecție corespunzător și va declara
superiorului ierarhic imediat apariția oricărui simptom care suspicionează o infectare cu
virusul SARS CoV2.

Pentru prevenirea răspândirii si contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2
și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de
securitate și sănătate în muncă, toti lucratorii SPITALULUI ORĂŞENESC
BREZOI au obligatia sa respecte urmatoarele:
a. toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii
de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea
răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
b. poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă
organizate de angajatori;
c. își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască
și mănuși) cu un echipament nou;
d. acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului
și ori de câte ori revin în sediu;
e. înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului
de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree,
dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);
f. rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome
ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru;
g. contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de
familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;
h. în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza
adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;
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i. în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința
pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcția
de sănătate publică din județul în care își desfășoară activitatea/municipiul București, la
încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituții/autorități publice suportă
integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu
medical pentru carantină ale propriilor angajați;
j. se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta
instituției și persoana simptomatică;
k. dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii;
l. își spală și își dezinfectează mâinile;
m. identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator;
n. evită staționarea în spațiile comune;
o. aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară
activitatea;
p. în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub
coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu
instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus
SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
q. evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în
interiorul, cât și în exteriorul unității/instituției, pentru a limita contactul direct între
persoane.
Instrucțiuni generale privind echipamentul de protecție:
1. Prin echipament individual de protectie se intelege orice echipament destinat sa fie
purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri
care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si
orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop.
2. Echipamentul individual de protectie este proprietatea unitatii si se acorda obligatoriu
si gratuit intregului personal expus riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionala.
3. Echipamentele individuale de protectie trebuie utilizate atunci cand riscurile nu pot fi
evitate sau limitate prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri,
metode sau procedee de organizare a muncii.
4. Personalul detasat, elevilor sau studentilor in practica, personalului cu atributii de
indrumare si control, etc, de asemenea, li se acorda gratuit echipamentul individual de
protectie.
5. Echipamentul individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc;
111

REGULAMENT INTERN - Spitalul Orasenesc Brezoi

(b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
(c.) sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
(d.) sa se potriveasca in mod corect persoanei care ii poarta, dupa toate ajustarile facute.;
(6).In cazul in care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor
echipamente individuale de protectie, aceste echipamente trebuie sa fie compatibile si sa
isi pastreze eficacitatea in raport cu riscurile respective.
6. Echipamentul individual de protectie este, in principiu, destinat purtarii de catre o
singura persoana.
7. Daca imprejurarile impun purtarea echipamentului individual de protectie de catre
mai multe persoane, se iau masuri corespunzatoare pentru a asigura ca aceasta
utilizare nu creeaza diferitilor utilizatori nici o problema de sanatate sau de igiena.
8. In cazul degradarii echipamentului individual de protectie, respectiv al pierderii
calitatilor de protectie, indiferent de motive, se acorda obligatoriu un nou echipament.
9. sau pierderea echipamentului individual de protectie din vina purtatorului, atrage
raspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat.
Măsuri generale privind mastile de protectie
 Masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de
transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații.
 Prin exceptie de la prevederile alineatului de mai sus, in funcție de analiza
riscurilor profesionale, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, care are
obligatia monitorizarii starii de sanatate a lucratorilor, din proprie initiativa si /sau la
cererea celor interesati, pot exista unele excepții, care nu sunt insa exhaustive, dupa cum
urmeaza:
a) angajatul este singur în birou;
b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;
c) persoana desfășoară activități fizice intense și / sau în condiții de muncă
solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);
d) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3
metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de
16 persoane în incintă;
 Utilizarea corectă a măștilor:
a) Măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea
frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun.
b) Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de
alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
c) masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit
sau s-a deteriorat.
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d) Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile
trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun).
e) După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu
capac, actiune urmată de igienizarea mâinilor.
f) Nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale.
g) În cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este
recomandată în orice circumstanță (de exemplu: în spațiile deschise, la domiciliu).
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CAPITOLUL XXIV - NORME OBLIGATORII SI DISPOZITII
FINALE
Art 1.(1) In intreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o
conduita civilizata, politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de
pacient cat si fata de insotitorii si vizitatorii acestora.
(2) 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 odihnei pacientilor.
(3) Atat medicii cat si personalul cu pregatire medie si auxiliara, 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 remuneare
a actului medical si de ingrijire, alta decat cea prevazuta de actele normative in vigoare,
respectiv decat salariul obtinut pe statul de plata.
Art.2(1) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci cand apar acte
normative noi, privitoare la organizarea, functionarea si disciplina muncii, precum si ori
de cate ori interesele Spitalului Orasenesc Brezoi o impun.
(2) Propunerile de modificare si completare vor fi prezentate si reprezentantilor
Sindicatelor.
(3) Intrarea in vigoare a unor dispozitii legale imperative, obligatorii pentru
angajator si angajati, modifica in mod corespunzator, de drept, prezentul Regulament
Intern.
(4). Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toti angajatii pe sectii, laboratoare,
servicii si compartimente.
(5) Regulamentul Intern se afiseaza pe site-ul spitalului, iar un exemplar se va
transmite biroului RUNOS.
(6). Pentru personalul incadrat dupa intrarea in vigoare a prezentului
Regulament Intern, prelucrarea se face la data angajarii.
Art 2. (1). In cadrul spitalului, va exista un spatiu destinat publicitatii pentru
medicamente si el va fi prestabilit de catre conducerea spitalului.
(2). Intalnirile dintre reprezentantii firmelor de medicamente si medicii
specialisti se vor desfasura dupa un program organizat si aprobat de catre conducerea
spitalului, a sectiilor si laboratoarelor.
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