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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, este organizat şi funcţionează în conformitate cu
prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, ca unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică,
ce furnizează servicii medicale preventive, curative sau de recuperare, sub autoritatea
Consiliului Judeţean Neamţ, în baza Hotărârii nr. 101 din 25.06.2010.
Spitalul are sediul în municipiul Roman str. Ion Nanu, nr. 4, judeţul. Neamţ.
Art. 1. Prezentul "REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ" al Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Nicolae” Roman, numit în continuare Regulament, are ca obiect principalele reglementări ce
trebuie aplicate în unitate în ceea ce priveşte:
a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de
încălcare a demnităţii
c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
d) procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.
Art. 2. La redactarea prezentului Regulament Intern au fost luate în considerare următoarele acte
legislative:
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată și actualizată;
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii-republicată;
- a doua ediție a Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
adoptate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 871/2016;
- Legea 62/2011 privind dialogul social;
- O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă actualizată;
- Legea 210/1999 privind concediul parental;
- O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
- O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament dintre bărbaţi şi femei;
- Legea 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun așa
cum a fost modificată și completată inclusiv prin Legea 15/2016;
- OMSF nr. 933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii,
- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
- Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe perioada 2016 -2018;
- H.G. 500/20011 privind registrul general de evidență a salariaților;
- Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;
- Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual,
- OMSP 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public,
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- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea
şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;
- Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Legea 487/2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
republicată;
- OMS nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a
protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.
Art. 3. Prezentul Regulament nu poate contraveni legislaţiei muncii în vigoare la data elaborării
lui. Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului va trebui să aibă în vedere
eventualele modificări intervenite în legislaţia muncii.
Art. 4. În cazul în care unele prevederi ale prezentului Regulament se modifică înainte de
revizuirea lui, deciziile sau reglementările elaborate de către manager devin obligatorii şi se vor
anexa la prezentul regulament.
Art. 5. (1) Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor angajaţilor din instituție
indiferent de durata contractului individual de muncă, drepturile, îndatoririle şi responsabilităţile
acestora fiind stabilite conform normativelor specifice în vigoare, precum și celor care lucrează în
cadrul unității pe bază de delegare sau detașare voluntarilor, precum şi elevilor şi studenţilor care
efectuează practica în unitate;
(2) Salariații detașați sunt obligați să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea care i-a
detașat și regulile de disciplină specifice locului de muncă unde își desfășoara activitatea pe
timpul detașării.
b) personalului angajat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri
de perfecţionare, specializări, gărzi;
c) firmelor care asigură diverse servicii în incinta unităţii;
d) medicilor rezidenți care efectuează rezidențiatul în cadrul spitalului;
e) organelor de conducere ale spitalului.
Art. 6. Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină din prezentul
Regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane sau oricăror altor activităţi pe
timpul prezenţei în unitate.
Art. 7. (1) Relaţiile de muncă din cadrul spitalului se bazează pe principiul consensualității şi al
bunei-credinţe.
(2) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc
potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor
individuale de muncă.
(3) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.
(4) Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute prin lege
salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.
(5) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman şi
salariaţii se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective
de muncă.
Art. 8. (1) Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului este obligatorie pentru toate categoriile de
personal din cadrul spitalului.
(2) Regulamentul intern se afișează la Serviciul Resurse Umane din cadrul spitalului.
(3) Şefii compartimentelor funcţionale ale spitalului vor aduce la cunoştinţa fiecărui salariat, sub
semnătură, conţinutul prezentului regulament şi vor pune la dispoziţia acestora, la cerere, în
vederea documentării şi consultării, exemplare din Regulament.
(4) Pentru salariaţii încadraţi după intrarea în vigoare a Regulamentului Intern, prelucrarea se va
face de către şeful locului de muncă, confirmarea anexându-se la contractul individual de muncă.
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(5) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului, în
măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
(6) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulament este de competenţa instanţelor
judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator
a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (5).
Toţi salariaţii instituției au obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile actelor normative în
vigoare aplicabile în domeniul sanitar.
(7) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară a personalului,
în condiţiile legii.
(8) Persoanele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor
prezentului regulament, precum şi a normelor legale în vigoare şi de a propune aplicarea
sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii.
(9) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, vor
fi sesizate organele de urmărire penală competente.
(10) Persoanele responsabile cu efectuarea cercetării disciplinare prealabile, prevăzută al art. 267
din Codul Muncii, vor fi numite prin decizie a managerului.
DEFINIȚII
În intregul text al prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele înțelesuri:
CCM Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate;
Spitalul - Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman cu sediul în municipiul Roman str. Ion
Nanu, nr. 4, judeţul. Neamţ, ce-și desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Judeţean
Neamţ, în baza Hotărârii nr. 101 din 25.06.2010, cod fiscal 2613966, denumit în continuare și
Unitatea sau Angajatorul;
Conducerea Spitalului - Managerul, Comitetul Director, Consiliul de Administrație;
Conducătorul ierarhic superior - desemnează persoana care ocupă funcția imediat superioară
unui anumit post în organigrama spitalului și care asigură coordonarea și supravegherea
activității acestuia;
Personalul - Personalul de Conducere și Personalul de Execuțe împreună;
Discriminare directă – situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe criterii de
sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situație comparabilă;
Discriminare indirectă – situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică, aparent neutră,
ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu
excepția cazului în care această dispoziție, acest criteriu sau această practică este justificată
obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare și
necesare;
Hărțuire – situația în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, avînd
ca obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de intimidare,
ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
Hărțuire sexual – situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală,
exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei
persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
Acțiuni pozitive - acele acțuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera
realizarea în fapt a egalității de șanse între femei și bărbați și care nu sunt considerate acțiuni de
discriminare;
Muncă de valoare egală - activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza acelorași
indicatori și a acelorași unități de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe și
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deprinderi profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități egale ori similare de efort
intelectual și/sau fizic;
Discriminare bazată pe criteriul de sex - discriminarea directă și discriminarea indirectă,
hărțuirea și hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt
loc în care aceasta iși desfășoară activitatea; Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex
orice comportament nedorit, definit drept hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau efect:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana afectată;
b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională,
remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională,
în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce țne de viața sexuală.
Discriminare multiplă - orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de
discriminare.
Evaluarea salariaților - procesul prin care se apreciază nivelul de dezvoltare profesională a
acestora.
Protecția maternității - este protecția sănătății și/sau securități salariatelor gravide și/sau mame
la locurile lor de muncă;
Locul de muncă - este zona delimitată în spațiu, în funcție de specificul muncii, înzestrată cu
mijloacele și cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operații, lucrări sau pentru
îndeplinirea unei activități de către unul ori mai mulți executanți, cu pregătirea și îndemânarea
lor, în condiții tehnice, organizatorice și de protecție a muncii corespunzătoare, din care se obține
un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;
Salariata gravidă - este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de
graviditate și anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul
specialist care să îi ateste această stare;
Salariata care a născut recent - este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea
concediului de lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege,
anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la
data la care a născut;
Salariata care alăptează - este femeia care, la reluarea activității după efectuarea concediului de
lăuzie, iși alăptează copilul și anunță angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul
prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie
în acest sens;
Dispensa pentru consultații prenatale - reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de
către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultațiilor și
examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
Concediul postnatal obligatoriu - este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are
obligația să îl efectueze după naștere, în cadrul concediului pentru sarcină și lăuzie cu durata
totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condițiile legii;
Concediul de risc maternal - este concediul de care beneficiază salariatele pentru protecția
sănătății și securității lor și/sau a fătului ori a copilului lor.
CAPITOLUL II
CONDUCEREA SPITALULUI
Art. 9. (1) Organele de conducere ale spitalului, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:
1. Managerul - reprezentantul legal al spitalului;
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2. Consiliul de Administraţie constituit în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Neamţ;
Membrii numiţi în consiliul de administraţie sunt:
- 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ;
- 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Neamţ, din care unul este economist;
- un reprezentant numit de preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
- au statut de invitat în cadrul consiliului de administraţie câte un reprezentant al structurii
teritoriale a Colegiului Medicilor din România şi al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
- managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
3. Comitet Director constituit din:
- Manager;
- Director financiar contabil;
- Director medical.
(2) Conducerea executivă a spitalului este asigurată de manager şi comitetul director.
Art. 10. Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman este condus de manager, persoană fizică,
numit în condiţiile legii prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ, în urma
concursului organizat în conformitate cu prevederile legale.
Art. 11. Potrivit legii, managerul încheie cu Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, pe o
perioadă de 3 ani, un contract de management, al cărui obiect îl constituie organizarea,
conducerea şi administrarea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, precum şi gestionarea
patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acestuia, pe baza obiectivelor şi a
indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi anual, în scopul asigurării serviciilor medicale
preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative, după caz, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR
Art. 12. Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi angajat se stabilesc
potrivit legii, contractului colectiv de muncă la nivel de unitate şi al contractului individual de
muncă.
DREPTURILE ANGAJATORULUI
Art. 13. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării
acestora.
OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI
Art. 14. (1) Angajatorul are în principal, următoarele obligații:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
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b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă
aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;
e) să se consulte cu reprezentanții salariaților în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze
substanţial drepturile şi interesele acestora;
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, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în
specialitate;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor conform Legii
677/2003;
j) să asigure egalitate de şanse şi tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor
de muncă de orice fel ( Legea nr. 202/2002);
k) să asigure condiții corespunzătoare de muncă sau să schimbe locul de muncă și/sau orarul de
muncă pentru salariata gravidă (O.G. nr. 96/2003);
l) să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii;
m) să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile
legii;
n)să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2) În cadrul relaţiilor dintre angajaţii Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, precum şi
dintre aceştia şi alte persoane fizice cu care vin în contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,
se interzice orice comportament care să aibă ca scop sau efect defavorizarea sau supunerea la un
tratament injust sau degradant a unei persoane sau un grup de persoane.
Art. 15. Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod
responsabil, conform reglementărilor profesionale, codului de deontologie medicală şi cerinţelor
postului.
DREPTURILE SALARIAŢILOR
Art. 16. Salariații, au în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediul de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formare profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m)dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) dreptul de a sesiza angajatorul cu privire la încălcarea unor drepturi prin regulamentul intern;
o) dreptul salariaţilor de a contesta în termen de 30 zile calendaristice dispoziţiile cuprinse în regulamentul
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intern; contestaţia va fi adresată managerului în forma scrisă;
p) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile;
q) Salarita gravidă care a anunţat unitatea de starea sa printr-o cerere scrisă la care a ataşat certificat medical
doveditor şi care îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea sa
ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării are dreptul de a i se modifica locul de muncă sau orarul de lucru
conform recomandării medicului de medicina muncii, cu menţinerea drepturilor salariale. Dacă unitatea nu-i poate
modifica condiţiile de muncă din motive obiective, gravida are dreptul la concediu de risc maternal în condiţiile
O.G. nr. 96/2003.
Drepturile salariaţilor vor fi acordate şi exercitate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
Salarizarea personalului se face în conformitate cu normativele legale specifice în vigoare.
Gestiunea sistemului de salarizare a personalului se asigură de către ordonatorul de credite
respectiv manager, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii.
Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile
aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget.
Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la
obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în
lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu
această destinaţie de către ordonatorul principal de credite şi în limita individuală a două salarii
de bază lunare pe an, a două solde lunare ale funcţiei de bază/a două salarii lunare ale funcţiei de
bază pe an, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor.
OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR
Art. 17. (1) Salariații, au în principal, următoarele obligații:
a) obligaţia de a îndeplini atribuţiile prevăzute în fişa postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligația de a respecta drepturile pacienților;
d) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, regulamentul de organizare
și funcționare, în codul de conduită al personalului contractual, în contractul colectiv de muncă
aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;
e) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
f) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
g) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Alte obligaţii ale salariaţilor:
• Execută întocmai şi la termen toate sarcinile ce decurg din atribuţiile de serviciu, instrucţiunile
de lucru şi de protecţie a muncii, Regulamentul de Ordine Interioară şi Fişa Postului;
• Să execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite din partea conducerii;
• Să nu declanşeze greve fără respectarea prevederilor impuse de Legea 62/2011 privind dialogul
social;
• Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare;
• Poartă în permanență ecuson pe care este scris numele, prenumele și calificarea;
• Primește și răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor ce le are în grijă;
• Respectă circuitele funcționale în cadrul spitalului (personal sanitar/bolnavi/aparținători);
• Respectă ierarhia din organigrama spitalului;
• Are obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
• Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate;

Este interzis venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea
lor în unitate în timpul orelor de muncă.
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Respectă prevederile Legii nr. 349/2002 cu modificările şi completările ulterioare privind
interzicerea cu desăvârşire a fumatului în incintele unităţilor sanitare;
• Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura
acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul
conducerii. Se va abţine de la orice faptă sau declarație care ar putea aduce prejudicii instituţiei;
• Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al
informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor
de serviciu;
• Participă la evaluările periodice realizate de către spital;
• Ține evidența, raportează și își autoevaluează activitatea profesională, conform procedurii și
criteriilor elaborate de conducerea spitalului și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
• Respectă și îndeplinește dispozițiile cuprinse în contractele de furnizare servicii medicale și în
orice alte contracte în care salariații au atribuții de realizare a unor activități;
• Îndeplinește, temporar sau permanent, sarcinile de serviciu suplimentare stabilite de
conducerea spitalului pentru buna desfășurare a activității;
• Cunoaște, aplică și respectă prevederile procedurilor, codurilor de conduită și etică
profesională, protocoalelor, notelor, deciziilor și a altor documente interne și a legislației în
vigoare;
• Înştiinţează şeful ierarhic superior de îndată ce a luat la cunoştinţă de existenţa unor nereguli
în legătură cu activitatea spitalului, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă și
acționează pentru diminuarea efectelor acestora și pentru prevenirea situațiilor care pun în
pericol viața persoanelor sau prejudicierea patrimoniului spitalului. Salariaţii au obligaţia să
obţină consimţământul conducerii spitalului de îndată ce sunt solicitate acte de către organele
cu autoritate potrivit legii, după legitimarea şi prezentarea unui ordin de serviciu din partea
acestora;
• Utilizează corect dotările (aparatura, echipamentele, instalațiile etc) postului fără să îşi pună în
pericol propria existenţă sau a celorlalţi angajaţi, aduce la cunoştinţa şefului ierarhic orice
defecţiune şi întrerupe activitatea până la remedierea acesteia.
• Adoptă o atitudine civilizată şi de bună credinţă faţă de tot personalul unităţii pentru bunul
mers al activităţii şi prestigiul acestuia;
• Respectă condițiile de igienă individuale, efectuează controlul periodic al stării de sănătate
pentru prevenirea bolilor transmisibile și înlaturarea pericolului declanșării unor epidemii (viroze
respiratorii, infecții cutanate, diaree, tuberculoză etc.);
• Anunță imediat orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile
apărute la membrii familiei sale;
• Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi
schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
• Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi
stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a mediului
înconjurător;
• Participă la instruirile periodice privind normele de igienă şi protecţie a muncii, precum și la
instruirile profesionale periodice, organizate în unitate;
• Cunoaște, aplică și respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi
combaterea infecţiilor nosocomiale;
• Comunică interactiv la locul de muncă;
• Menține permanent dialogul cu personalul din cadrul unității sanitare pentru rezolvarea
problemelor conexe actului medical (ex. repararea instalațiilor sanitare, de apă și curent,
aprovizionarea cu materiale și consumabile diverse);
• Participă la discuții pe teme profesionale;
•
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Comunică cu personalul într-o manieră politicoasă, directă, cu evitarea conflictelor;
Participă la ședințele de lucru ale personalului angajat;
Este loial colectivului şi instituţiei, respectând ierarhia profesională, confidenţialitatea şi
secretul profesional;
• Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, cu atribuțiile ce-i revin
prin fișa postului și cu respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii;
• Își desfășoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice și funcționale;
• Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii unităţii;
• Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calităţii şi
a procedurilor şi instrucţiunilor aplicabile;
• Folosește integral și eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu;
• Anunţă neprezentarea la serviciu din motive obiective, inclusiv starea de incapacitate
temporară de muncă;
• Răspunde patrimonial, în temeiul normelor şi răspunderii civile pentru pagubele materiale
produse din vina şi în legătură cu munca sa;
• Menţine nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei profesionale, prin perfecţionări
continue în meseria avută; îşi sporește nivelul de cunoştinţe în scopul creşterii calităţii muncii şi
eficienţei acesteia, frecventează și absolvă formele de pregătire și perfecționare profesională
recomandate, cunoaște dispozițiile legale, a normele și instrucțiunile privind activitatea pe care o
desfășoară;
• Adoptă o ţinută decentă vestimentară în timpul serviciului;
• Încasează şi înregistreză contravaloarea tuturor serviciilor cu plată de care beneficiază
pacientul conform reglementărilor legale în vigoare;
• Păstrează liniştea în cadrul birourilor funcţionale; rezolvă problemele personale în afara
serviciului; se comportă corect în cadrul relațiilor de serviciu, respectă munca celorlalți salariați,
asigurară un climat de disciplină, ordine și bună înțelegere;
• Personalul medical (medici și asistenți medicali) este obligat să transmită biroului personal o
copie după certificatul de membru al colegiului medicilor sau OAMGMAMR, precum şi
autorizaţia de malpraxis în vigoare;
• Se supune oricărui control justificat ce se face la ieşirea din cadrul unităţii de către personalul
însărcinat în acest sens;
• Respectă regulile de acces în spital și pe cele privind legitimația de serviciu;
• Alte obligaţii prevăzute de lege sau contractele colective de muncă;
• Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situațiile observate de incendiu, inundație sau
orice situații în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete sau
obiecte uitate sau suspecte, precum și neregulile potențial generatoare de astfel de situații și să
acționeze, după caz, pentru rezolvarea acestora și pentru diminuarea efectelor lor negative;
• Salariații care pot acționa în astfel de situații au obligația de a o face în timpul cel mai scurt
posibil;
• În situații deosebite, fiecare salariat are obligația de a participa, indiferent de funcția sau postul
pe care îl ocupă, la executarea oricăror lucrări și la luarea măsurilor cerute de nevoile spitalului;
• Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu legislaţia
în vigoare în limita competenţelor profesionale;
• Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiență
timpul de muncă;
• Se va supune măsurilor administrative și diciplinare în ceea ce privește îndeplinirea sau
neîndeplinirea la timp și întocmai a sarcinilor prevăzute în fișa postului, regulamentul de ordine
•
•
•
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interioară, regulamentul de organizare și funcționare sau stabilite pe cale ierarhic superioară, în
conformitate cu legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale;
• Respectă confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, precum și
intimitatea și demnitatea acestora;
• Disponibilitate, corectitudine, devotament și respect față de pacient;
• Manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de pacienți;
• Comportament și ținută în conformitate cu normele codului de etică și deontologiei
profesionale faţă de bolnavi, aparţinătorii acestora şi faţă de personalul medico-sanitar;
• Nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavilor;
• Respectă confidențialitatea și anonimatul pacienților în spital;
• Asigură monitorizarea specifică a pacienților conform prescripţiei medicale;
• Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a
medicamentelor cu regim special;
• Răspunde de calitatea serviciilor efectuate;
• Situațiile neplăcute sunt tratate cu calm, pe prim plan fiind grija față de pacient;
• Este responsabil de buna desfăşurare a activităţii, cu asigurarea acesteia în conformitate cu
standardele stabilite şi are obligaţia de a semnala şefului ierarhic superior orice nereguli găsite la
preluarea serviciului sau apărute în cursul serviciului;
Principalele atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă conform Legii nr.
319/2006:
(art. 22 din lege)
Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,
precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
(art. 23 din lege)
(1)În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele
obligaţii:
a)să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
b)să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c)să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară
a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor
tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d)să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e)să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoană;
f)să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g)să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h)să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i)să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
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Principalele atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor conform Legii nr.
307/2006:
(art. 22 din lege)
Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:
a)să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b)să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele,
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul
instituţiei, după caz;
c)să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor;
d)să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;
e)să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f)să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;
g)să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare
la producerea incendiilor.
Sarcini specifice privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale conform OMS
1101/2016:
- Cunoaște și aplică prevederile precauțiunilor standard
- În caz de expunere la agenți contaminați aplică metodologia de supraveghere a expunerii
accidentale a personalului care lucrează în domeniul sanitar la produse biologice;
- Respectă și aplică practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor nosocomiale;
- Activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale face
parte din obligaţiile profesionale ale personalului spitalului;
- Orice daună adusă pacienţilor prin nerespectarea prevederilor prezentului ordin sau a
normativelor profesionale privind asigurarea calităţii asistenţei medicale acordate pacienţilor în
scopul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale atrage responsabilitatea individuală sau,
după caz, instituţională, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Principalele atribuții cu privire la gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale conf.
Ordinului nr. 1226/2012:
Cunoaște, aplică, răspunde și participă la procedurile stipulate în codul de procedură privind
colectarea la sursă pe categorii de deșeuri, depozitarea temporară și transportul la rampă.
Atribuții privind Sistemul de Management al Calității (SMC):
Îşi însuşeşte si respectă cerințele procedurilor SMC;
Îşi însuşeşte și respectă cerintele Manualului Calității;
Elaborează/participă la elaborarea de proceduri de lucru atunci cînd este cazul;
Aceste atribuțtii nu sunt limitative, salariatul avand obligația de a respecta și duce la îndeplinire
orice alte sarcini, decizii și dispoziții primite din partea conducerii unității, a Direcției de
Sănătate Publică sau a Ministerului Sănătății în baza reglementărilor legale în vigoare.
Restricții:
- Nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa, decât dacă ea vine de la
persoanele autorizate, dacă vine pe cale ierarhică și se încadrează în prevederile legale.
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- Nu introduce și nu consumă băuturi alcoolice, stupefiante sau orice tipuri de substanțe interzise
în spațiile aparținând spitalului, nu se prezintă la serviciu sub influența unor astfel de substanțe;
- Nu fumează în spațiile aparținând spitalului, inclusiv în curte;
- Nu organizează şi nu participă la activităţi politice în incinta spitalului;
- Nu creează prejudicii materiale şi morale spitalului;
- Nu scoate din sediul unităţii lucrări, documente, aparatură, fără aprobarea conducerii;
- Nu instalează şi nu utilizează pe calculatoarele pe care le au în folosinţă programe fără
licenţă. În cazul în care constată existenţa unor astfel de programe, va anunţa în scris
conducerea spitalului. Salariaţii care utilizează calculatorul au obligaţia de a nu permite
accesul altor persoane la informaţiile stocate în echipamentul aflat în folosinţă sau în aplicaţii
care lucrează în reţea. Fac excepţie angajaţii firmelor care acordă service, hardware sau software,
în baza unui contract încheiat cu spitalul. Salariaţii au obligaţia să nu acceseze internetul decât
pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu;
- Nu dă nici un fel de relații mass - mediei. Relaţiile cu reprezentanţii mass-media se desfăşoară
prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat, respectiv al managerului sau mebrilor
Comitetului Director. Pentru exprimarea corectă, clară şi obiectivă a datelor medicale, care fac
obiectul informaţiilor de interes public (Legea nr. 544/2001) solicitate de autorităţile abilitate
prin lege, managerul poate delega nominal, în scris şi verbal, alte persoane din cadrul spitalului
(medic, asistent şef). Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară având drept a aplica,
potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o
abatere disciplinară în cazul relaţiilor cu mass-media.
- Nu execută sarcini de serviciu ce depăşesc limitele de competență corespunzătoare pregătirii
profesionale.
CAPITOLUL IV
PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII
Art. 18. (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală,
caracteristici genetice, vârstă, apartenență naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe
unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute
la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art. 19. (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate,
de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără
nici o discriminare.
(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia
datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la
toate elementele şi condiţiile de remunerare.
Art. 20. (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează
persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;
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b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d) stabilirea remuneraţiei;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare
profesională;
g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii sau
condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularităţile de sex sunt determinante.
Art. 21. (1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată
discriminare după criteriul sex şi este interzisă.
(2) Hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi
sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau
orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a persoanelor la
locul de muncă.
(3) Constituie discriminare după criteriul sex orice comportament definit drept hărţuire sexuală, având ca scop:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau
veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a
accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţă sexuală.
(4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru încălcarea acestora.
(5) Angajatorul nu permite şi nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de muncă şi face public faptul că încurajează
raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, că angajaţii care încalcă demnitatea
personală a altor angajaţi, prin orice manifestare confirmată de hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi
disciplinar.
Art. 22. (1) Persoana care se consideră hartuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va
conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă.
(2) Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce investigaţia în mod
strict confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica măsuri disciplinare.
(3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei.
(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât şi împotriva
oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate
conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(5) Hărțuirea sexuală constituie şi infracţiune.
(6) Potrivit dispoziţiilor art. 223 alin. 1 din Codul penal, cu modificările ulterioare, pretinderea în mod repetat
de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin
aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Art. 23. (1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate,
cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, precum şi a drepturilor
şi intereselor tuturor salariaţilor.
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(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei persoane, pot
fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind
cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.

CAPITOLUL V
SESIZAREA PRIVIND FAPTE DE ÎNCĂLCARE A LEGII
Art. 24. Orice salariat are dreptul să sesizeze cu bună credinţă orice faptă care presupune o încălcare a legii, a
deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, economicităţii şi transparenţei, conform
Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului care semnalează încălcări ale legii.
Art. 25. În conformitate cu Legea nr. 571/2004, personalul din instituţii publice care reclamă sau semnalează
încălcări ale legii, în cadrul unităţii, făcute de persoane cu funcţii de conducere sau execuţie, beneficiază de
protecţie. Semnalarea acestor fapte de încălcare a legii de către salariaţi prevăzute de lege ca fiind abateri
disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură
directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură
cu serviciul;
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unităţilor
prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau
numite politic;
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcţie;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea
legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor
publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004;
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel
al ocrotirii interesului public.
Art. 26. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor profesionale şi deontologice poate fi făcută alternativ sau
cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat legea;
b) managerului spitalului;
c) comisiei de disciplină;
d) organelor judiciare;
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e)
f)
g)
h)
i)

organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţi;
comisiilor parlamentare;
mass-media;
organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;
organizaţiilor neguvernamentale.

CAPITOLUL VI
REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Art. 27. Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii
salariaţilor, să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
Art. 28. Angajatorul răspunde de organizarea activităţii privind asigurarea sănătăţii şi securităţii
în muncă. În acest sens, se vor respecta următoarele reguli:
- instruirea personalului în vederea respectării normelor de securitate a muncii, de prevenire şi
stingere a incendiilor;
- repartizarea pe locuri de muncă numai a persoanelor care cunosc echipamentele tehnice,
instalaţiile şi procedeele de lucru şi care au calificarea şi autorizarea necesară, fiind instruiţi din
punct de vedere al securităţii muncii;
- efectuarea controalelor medicale periodice, conform reglementărilor legale în vigoare;
- salariaţii care în urma controalelor medicale prezintă contraindicaţii vor fi redistribuiţi în mod
obligatoriu în alte locuri de muncă, în măsura existenței lor;
- controalele medicale periodice vor fi efectuate prin medicul de medicină a muncii, fiecărui
salariat întocmindu-i-se un dosar medical;
- se vor evalua periodic locurile de muncă şi se vor evalua riscurile pentru sănătatea şi
securitatea salariaţilor;
- se vor aplica măsuri de diminuare a riscurilor profesionale;
- se vor aplica toate măsurile de dezinfecţie, dezinsecție şi deratizare.
Art. 29. Angajatorul are următoarele obligaţii faţă de salariaţi în ceea ce priveşte asigurarea
securităţii şi sănătăţii în muncă:
- să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente şi boli profesionale, în condiţiile legii;
- să realizeze instruirea periodică a tuturor salariaţilor şi în mod obligatoriu a celor ce-şi reiau
activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni sau își schimbă locul de muncă;
- să organizeze locurile de muncă astfel încât să asigure securitatea şi sănătatea în muncă;
- să asigure condiţiile de acordare a primului ajutor în caz de accident în muncă;
- să creeze condiţii de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în
caz de incendiu;
- să asigure starea de sănătate a salariaţilor prin controale medicale periodice şi aplicarea
măsurilor stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art. 30. Salariaţii unităţilor medicale sunt obligaţi să respecte:
- traseele de deplasare la şi de la serviciu stabilite de comun acord cu conducerea societăţii;
- să respecte circuitul medical şi instrucţiunile de exploatare ale aparaturii din dotare;
- să cunoască caracteristicile funcţionale ale instalaţiilor, utilajelor la care lucrează;
- să respecte curăţenia şi ordinea la locul de muncă;
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- să se prezinte la lucru la ora stabilită în program conform graficelor de lucru;
- să fie în deplină capacitate de muncă nefiind acceptaţi în stare fizică şi psihică
necorespunzătoare;
- să aducă de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, orice accident de muncă,
defecţiune sau altă situaţie care constituie un pericol;
- să poarte echipament de protecţie adecvat;
- orice intervenţie asupra instalaţiilor electrice se va face numai după întreruperea alimentării cu
energie electrică şi numai de persoane calificate şi autorizate.
Art. 31. Este interzis:
- să introducă şi să consume băuturi alcoolice, stupefiante și orice substanțe interzise în unitate;
- să se prezinte la program sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise;
- să efectueze alte lucrări străine de interesul unităţii;
- fumatul în spațiile aparținând Spitalului, inclusiv în curte;
- să lase fără supraveghere în timpul programului, instalaţiile în funcţiune şi să părăsească
locul de muncă;
- să introducă în unitate produse sau obiecte pentru comercializare sau obiecte prohibite
(arme, droguri);
- să rămână sau să revină la locul de muncă în afara programului fără aprobarea
conducătorului locului de muncă.
Art. 32. Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu
pregătirea şi instruirea în domeniul de protecţie a muncii primită de la angajatorul său. În acest
scop angajaţii au următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de
aplicare a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase, instrumentarul din dotare;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate
ale echipamentelor tehnice şi să utilizeze corect aceste dispozitive:
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională:
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, în cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; Această regulă va fi
respectată și în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă și invers.
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze
imediat conducătorul locului de muncă;
g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi;
h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat;
i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniu securităţii şi
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure
că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi
sănătate la locul de muncă;
j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse
de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii;
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l) să se supună controlului medical atât la angajare cât şi periodic.
Art. 33. Instruirea personalului se face prin:
1. Instructaj introductiv general
2. Instructajul la locul de muncă
3. Instructajul periodic
CAPITOLUL VII
REGULI PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ
Art. 34. Obligaţiile conducerii unităţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor:
- să stabilească, prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea
împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la
cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
- să asigure instruirea personalului în domeniul situațiilor de urgență;
- să repartizeze la locul de muncă numai persoane care cunosc bine echipamentele tehnice,
instalaţiile şi procedeele de lucru și care au calificarea și autorizarea necesară, fiind instruiţi din
punct de vedere al situaţiilor de urgenţă;
- să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
- să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva
incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să
obstrucţioneze în nici un fel efectuarea acestora;
- să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
- să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice
pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg
din existenţa şi funcţionarea unităţii, precum şi antidotul şi medicamentele necesare pentru
acordarea primului ajutor;
- să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi
mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 (trei) zile lucrătoare să completeze şi să
trimită acestuia raportul de intervenţie;
- să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.
Art. 35. Obligaţii ale salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă:
- să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de angajator;
- să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de angajator;
- să nu fumeze în spațiile aparținând Spitalului, inclusiv în curte. Constituie abatere
disciplinară gravă încalcarea legii 349/2002 modificată și completată de Legea 15/2016 ce
poate fi sancționată cu sancțiunile disciplinare prevăzute în Codul muncii (avertisment
scris, retrogradarea din funcție, reducerea salariului și desfacerea disciplinară a
contractului individual de muncă) și cu amendă contravenţională de la 100 la 500 lei.
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva
incendiilor;
- să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă, orice încălcare a normelor de apărare
împotriva incendiilor sau situaţie stabilită de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune
sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
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- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de angajator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat cu atribuţii în
domeniul împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă la apariţia oricărui pericol iminent de
incendiu;
- să furnizeze persoanelor abilitate, toate datele şi informaţiile de care au cunoştinţă, referitoare la producerea
incendiilor.
- să cunoască şi să respecte prevederile din normele de P.S.I, specifice locului de muncă, regulile de prevenire şi
stingere a incendiilor prevăzute în instrucţiunile de P.S.I. şi de lucru, cunoaşterea modului de utilizare corectă a
dispozitivelor şi mijioacelor de primă intervenţie în caz de incendiu, precum şi a modului de utilizare a tuturor
instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt dotate încăperile şi instalaţiile respective;
- să participe la instructajele şi acţiunile instructiv educative pe linie de P.S.I. şi protecţie civilă, precum şi la
exerciţiile şi aplicaţiile practice de stingere a incendiilor şi de evacuare a persoanelor şi bunurilor;
- să sesizeze imediat şefii ierarhici asupra apariţiei unor pericole, a unor cauze sau împrejurări de natură să
provoace incendii;
- să respecte strict şi întocmai, regulile stabilite sau dispoziţiile primite din partea şefilor ierarhici în ceea ce priveşte
folosirea corectă a instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor tehnologice, modul corect de efectuare a unor operaţii
speciale, a intervenţiilor, etc; se interzice cu desăvârşire orice abatere de la aceste reguli sau de la dispoziţiile
primite, precum şi orice iniţiativă proprie privind modificarea acestora, utilizarea altor metode de lucru sau
efectuarea de intervenţii, neorganizate sau neordonate de şefii ierarhici;
- să anunţe de îndată, la şeful ierarhic despre începuturile de incendiu izbucnite;
- efectuează imediat operaţiunile de primă intervenţie, cu utilizarea tuturor mijioacelor de intervenţie aflate în
dotarea locului de muncă, în conformitate cu regulile stabilite, precum şi participarea în continuare la operaţiunile
de stingere a incendiilor şi de înlăturare a urmărilor acestora;
- aduce de îndată, la cunoştinţa conducătorului sectorului de activitate, orice neregulă, defecţiune, anomalie sau
altă situaţie de natura ce constituie un pericol, pe care le constată la locul de muncă, precum şi orice încălcare a
normelor de P.S.I. şi de protecţie civilă;
- să nu depună pe corpurile de încălzire sau tablouri electrice hartii, ţesături, îmbrăcăminte sau alte materiale
combustibile;
- să nu blocheze căile şi scările de acces cu materiale ce ar împiedica intervenţia pentru stingerea incendiilor şi
evacuarea bunurilor;
- să nu intervină, sub nici un motiv, la instalaţii aparate sau tablouri electrice, orice defecţiune va fi adusă imediat la
cunoştinţa şefului ierarhic;
- să nu lase în încăperi cârpe de şters îmbibate cu ulei sau alte produse petroliere care se pot autoaprinde şi
declanşa incendii;
- întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor tehnologice, cât şi a instalaţiilor,
dispozitivelor şi mijioacelor de prevenire şi stingere a incendiilor aflate în dotarea locului de muncă (inclusiv
neutilizarea acestora în alte scopuri);
- folosirea şi păstrarea, în conformitate cu regulile stabilite, a echipamentului de protecţie, dispozitivelor şi
mijioacele de siguranţă şi de intervenţie;
- să respecte în unitate regulile stabilite privind fumatul şi introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori
produse care ar putea provoca incendii în locurile de muncă, în locurile interzise şi a celor referitoare la executarea
unor operaţiuni ori lucrări cu foc deschis;
- personalul salariat, răspunde de respectarea ordinei şi disciplinei în muncă, de aplicarea tuturor măsurilor
prevăzute sau primite, destinate să preântâmpine şi să înlăture orice situaţie care ar pune în primejdie viaţa şi
sănătatea oamenilor sau care ar putea afecta siguranţa instalaţiilor;
- să nu folosească pentru iluminare, foc deschis (chibrituri, lumânări, hartii aprinse, etc.) în spaţiile de depozitare
sau în orice alt loc în care este interzis focul deschis;
- să verifice obligatoriu locul de muncă, la începerea programului precum şi la terminarea acestuia, în vederea
depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendii.
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CAPITOLUL VIII
PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ
Art. 36. Angajatorul asigură un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi tinerilor şi ia măsuri de protecţie
socială conform Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecția
maternității la locul de muncă.
Art. 37. Salariatele gravide, lăuze sau care alăptează au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru
eliberarea unui document medical care să ateste starea, şi să informeze în scris unitatea despre starea lor. În cazul în
care salariata nu informează în scris unitatea, anexând documentele medicale care atestă starea sa, aceasta este
exonerata de obligaţiile sale prevăzute în prezentul capitol.
Art. 38. Spitalul, ca angajator, are următoarele obligaţii privind salariatele gravide:
- să prevină expunerea salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;
- să nu constrângă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului
nou - născut, după caz;
- să evalueze anual, condiţiile de muncă, natura, gradul şi durata expunerii salariatelor care se afla în una din
situaţiile de mai sus, în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni
asupra sarcinii ori alăptării (evaluarea se face cu participarea obligatorie a medicului de medicină muncii, iar
rezultatele se consemnează în scris);
- să înmâneze în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, o copie a acestuia
reprezentantului salariaţilor;
- să informeze în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile de
muncă;
- să înştiinţeze medicul de medicină muncii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost
anunţat în scris de către o salariată că se afla în una dintre situaţiile de mai sus;
- să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei;
- să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la
alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sa, conform recomandării medicului de medicină muncii sau a
medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale;
- să îi asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus sau, respectiv, pentru mişcare;
- să acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultaţii prenatale, în cazul în care investigaţiile se pot efectua
numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale;
- pentru protecția sănătății lor și a copilului lor, după naștere, salariatele au obligația de a efectua
minimum 42 de zile de concediu postnatal;
- salariatele care alăptează au dreptul, în cadrul programului de lucru, la două pauze pentru alăptare de câte o oră
fiecare;
- la cererea salariatelor, pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de muncă
cu două ore zilnic;
- pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de
muncă şi nu diminuează veniturile salariale fiind suportate integral din fondul de salarii al angajatorului;
- salariatele gravide sau care alăptează nu pot fi obligate să desfăşoare munca de noapte. În cazul în care sănătatea
salariatelor este afectată de muncă de noapte, angajatorul este obligat că, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o
transfere la un loc de muncă de zi. Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează
perioada în care sănătatea acesteia este afectată de muncă de noapte. În cazul în care, din motive justificate,
transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal, conform legii;
- salariatele gravide sau care alăptează nu pot desfăşura munca în condiţii cu caracter insalubru sau penibil.
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Reprezentanții aleși ai salariaților având atribuții privind asigurarea respectării egalității de șanse
între femei și bărbați, desemnați în baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între
femei și bărbați, au obligația de a organiza semestrial, în unitățile în care funcționează, informări
privind prevederile OU.G. nr. 96/2003.
CAPITOLUL IX
TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ
Art. 39. Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la
dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului
individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil sau legislaţiei în vigoare.
Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi compartimente de muncă,
cu trecerea orei de începere a programului şi ora de terminare a programului.
Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de către asistentul şef/persoana responsabilă
desemnată de către conducerea unității, care are obligaţia de a confirma prin semnătură,
concordanţa prezenţei fizice din secţie cu cea din condică.
Este interzisă semnarea în condica de prezenţă în locul altui salariat al unităţii sau semnarea
retroactivă.
• Graficele lunare de activitate ale personalului se predau în data de 25 a fiecărei luni pentru luna
următoare.
• Graficele lunare de activitate ale personalului se va preda împreună cu pontajul la
compartimentul Resurse umane.
• Graficul se face de către asistentul şef/persoana responsabilă desemnată cu aprobarea
conducerii unității.
• Orice schimbare în programarea iniţială se comunică de către angajat asistentului şef/persoanei
responsabile în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore; asistentul şef/persoana
responsabilă desemnată va comunica conducerii modificarea survenită, precum şi motivarea
schimbării efectuate.
Art. 40. Pentru angajaţii cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi
şi 40 de ore pe săptămână.
Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi,
timp de 5 zile cu două zile de repaus consecutive.
Art. 41. În conformitate cu art. 115 alin (1) din Codul Muncii şi O.M.S. nr. 245/2003 durata
timpului de muncă este mai mică de 8 ore pe zi pentru următoarele categorii de personal:
- medici şi personalul sanitar cu pregătire superioară (farmacist) = 7 ore pe zi;
Art. 42. (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă de 8 ore
pe zi timp de 5 zile, cu repaus săptămânal de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi
duminica.
(2) La locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare a
activităţii (exemplu program de 12/24).
(3) Programul de lucru, inclusiv gărzile, şi modul de repartizare a acestuia pe zile se stabileşte de
conducerea unităţii respectându-se legislaţia in vigoare, sunt aduse la cunoştinţa salariaţilor şi afişate
la locul de muncă.
(4) La solicitarea motivată a salariatului şi cu aprobarea managerului se poate stabili program
individualizat de muncă.
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Art. 39. Prin acest Regulament, se stabileşte următorul program de lucru pentru fiecare categorie de
personal din cadrul Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Nicolae” Roman.
- managerul - 8 ore pe zi (0700 - 1500)
- directorul financiar contabil - 8 ore pe zi (0700 - 1500)
- directorul medical - 7 ore pe zi (0800 - 1500)
- medici - 7 ore în medie pe zi în program continuu sau divizat astfel:
- activitate curentă de 5 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare (800 - 1300);
- 40 de ore de gardă lunar.
- asistent şef - 8 ore pe zi (0700 - 1500)
- farmacist - 7 ore pe zi (0800 - 1500)
- asistent farmacie – 8 ore pe zi (0800 - 1600)
- asistenții medicali, infirmieri, îngrijitori – în ture de 12 ore cu 24 ore libere după următorul
program:
tura I 0700 - 1900
tura II 1900 - 0700
sau ture de 8 ore (0700 - 1500), pentru completarea normei de lucru
- statistician medical şi registrator medical - 8 ore pe zi (0700 - 1500)
- asistent social, psiholog - 8 ore pe zi (0800 - 1600)
- personalul TESA - 8 ore pe zi (0700 - 1500)
- brancardieri, supraveghetori - 8 ore pe zi (0700 - 1500)
- bloc alimentar, spălătorie - ture de 12 ore cu 24 ore libere (0700 - 1900) şi ture de 8 ore (0700 1500) pentru completarea normei de lucru
- muncitori întreţinere, centrală termică, șoferi etc - 8 ore pe zi (0700 - 1500)
- personal pază - în ture de 12 ore cu 24 ore libere după următorul program:
tura I 0700 - 1900
tura II 1900 - 0700
Organizarea și efectuarea gărzilor
Continuitatea asistenţei medicale se asigură prin linia de gardă instituită în cadrul unității. Garda
se în cadrul spitalului se oraganizează între ora de terminare a programului stabilit pentru
activitatea curentă a medicilor din cursul dimineţii (1500) şi ora de începere a programului de
dimineaţă din ziua următoare (0800). În zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi
în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale, nu se lucrează, garda începe de dimineaţă
şi durează 24 de ore (0800 - 0800).
Efectuarea a două gărzi consecutive de către acelaşi medic este interzisă.
Orele de gardă nu sunt considerate ore suplimentare şi nici cumul de funcţii și se prestează în
baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.
Orele de gardă constituie vechime în muncă şi în specialitate.
Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata serviciului de
gardă.
Programul gărzilor la nivelul fiecărei unităţi sanitare se întocmeşte lunar de medicul responsabil
şi se aprobă de conducerea unităţii sanitare.
Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă se poate face numai în situaţii cu totul
deosebite, cu avizul medicului coordonator şi cu aprobarea conducerii unităţii
Orele de gardă prestate se consemnează în mod obligatoriu într-o condică de prezenţă pentru
activitatea de gardă.
Orice schimbare a actualului program de lucru se poate face cu aprobarea Consiliului de
Administraţie.
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Art. 40. (1) Efectuarea a 2 ture de 12 ore consecutive de către aceeaşi persoană este interzisă,
durata zilnică maximă a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24
ore.
(2) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată
muncă suplimentară.
(3) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de
forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori
înlăturării consecinţelor unui accident.
(4) Efectuarea orelor suplimentare peste limita admisă de lege este interzisă.
(5) Evidenţa orelor efectuate peste program se ţine separat pe locuri de muncă şi se depune la
serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare. Efectuarea orelor suplimentare de către
personalul angajat se face la solicitarea scrisă şi motivată a şefului ierarhic superior înaintea
prestării acestora şi cu aprobarea conducerii unității.
(6) Muncă suplimentară se compensează prin timp liber corespunzător, în următoarele 30 de zile
de la efectuarea acesteia.
(7) Evidenţa orelor efectuate peste program se ţine separat pe locuri de muncă şi se depune la
Serviciul RUNOS.
Art. 41. Se consideră muncă prestată în timpul nopţii, munca prestată între orele 2200 - 0600.
Art. 42. Este considerat program în ture sistemul 8 ore cu 16 ore liber, 12 ore cu 24 ore liber,
salariatul având obligaţia efectuării serviciului de dimineaţă, după-amiază şi noapte, în decursul
unei luni.
Art. 43. Pentru orele de noapte efectuate, salariaţii beneficiază de un spor de 25% sau de sporul de tură în procent
de 15% din salariul de bază.
Art. 44. (1) Sporul de tură de 15% se acordă pentru un număr minim de 3 ture de noapte. Numărul turelor de
noapte nu vor putea depăşi numărul turelor de zi decât maxim cu una. Fiecare salariat beneficiază de 2 zile libere
consecutiv conform Contractului Colectiv de Muncă.
(2) Sporul de periclitate pentru condiţii deosebite, 75% și 50 % se acordă după cum urmează:
- 75% pentru personalul care lucrează în secţia cu paturi (medici, asistenţi medicali, infirmieri, îngrijitori de
curăţenie);
- 50% pentru muncitori, bucătari, spălătorese, personal TESA.
Art. 45. Salariaţii care desfăşoară munca de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătura cu
aceasta, vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.
Art. 46. Femeile gravide sau care alăptează nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte.
Art. 47. Evidenţa prezenţei la program se ţine prin condicile de prezenţă în care personalul este obligat să semneze
zilnic. Nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţă constituie o încălcare a normelor de disciplină a
muncii şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
Art. 48. CONCEDIUL DE ODIHNĂ se efectuează anual. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma
obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate
efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic
respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă
neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la
concediul de odihnă anual.
Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării
contractului individual de muncă.
Art. 49. Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări. Programarea concediului de
odihnă se face de conducerea (compartimentelor) până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor, astfel
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încât să asigure atât bunul mers al activităţii cât şi interesele salariaţilor, cu consultarea salariatului şi cu aprobarea
conducerii unităţii. Plecarea în concediul de odihnă se face pe baza cererii salariatului, aprobată de şeful de
secţie/serviciu, conform programării. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă
în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci
când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.
Art. 50. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să
stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin
10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
Art. 51.Conducătorul locului de muncă îşi asumă responsabilitatea asigurării
condiţiilor pentru respectarea planificării concediului de odihnă în cursul anului.
Art. 52.Durata concediului de odihnă anual precum şi a concediului de odihnă suplimentar pentru salariaţii care
lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare este stabilită prin contractul colectiv de muncă la nivel de
unitate şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. Sărbătorile legale în care nu se
lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu
sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
Art. 53. Este interzisă întreruperea concediului de odihnă şi prezentarea la serviciu din iniţiativa salariatului;
concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. Salariatul
poate fi rechemat din concediu numai din dispoziţia scrisă a conducerii, pentru nevoi neprevăzute şi urgente.
Reprogramarea concediilor de odihnă se poate face numai cu acordul conducerii şi avizul şefului ierarhic.
Art. 54. (1) În cazul suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului
(concediu îngrijire copil, concediu fără plată, concediu pentru formare profesională neplătit,
absenţe nemotivate), pentru o perioadă mai mare de 30 zile, numărul de zile de concediu de
odihnă se vor acorda proporţional cu perioada efectiv lucrată.
(2) În cazul suspendării contractului individual de muncă de drept (concediu de incapacitate
temporară de muncă) pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutiv, concediul de odihnă se va
acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat.
Art. 55. CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ se acordă salariaţilor la cererea acestora în funcţie de interesele
unităţii şi în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă şi a legislaţiei în vigoare
(Codul Muncii şi H.G.nr. 250/1992).
Art. 56. (1) Salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi
90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ
superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de
diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără
frecvenţă;
b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de
doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat;
c) prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele
situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical;
de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu
beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată;
b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu
are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi
pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră,
părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul
obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.
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(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la
alin. (1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor.
Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat.
Concediile fără plată acordate în condiţiile alin. (1) lit. a) nu afectează vechimea în muncă.
Art. 57. Pe durata concediului fără plată, contractul individual de muncă se suspendă conform art. 54
din Codul Muncii.
Art. 58. Reîntoarcerea înainte de data solicitată nu se aprobă, decât în cazuri bine justificate şi cu
condiţia ca postul să nu fi fost ocupat pe durata suspendării contractului de muncă al titularului.
Art. 59. Plecarea în concediul de odihnă programat sau concediu fără plată, înainte ca cererea sa fie
aprobată de managerul unitatii este interzisă şi constituie o abatere pentru care se pot aplica sancţiuni
disciplinare. La fel şi întârzierile la expirarea concediilor.
Art. 60. Salariaţii aflaţi în concediu medical au obligaţia de a anunţa perioada absenţei şefului de
secţie (compartiment) în termen de 24 ore. În vederea punerii în plată, depunerea concediului medical
se va face până la data de 05 ale lunii următoare, la serviciul "Resurse Umane".
Art. 61. Personalul încadrat în locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară în ture, poate fi scutit
temporar de a presta activitate de noapte atunci când se află în una din situaţii:
- în caz de graviditate, lehuzie şi pe timpul cât alăptează;
- are program redus pe bază de certificat medical;
- starea de sănătate contravine desfăşurării activităţii în ture, dovedită de certificat medical;
- pensionare de invaliditate grad II.
Art. 62. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite,
care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite și numărul
de zile libere sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art. 63. CONCEDIUL PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (1) Salariaţii au dreptul să
beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.
Art. 64. (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului,
pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar
prejudicia grav desfăşurarea activităţii.
Art. 65. (1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată
angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de
începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea
instituţiei de formare profesională.
(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în
cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de
învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor
de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1).
Art. 66. (1) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa
participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are
dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile
lucrătoare sau de până la 80 de ore.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi stabilită conform art. 150
Codul Muncii.
(3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabileşte de
comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi
înaintată angajatorului în condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (1).
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Art. 67. Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata
concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte
drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.
CAPITOLUL X
ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI APLICABILE
Art. 68. (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii
sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere
disciplinară.
(2) Potrivit articolului nr. 247 alin 2 din Codul Muncii, republicat, abaterea disciplinară este o faptă
în legătură cu munca şi constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat,
prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau
contractul colectiv de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
(3) Constituie abateri disciplinare şi se sancţionează potrivii art. 248 din Legea nr. 53/2003
republicată următoarele fapte:
• neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse în fişa postului;
• nerespectarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă;
• atitudinea ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, pacienţi,
aparţinători;
• actele de violenţă fizică sau de limbaj provocate de salariat sau la care acesta participă;
• plecarea de la locul de muncă în timpul programului normal de lucru fără aprobarea
managerului, fără avizul şefului ierarhic superior sau fără un motiv just întemeiat;
• prezentarea la program sub influenţa alcoolului, stupefiantelor sau a altor substanțe interzise;
Pentru verificarea respectării acestei dispoziţii, atunci când este necesar se vor efectua testări ale
angajaţilor cu aparate etilotest, aflate în dotare, conform procedurii operaționale aferente;

• introducerea sau consumarea în unitate de băuturi alcoolice, stupefiante sau alte substanțe
interzise;
• fumatul în spațiile aparținând Spitalului, inclusiv în curte;
• scoaterea de bunuri materiale din unitate fară forme legale şi fără aprobarea scrisă a conducerii;
• folosirea în scop personal a telefoanele, mijloacele auto, birotica, echipamentul şi
instrumentarul din dotarea unităţii;
• să efectueze copii ale documentelor privitoare la activitatea unității fără aprobarea conducerii;
• acordarea de interviuri sau declaraţii în numele sau referitor la unitate fără aprobarea scrisă a
conducerii;
• 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;
• incitarea la acte de violenţă şi dezordine în unitate sau orice faptă care împiedică desfăşurarea
normală a procesului de muncă;
• introducerea de mărfuri în incinta unităţii în vederea comercializării;
• distrugerea cu intenţie a bunurilor instituției;
• utilizarea de aparate foto (camere video) în unitate fără aprobarea conducerii;
• nerespectarea prevederilor prezentului regulament;
• întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
• întârzieri şi absenţe nemotivate de la serviciu;
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• absentarea nemotivată de la serviciu 3 zile consecutiv sau 5 zile într-un an calendaristic;
• nerespectarea secretului de serviciu, profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest
caracter;
• falsificarea de acte privind diversele evidenţe;
• executarea unor lucrări străine de interesele instituţiei în timpul serviciului;
• divulgarea către persoane din afara unităţii a datelor privitoare la activitatea acesteia, care nu
sunt de interes public sau a unor date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora;
• hărţuirea sexuală;
• violenţa fizică şi de limbaj;
• nerespectarea programului normal de lucru;
• manifestări care aduc atingere prestigiului unităţii;
• nerespectarea normelor de igienă şi a normelor de protecţie a muncii, precum şi încălcarea
regulilor privind sănătatea şi securitatea în muncă şi cele de prevenire şi de stingere a incendiilor;
• încălcarea obligaţiei de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
• refuzul salariatului de a se prezenta la examenul medical periodic stabilit de medicul de medicină
a muncii;
• neglijenţa repetată în rezolvarea sarcinilor de serviciu precum şi actele de insubordonare. Refuzul
de a îndeplini sarcini (verbale sau scrise) rezonabile şi justificate de la șeful ierarhic, întârziere
sistematică în efectuarea lucrărilor;
• rezolvarea problemelor personale în timpul serviciului;
• defăimarea cu rea credinţă a instituţiei, dacă astfel s-au adus prejudicii morale sau materiale;
• necompletarea sau completarea necorespunzătoare a documentelor de specialitate, a evidențelor,
precum şi comunicarea de date sau informaţii inexacte sau incomplete;
• falsul în acte contabile, documente justificative primare pe baza cărora se fac înregistrări în
contabilitate;
• nerealizarea lucrărilor încredinţate în condiţii de calitate stabilite;
• refuzul de a implementa procedurile elaborate de către angajator sau standardelor de calitate
asumate de către acesta ca prestator de servicii;
• neînştiinţarea şefului ierarhic asupra unor deficiențe de natură să perturbe activitatea normală a
spitalului;
• facilitarea accesului în incinta spitalului a persoanelor străine, în afara orelor de vizită stabilite;
• desfăşurarea activităţilor politice de orice fel în timpul programului de lucru;
• manifestări publice care aduc atingere prestigiului unităţii;
• nerespectarea regulilor privind circuitul documentelor în unitate;
• nerespectarea regulilor privind accesul în unitate;
• nerespectarea regulilor privind utilizarea tehnicii de calcul în spital;
• nesupravegherea echipamentelor de lucru lăsate în funcţiune;
• scoaterea din sediul unităţii a lucrărilor, documentelor, aparaturii sau altor bunuri materiale fără forme
legale sau fără acordul conducerii; sustragerea sub orice formă a bunurilor şi valorilor aparţinând
spitalului sau pacienţilor. Dreptul de control al personalului şi al autoturismelor proprietate personală, în
interiorul spitalului şi în perimetrul exterior al acestuia îl va avea: conducerea unităţii, şefii de secţii şi
personalul de pază;
• divulgarea către persoane din afara unităţii a unor date privind activitatea acesteia care nu sunt de
interes public sau a unor date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora; încălcarea regulilor
privind confidenţialitatea unor documente şi informaţii stabilite de conducerea unităţii;
• încălcarea regulilor privind asigurarea intimităţii şi demnităţii pacienţilor;
• nerespectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la angajați și pacienţi, precum
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şi nerespectarea drepturilor pacienţilor prevăzute de Legea nr. 46/2003;
• nerespectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile
legale;
• depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor; încălcarea sau nerespectarea regulilor privind
infecţiile nosocomiale, furtul, delapidarea, distrugerea, degradarea intenţionată a bunurilor din
patrimoniul unităţii sau proprietate a celorlalţi salariaţi sau bolnavi internaţi, dovedită, atrag
odată cu sesizarea pentru începerea urmăririi penale şi desfacerea contractului de muncă a
salariatului vinovat;
• încălcarea regulilor şi disciplinei la locul de muncă, precum şi a normelor privind exploatarea,
întreţinerea şi administrarea bunurilor spitalului;
• orice alte fapte interzise de lege.
Art. 69. Constituie, de asemenea, abateri disciplinare şi următoarele fapte săvârşite de personalul
de conducere în măsura în care acestea le reveneau ca obligaţii:
- neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, coordonare şi control a personalului şi activităţii pe care
o conduce;
- neexecutarea obligaţiilor privind îndrumarea salariaţilor din subordine în legătură cu atribuţiile
de serviciu;
- abuzul de autoritate faţă de salariaţii din subordine în legătură cu atribuţiile de serviciu;
- aplicarea sau propunerea aplicării în mod nejustificat a unor sancţiuni.
Enumerarea faptelor arătate mai sus nu este limitativă. Pot fi considerate abateri disciplinare şi
alte fapte care împiedică desfăşurarea normală a muncii salariaţilor sau a conducerii sau care
aduc prejudicii unităţii.
Art. 70. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere
disciplinară, conform art. 248 al (1) din Codul Muncii, sunt:
a) avertisment 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.
Următoarele abateri sunt considerate grave şi duc la desfacerea disciplinară a contractului
individual de muncă:
• încălcarea gravă a drepturilor pacienților;
• furtul sau intenţia dovedită de furt al oricărui bun din patrimoniul unității;
• frauda constând în obţinerea unor bunuri în dauna unității, inclusiv primirea şi păstrarea în
beneficiul personal a unor sume cuvenite acesteia;
• nerespectarea confidențialității datelor personale ale angajaților;
• încălcarea regulilor de confidenţialitate în folosul propriu sau al unor terţi;
• deteriorarea intenţionată a unor bunuri aprţinând unității;
• utilizarea resurselor unității în scop neautorizat;
• orice faptă susceptibilă a pune în pericol viaţa şi sănătatea altor persoane sau integritatea
bunurilor unității;
• negljenţa, dacă prin această s-au adus prejudicii materiale sau morale importante sau a fost
periclitată viaţa altor persoane;
• refuzul de a îndeplini sarcini rezonabile şi justificate de la şefii ierarhici, în conformitate cu
funcţia şi prevederile fişei postului;
• absenţe repetate;
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• concurenţa neloială;
• defăimarea cu rea credinţă a unității, dacă astfel s-au adus prejudicii morale sau materiale;
• sustragerea de documente sau înstrăinarea de fişiere fară autorizaţie;
• manifestări violente, brutale sau obscene;
• violarea secretului corespondenţei, inclusiv prin poşta electronică;
• falsul în acte contabile, documente justificative primare pe baza cărora se fac înregistrări în
contabilitate.
Cazurile de mai sus nu sunt exhaustive. Nu se pot enumera toate situaţiile ce ar putea duce la
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă fară luarea de măsuri prealabile.
Fiecare caz trebuie analizat şi investigat cu imparţialitate.
Art. 71. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
Art. 72 (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute nici o măsură, cu excepţia avertismentului, nu poate
fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Sancţiunile disciplinare
se aplică potrivit legii.
Art. 73.(1) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare dacă
salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară. Radierea sancţiunii se constată prin
decizie scrisă a angajatorului.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
CAPITOLUL XI
REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ
Art. 74. Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârşite de salariat. La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi
gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele
abaterii, comportarea generală în timpul serviciului, precum şi de existenţa în antecedente a altor sancţiuni
disciplinare.
Art. 75. Sancţiunile disciplinare, cu excepţia avertismentului scris, nu pot fi aplicate decât după efectuarea unei
cercetări disciplinare prealabile a faptei săvârşite. Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere, dă dreptul
angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 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 avocat sau de
către reprezentanții salariaților.
Art. 76. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de
persoana/comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul
întrevederii (prin registratură, cu confirmare de primire).
Art. 77. În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în
favoarea sa şi să ofere persoanei/comisiei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care
le consideră necesare.
Art. 78. La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest sens va întocmi un
proces verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului abaterii disciplinare, descrierea faptei,
descrierea modului în care s-a desfăşurat cercetarea şi ascultarea salariatului, prezentarea condiţiilor şi
împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită, prezentarea consecinţelor abaterii disciplinare, a comportării generale în
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serviciu a salariatului şi eventualele sancţiuni suferite anterior, stabilirea gradului de vinovăţie, probele administrate
şi propunerile comisiei privind sancţiunea aplicabilă sau clasarea cauzei.
Art. 79. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă
scrisă în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
Art. 80. Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
Art. 81. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti
competente în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării.
Art. 82. Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
precizarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă
aplicabil care au fost încălcate de salariat;
motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau
motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3) din Codul Muncii, nu a fost efectuată cercetarea;
temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinara se aplică;
termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
instanţă competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

CAPITOLUL XII
RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ
Art. 83. Spitalul, în calitate de angajator, şi salariaţii răspund patrimonial în condiţiile art. 253-259 din Codul
Muncii, republicat. Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl
despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului
în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi
în legătură cu munca lor. În situaţia în care angajatorul constată că salariatul a provocat o pagubă din vina şi în
legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea
contravalorii aceseia, prin acordul părţilor, într-un termen de minim 30 zile se la data comunicării. Contravaloarea
pagubei recuperate nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
Art. 84. Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Suma stabilită pentru
acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză. Ratele nu pot fi
mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a depăşi împreună cu celelalte reţineri, jumătate din salariul
respectiv.
CAPITOLUL XIII
FORMAREA PROFESIONALĂ
Art. 85. Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formare profesională
conform art. 194 din Codul Muncii, republicat. Participarea la formare profesională poate avea loc
la iniţiativa angajatorului sau a salariatului.
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1. În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de
angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.
2. Dacă participarea la cursuri de formare profesională presupune scoaterea integrală din
activitate, contractul de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o
indemnizaţie plătită de angajator. Pe perioada suspendării contractului de muncă salariatul
beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare
în sistemul asigurărilor sociale de stat.
3. Salariaţii care au beneficiat de un curs sau stagiu de formare profesională finanţat de angajator,
mai mare de 60 zile nu pot avea iniţiativa încetării contractului de muncă pe o perioadă de 3 ani
de la data absolvirii cursului de formare profesională.
4. În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire
profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului şi va decide
cu privire la cererea formulată de salariat în termen de 15 zile de la primirea solicitării. În acest
sens, salariaţii au dreptul să beneficieze la cerere, de concedii pentru formare profesională.
Art. 84. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.
Art. 85. La întoarcere, salariatul care a solicitat concediu pentru formare profesională va prezenta
dovada participării la cursurile respective.
Art. 86. Deplasările în străinătate în vederea participării la congrese, conferinţe, simpozioane,
seminarii, colocvii, cursuri şi stagii de practică, specializare sau perfecţionare pe bază de invitaţie
primită din partea unor organizaţii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau
parţială de către aceştia a cheltuielilor, pot avea loc numai cu aprobarea prealabilă a conducerii
unităţii.
Art. 87. Dacă deplasarea se efectuează pentru cursuri, schimb de experienţă, specializare,
perfecţionare, bursă, se mai solicită (pe lângă cele de mai sus) şi un memoriu de necesitate privind
deplasarea şi declaraţia că nu este salarizat de partenerul străin.
Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoană şi există mai mulţi candidaţi care îndeplinesc
condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor în străinătate se face prin numire de către conducerea
unităţii, cu consultarea reprezentanților salariaţilor.
Art. 88. Pentru ca salariaţii respectivi să beneficieze de drepturile salariale în ţară, conform
Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie să înainteze o
cerere scrisă conducerii unităţii, cu cel puţin 1 lună înaintea deplasării, din care să reiasă:
- scopul deplasării, data plecării, durata deplasării şi cine suportă cheltuielile de cazare masă şi
transport;
- invitaţia în copie xerox;
- traducerea invitaţiei în limba română (neoficială).
Art. 89. La înapoierea în ţară, salariatul va prezenta conducerii unităţii un referat cuprinzând
rezultatele obţinute ca urmare a deplasării efectuate.
CAPITOLUL XIV
EVALUAREA PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR
Art. 90. Salariaţii vor fi evaluaţi profesional anual.
Art. 91. (1) La evaluarea periodică se vor utiliza următoarele criterii generale:
a) Cunoştinţe şi experienţă
b) Complexitate, creativitate şi diversificarea activităţii
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c) Judecata şi impactul deciziilor
d) Influenţă, coordonare şi supervizare
e) Contacte şi comunicare
(2) Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de
evaluare:
1. cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii;
2. capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea;
3. capacitatea de organizare şi coordonare a activităţii compartimentului;
4. capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de
bună colaborare cu alte compartimente.
Art. 92. Evaluatorul are obligaţia de a aplica criteriile de evaluare în mod obiectiv, corect şi
nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002, privind egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi, precum şi a Procedurii Operaţionale privind evaluarea performantelor
profesionale individuale.
Art. 93. Evaluatorul este persoană din cadrul unităţii, cu atribuţii de conducere a locului de
muncă în care îşi desfăşoară activitatea salariatul evaluat, sau după caz, care coordonează
activitatea respectivului salariat astfel:
- Manager - pentru personalul direct subordonat
- director medical - pentru personalul direct subordonat
- director financiar contabil - pentru personalul depart. financiar-contabil, buget
- asistent sef - pentru personalul mediu si auxiliar
- şef serviciu/șef birou - pentru personalul subordonat
Art. 94. Evaluarea periodică se va realiza prin utilizarea de Fişe de evaluare, aprobate de
către Consiliul Judeţean Neamţ.
Art. 95. Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si
criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la 5, nota
exprimând aprecierea gradului de îndeplinire. Calificativul final al evaluarii se stabileşte pe
baza notei finale, după cum urmează:
Între 1,00 – 2,00 nesatisfăcator;
Între 2,01 – 3,00 satisfăcător;
Între 3,01 – 4,00 bine;
Între 4,01 – 5,00 foarte bine.
Art. 96. Rezultatele evaluării profesionale vor putea fi utilizate în evaluarea:
- selecţiei salariatului în vederea promovării;
- selecţiei salariatului în cazul concedierii;
- identificării nevoilor de instruire/perfecţionare a salariaţilor;
- recompensarea salariaţilor.
Art. 97. Salariatul nemulţumit de evaluarea făcută de şeful ierarhic direct, se poate adresa
şefului ierarhic superior sau managerului, care va analiza contestaţia în comisia constituită în
acest scop. Rezultatul contestaţiei va fi comunicat salariatului în termen de 5 zile de la
soluţionare.
CAPITOLUL XV

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENTULUI
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Art. 98 Drepturile pacienţilor
a) Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune,
în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
b) Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
c) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la
modul de a le utiliza.
d) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor
de servicii de sănătate.
e) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să
le respecte pe durata spitalizării.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
k) Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al
investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
l) Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris,
răspunderea pentru decizia să; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie
explicate pacientului.
m) 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.
n) În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul
reprezentantului legal nu mai este necesar.
o) 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.
p) Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical
clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu
sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul
legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
q) Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu
excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării
suspectării unei culpe medicale.
r) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
s) 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.
t) În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi,
implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
u) Pacientul are acces la datele medicale personale.
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Art. 99. (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia
cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile
acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
(2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru
sănătatea publică.
Art. 100. (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru
anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe
baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se
elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezenţei legi sau în situaţii particulare de către Consiliul Medical, şi se aduc la
cunoştinţa publicului.
Art. 101. (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile
de dotare necesare şi personal acreditat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.
Art. 102. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura
posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai asemănător de cel familial.
Art. 103. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic
acreditat din afara instituției.
Art. 104. (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună
pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel
decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii,
cu respectarea legii.
Art. 105. (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de
sănătate sau până la remisiune.
(2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi
medicale publice şi nepublice, spitalicești şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină
generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au
dreptul la serviciile comunitare disponibile.
Art. 106. Pe perioada spitalizării pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de
urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.
Art. 107. (1) La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medical
curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie
informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul
de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
(2) Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi informaţi despre
evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament se exprimă în scris, prin completarea formularului
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.
Art. 108. Pacienţii au drept de acces la dosarele lor medicale, la înregistrările tehnice şi la orice
alte dosare care au legătură cu diagnosticul, tratamentul şi îngrijirile primite sau cu părti din
acestea; Pacienţii au dreptul să ceară corectarea, completarea, ştergerea, clarificarea şi/sau
aducerea la zi a datelor personale şi medicale referitoare la ei şi care sunt incorecte, incomplete,
ambigue sau depăşite sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament şi îngrijiri;
Interviul psihiatric trebuie făcut doar cu respect adecvat pentru viaţa privată a individului.
Aceasta înseamnă că se poate face doar în prezenţa acelor persoane care sunt necesare pentru
interviu şi doar dacă pacientul îşi dă consimţământul.
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Art. 103. Orice amestec în viaţa privată, familiala a pacientului este interzis, cu excepţia
cazurilor în care aceasta 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.
Art. 104. Drepturile pacientului cu tulburări psihice
• Orice persoană cu tulburări psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale şi îngrijiri de
sănătate mintală disponibile.
• Orice persoană care suferă de tulburări psihice sau care este îngrijită ca atare trebuie tratată cu
omenie şi în respectul demnităţii umane şi să fie apărată împotriva oricărei forme de exploatare
economică, sexuală sau de altă natură, împotriva tratamentelor inumane, vătămătoare şi
degradante.
• Nu este admisă nici o discriminare bazată pe o tulburare psihică și nici o altă formă de
discriminare bazată pe alte criterii.
• Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul să exercite toate drepturile civile,
politice, economice, sociale şi culturale recunoscute în Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, precum şi în alte convenţii şi tratate internaţionale în materie, la care România a aderat
sau este parte, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
• Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul, în măsura posibilului, să trăiască
şi să lucreze în mijlocul societăţii. Administraţia publică locală, prin organismele competente,
asigură integrarea sau reintegrarea în activităţi profesionale corespunzătoare stării de sănătate şi
capacităţii de reinserţie socială şi profesională a persoanelor cu tulburări psihice.
• Persoanelor internate li se poate restricţiona libertatea de mişcare, prin folosirea unor mijloace
adecvate, pentru a salva de la un pericol real şi concret viaţa, integritatea corporală sau sănătatea
lor ori a altei persoane.
• Persoanele internate pot fi izolate temporar, fără contenţionare, în vederea protejării acestora,
dacă reprezintă un pericol pentru ele însele sau pentru alte persoane. Această măsură trebuie
aplicată cu maximă precauţie şi numai în cazul în care orice altă modalitate s-a dovedit
ineficientă.
• Orice persoană cu tulburare psihică are dreptul să primească îngrijiri comunitare, în sensul
definit de prezenta lege.
• Orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
a) recunoaşterea de drept ca persoană; b) viaţa particulară; c) libertatea de comunicare, în
special cu alte persoane din unitatea de îngrijire, libertatea de a trimite şi de a primi comunicări
particulare fără nici un fel de cenzură, libertatea de a primi vizite particulare ale unui consilier ori
ale unui reprezentant personal sau legal şi, ori de câte ori este posibil, şi ale altor vizitatori,
libertatea de acces la serviciile poştale şi telefonice, precum şi la ziare, la radio şi la televiziune;
d) libertatea religioasă sau de convingere.
• Mediul şi condiţiile de viaţă în serviciile de sănătate mintală trebuie să fie pe cât posibil cât mai
apropiate de viaţa normală a persoanelor de vârstă corespunzătoare.
• Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
a) mijloace de educaţie; b) posibilităţi de a cumpăra sau de a primi articolele necesare vieţii
zilnice, distracţiilor sau comunicării; c) mijloace care să permită pacientului să se consacre unor
ocupaţii active, adaptate mediului său social şi cultural, încurajări pentru folosirea acestor
mijloace şi măsuri de readaptare profesională de natură să îi uşureze reinserţia în societate.
• Pacientul nu poate fi obligat să presteze o muncă forţată.
• Activitatea efectuată de către un pacient într-un serviciu de sănătate mintală nu trebuie să
permită exploatarea fizică sau psihică a acestuia.
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• Studiile clinice şi tratamentele experimentale, psihochirurgia sau alte tratamente susceptibile să
provoace vătămări integrităţii pacientului, cu consecinţe ireversibile, nu se aplică unei persoane
cu tulburări psihice decât cu consimţământul acesteia, în cunoştinţă de cauză, şi cu condiţia
aprobării de către comitetul de etică din cadrul unităţii de psihiatrie, care trebuie să se declare
convins că pacientul şi-a dat cu adevărat consimţământul, în cunoştinţă de cauză, şi că acesta
răspunde interesului pacientului.
• Din momentul admiterii în spital fiecare pacient trebuie să fie informat de îndată ce este
posibil, într-o formă şi într-un limbaj pe care să poată să le înţeleagă, asupra drepturilor sale, în
conformitate cu prevederile legii, iar această informare va fi însoţită de explicarea drepturilor şi a
mijloacelor de a le exercita.
• Dacă pacientul nu este capabil să înţeleagă aceste informaţii şi atât timp cât această
incapacitate va dura, drepturile sale vor fi aduse la cunoştinţă reprezentantului său personal sau
legal.
• Pacientul care are capacitatea psihică păstrată are dreptul să desemneze persoana care va fi
informată în numele său, precum şi persoana care va fi însărcinată să îi reprezinte interesele pe
lângă autorităţile serviciului.
• Persoanele care execută pedepse cu închisoarea sau care sunt deţinute în cadrul unei urmăriri
sau al unei anchete penale şi despre care s-a stabilit că au o tulburare psihică, precum şi
persoanele internate în spitalul de psihiatrie ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranţă
prevăzute de Codul penal primesc asistenţă medicală şi îngrijirile de sănătate mintală disponibile,
conform prevederilor legii.
Orice pacient sau fost pacient cu tulburări psihice sau reprezentantul său legal ori convenţional
poate formula plângeri privind încălcarea drepturilor pacienţilor prevăzute de legea nr. 487/2002
republicata, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 105. Condiţiile de asistenţă şi îngrijire a sănătăţii mintale ale persoanelor care execută
pedepse cu închisoarea sau care sunt reţinute sau arestate preventiv şi despre care s-a stabilit că
au o tulburare psihică, precum şi persoanele internate în unitatea de psihiatrie ca urmare a
aplicării măsurilor medicale de siguranţă prevăzute de Codul penal nu pot fi discriminatorii în
raport cu celelalte persoane bolnave psihic.
Art. 106. Norme de îngrijire
Persoanele cu tulburări psihice beneficiază de asistenţă medicală, îngrijiri şi protecţie socială de
aceeaşi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi şi adaptate cerinţelor lor de sănătate.
Pentru asigurarea calităţii îngrijirilor serviciile de sănătate mintală trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
(1) are dreptul la respectarea intimităţii personale în limita programului terapeutic individualizat
şi a posibilităţilor instituției;
(2) să respecte şi să fie adaptate convingerilor religioase şi culturale ale persoanelor cu tulburări
psihice;
(3) să asigure accesul pacienţilor la procesul de evaluare a îngrijirilor.
Art. 107. Orice persoană cu tulburări psihice trebuie apărată de daunele pe care ar putea să i le
producă administrarea nejustificată a unui medicament sau a unor proceduri de diagnostic şi
tratament, de maltratările din partea altor pacienţi, ale personalului de serviciu sau ale altor
persoane ori de alte acte de natură să antreneze o suferinţă fizică sau psihică.
Art. 108. Îngrijirile oricărei persoane cu tulburări psihice se acordă în mediul cel mai puţin
restrictiv, prin proceduri cât mai puţin restrictive, care să respecte pe cât posibil integritatea sa
fizică şi psihică şi să răspundă în acelaşi timp nevoilor sale de sănătate, precum şi necesităţii de a
asigura securitatea fizică a celorlalţi.
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Tratamentul şi îngrijirile acordate persoanei cu tulburări psihice se bazează pe un program
terapeutic individualizat, discutat cu pacientul, revizuit periodic, modificat atunci când este
nevoie şi aplicat de către personal calificat.
Art. 109. (1) În alcătuirea şi în punerea în aplicare a programului terapeutic medicul psihiatru
este obligat să obţină consimţământul pacientului şi să respecte dreptul acestuia de a fi asistat în
acordarea consimţământului.
(2) Medicul psihiatru poate institui tratamentul fără obţinerea consimţământului pacientului în
următoarele situaţii:
a) comportamentul pacientului reprezintă un pericol iminent de vătămare pentru el însuşi sau
pentru alte persoane;
b) pacientul nu are capacitatea psihică de a înţelege starea de boală şi necesitatea instituirii
tratamentului medical;
c) pacientul a fost pus sub interdicţie în urma unei proceduri juridice anterioare şi s-a instituit
tutela.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), în care nu se obţine sau nu se poate obţine
consimţământul reprezentantului convenţional ori legal al pacientului, medicul psihiatru
acţionează pe propria răspundere, instituind procedurile de diagnostic şi tratament pe care le
consideră necesare pe perioada strict necesară atingerii scopului urmărit. Aceste cazuri vor fi
notificate şi supuse analizei comisiei de revizie a procedurii, în conformitate cu prevederile din
Legea 487/2002 republicata.
Art. 110. Consimțământul informat
(1) Din momentul admiterii într-un serviciu de sănătate mintală fiecare pacient trebuie să fie
informat de îndată ce este posibil, într-o formă şi într-un limbaj pe care să poată să le înţeleagă,
asupra drepturilor sale, în conformitate cu prevederile legii, iar această informare va fi însoţită de
explicarea drepturilor şi a mijloacelor de a le exercita.
(2) Dacă pacientul nu este capabil să înţeleagă aceste informaţii şi atât timp cât această
incapacitate va dura, drepturile sale vor fi aduse la cunoştinţa reprezentantului său legal sau
convenţional.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi pe parcursul internării
nevoluntare a pacientului.
Art. 111. (1) Persoana cu capacitate deplină de exerciţiu şi cu capacitatea psihică păstrată, care
urmează a fi supusă unui tratament medical, are dreptul de a desemna, ca reprezentant
convenţional, o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu, care să o asiste sau să o reprezinte pe
durata tratamentului medical.
(2) Unitatea sanitară va informa persoana prevăzută la alin. (1) cu privire la acest drept şi îi va
pune la dispoziţie convenţia-model pentru desemnarea reprezentantului convenţional.
(3) Convenţia-model prevăzută la alin. (2) este cea aprobată prin normele de aplicare a legii nr.
487/2002 republicata.
(4) Reprezentarea convenţională se realizează numai după încheierea în formă scrisă a
convenţiei-model, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) o persoană poate avea, în acelaşi timp, un singur reprezentant convenţional;
b) reprezentarea convenţională este limitată numai cu privire la asistarea sau reprezentarea
persoanei în ceea ce priveşte internarea şi tratamentul medical, inclusiv drepturile acesteia pe
durata tratamentului;
c) reprezentarea poate fi numai cu titlu gratuit;
d) convenţia-model trebuie să fie semnată atât de către pacient, cât şi de către reprezentantul
convenţional;
e) este necesară prezenţa unui martor, atestată prin semnarea convenţiei-model şi de către acesta;
martor nu poate fi o persoană din personalul medical al unităţii psihiatrice;
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f) convenţia-model trebuie să cuprindă declaraţia expresă a celui reprezentat, referitoare la
împuternicirea dată reprezentantului convenţional de a decide cu privire la aplicarea
tratamentului prin electroşocuri.
(5) Reprezentantul convenţional are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) de a asista pacientul în relaţiile cu unitatea medicală, cu instituţiile publice sau cu orice alte
persoane numai în legătură cu internarea şi tratamentul medical, inclusiv cu drepturile acestuia
pe durata tratamentului, şi numai pentru perioada în care pacientul are dificultăţi în a aprecia
implicaţiile unei decizii asupra lui însuşi;
b) de a reprezenta interesele pacientului pe lângă conducerea instituției de psihiatrie, precum şi în
faţa organelor judiciare, după caz, numai în legătură cu internarea şi tratamentul medical,
inclusiv cu drepturile acestuia pe durata tratamentului, şi numai pentru perioada în care persoana
reprezentată are dificultăţi în a aprecia implicaţiile unei decizii asupra ei înseşi, potrivit
prevederilor art. 11 din legea nr. 487/2002, republicată;
c) de a fi informat, la cerere, cu privire la asistenţa medicală acordată pacientului.
(6) Pacientul său reprezentantul convenţional poate denunţa oricând, în mod unilateral, convenţia
de reprezentare. Un nou reprezentant convenţional poate fi numit cu respectarea dispoziţiilor
prezentei legi.
(7) Reprezentantul convenţional poate fi înlocuit, după cum urmează:
a) la instituirea unui reprezentant legal, potrivit legii;
b) la solicitarea pacientului, dacă starea sănătăţii sale o permite;
c) în cazul prevăzut la art. 31 din legea nr. 487/2002, republicata, respectiv în situaţiile în care
medicul psihiatru suspectează existenţa unor interese contrare între acesta și pacient.
d) la externarea persoanei, chiar dacă aceasta urmează tratament medical ambulatoriu.
(8) Existenţa unui reprezentant legal sau convenţional nu înlătură obligaţia serviciului de sănătate
mintală de a informa pacientul cu privire la drepturile şi obligaţiile sale.
(9) În cazul în care persoana internată a fost declarată ca fiind lipsită de capacitate deplină de
exerciţiu, aceasta va beneficia de sprijinul reprezentantului legal, desemnat potrivit dispoziţiilor
legale.
(10) În cazul în care pacientul nu are un reprezentant legal ori nu a desemnat un reprezentant
convenţional din cauza lipsei capacităţii psihice, unitatea sanitară este obligată să sesizeze, de
îndată, autoritatea tutelară din unitatea administrativ-teritorială în care pacientul îşi are domiciliul
sau reşedinţa ori, în cazul în care acestea nu sunt cunoscute, pe cele în a căror circumscripţie
teritorială se află unitatea medicală, în vederea instituirii măsurilor de ocrotire.
Consimţământul poate fi retras în orice moment de către pacient sau de reprezentantul
convenţional ori legal, medicul psihiatru având obligaţia să informeze pacientul său
reprezentantul său personal ori legal asupra urmărilor întreruperii tratamentului. Medicul
psihiatru are dreptul de a continua aplicarea măsurilor terapeutice pe perioada strict necesară în
cazul în care apreciază că întreruperea tratamentului are drept consecinţă apariţia periculozităţii
pentru sine sau pentru alte persoane, din cauza bolii. Aceste cazuri vor fi notificate şi supuse
analizei comisiei de revizie a procedurii, în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr.
487/2002, republicata.
În situaţiile în care medicul psihiatru suspectează existenţa unor interese contrare între pacient şi
reprezentantul său legal sau convenţional, sesizează autoritatea tutelară din unitatea
administrativ-teritorială în care pacientul îşi are domiciliul sau reşedinţa, pentru iniţierea
procedurilor necesare desemnării unui alt reprezentant.
Toate deciziile terapeutice se comunică imediat pacientului şi, în cel mai scurt timp,
reprezentatului acestuia, legal sau convenţional, consemnându-se, în acelaşi timp, în dosarul
medical.
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Fiecare membru din echipa terapeutică este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, cu
excepţia situaţiilor prevăzute de prezenta lege.
Art. 112. Obligaţiile pacientului.
• să nu părăsească incinta spitalului fără aviz sau recomandare medical;
• să respecte regulamentul de ordine interioară şi regulile stabilite de conducerea unității;
• să respecte regulile de igienă personal;
• să se încadreze şi să respecte programul medical stabilit;
• să nu păstrează alimente perisabile în noptiere sau pe pervazul ferestrelor, ci numai în
frigiderele existente în secție;
• să se încadreze şi să respecte programul medical stabilit;
• să servească mesa numai în sala de mese - excepţie pacienţii netransportabili;
• să respecte programul de masă;
• să nu introducă şi nu consume băuturi alcoolice în spital;
• să predea personalului obiectele cu potenţial periculos şi medicaţia personală;
• este interzis accesul, fără aviz medical, în clădirile şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea
medicală (bucătărie, ateliere, etc.);
• să respecte ţinuta de spital obligatorie, specifică secţiei medicale;
• să nu fumeze în spțiile aparținând spitalului;
• să nu înstrăineze obiectele de inventar din dotarea secţiilor.
CAPITOLUL XVI
OBLIGAȚIILE SPITALULUI ÎN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII
MEDICALE
Art. 113. Unitatea are obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la:
a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;
b) identitatea şi statul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unitate;
d) starea propriei sănătăţi;
e) intervenţiile medicale propuse;
f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată;
g) alternativele existente la procedurile propuse;
h) date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare;
i) tehnologică;
j) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale;
k) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate;
Art. 114. Unitatea trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără
discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune
politică sau antipatie personală.
Art. 115. Unitatea trebuie să utilizeze toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea
unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale.
Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii specifice secţiilor, compartimentelor şi altor
departamente funcţionale, conducerea unităţii poate dirija temporar personal mediu şi auxiliar, în
funcţie de necesităţile ce se impun.
Art. 116. În situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi care îşi asumă în
scris răspunderea pentru decizia lor, acestora trebuie să li se explice consecinţele refuzului sau
opririi actelor medicale.
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Art. 117. În situaţia în care este necesară efectuarea unei intervenţii medicale unui pacient care
nu îşi poate exprima voinţa, se formează o comisie medicală care stabileşte conduita terapeutică.
Art. 118. În situaţia în care, pentru efectuarea unei intervenţii medicale, se solicită
consimţământul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie să fie implicat în adoptarea
deciziei, în limitele capacităţii sale de înţelegere.
Art. 119. (1) Fotografierea sau filmarea pacienţilor în unitate, în cazurile în care imaginile sunt
necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei
culpe medicale, se efectuează fără consimţământul acestora.
(2) În toate situaţiile care nu sunt prevăzute la alin. (1) unitatea este obligată să asigure obţinerea
consimţământului pacientului.
Art. 120. Unitatea trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale
personale.
Art. 121. (1) În situaţia în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, instituția are
obligaţia să asigure respectarea cadrului legal pentru furnizarea acestora.
(2) În situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată, familială a pacientului influenţează
pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, unitatea le poate utiliza, dar
numai cu consimţământul acestora, fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă
pericole pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică.
Art. 122. În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea
femeii gravide, se acordă prioritate salvării vieţii mamei.
Art. 123. Unitatea are obligaţia de a asigura efectuarea de intervenţii medicale asupra pacientului
numai dacă dispune de dotările necesare şi de personal acreditat.
Art. 124. (1) La cererea pacienţilor internaţi, unitatea trebuie să asigure condiţiile necesare
pentru obţinerea de către aceştia a altor opinii medicale, precum şi pentru acordarea de servicii
medicale de către medici acreditaţi din afara unităţii.
(2) Plata serviciilor medicale acordate pacienţilor internaţi de către medicii prevăzuţi la alin. (1)
se efectuează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 125. În scopul asigurării continuităţii îngrijirilor acordate pacienţilor, precum şi a serviciilor
comunitare necesare după externare, unitatea stabileşte parteneriate cu alte unităţi medicale
publice şi nepublice, spitalicești şi ambulatorii, care dispun de medici, cadre medii sanitare şi alt
personal calificat.
Art. 126. Informaţiile înregistrate, stocate, prelucrate, fiind informaţii legate de activitatea
proprie, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS,
constituie secrete de stat şi de serviciu, vor fi accesate şi gestionate conform standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate.
Art. 127. Confidențialitatea datelor pacienților
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiIilor, 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. Pacientul are acces la datele
medicale personale.
Situaţiile în care pot fi dezvăluite informaţii referitoare la o persoană cu tulburare psihică sunt
următoarele:
a) există o dispoziţie legală în acest sens;
b) stabilirea vinovăţiei în cazul unei infracţiuni prevăzute de lege;
c) acordul persoanei în cauză;
d) este necesară pentru exercitarea profesiunii, cu condiţia respectării anonimatului persoanei în
cauză.
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(1) Pot fi transmise dosare şi informaţii medicale între diferite unităţi sanitare, la cerere sau cu
ocazia transferului, dacă pacientul accepta transferul.
(2) Când anumite informaţii referitoare la un tratament actual sau trecut privind un pacient sunt
necesare unei instanţe de judecată sau Colegiului Medicilor din România, care judecă în legătură
cu o cauză, medicul curant este autorizat să aducă dovezi de orice fel privind pacientul şi
comunicări ale informaţiilor aflate sub semnul confidenţialităţii.
(3) Orice pacient sau fost pacient are acces la toată documentaţia medicală din serviciile unde a
fost îngrijit, cu excepţia cazurilor în care:
a) dezvăluirea unor asemenea documente medicale ar putea să fie în detrimentul sănătăţii sale
fizice şi mintale, acest fapt fiind stabilit de către medicul-şef sau de către medicul curant;
b) a fost efectuată o specificaţie scrisă asupra riscului acestui efect pe dosarul pacientului,
aplicată numai persoanelor care sunt pacienţi în prezent, nu şi foştilor pacienţi.
Art. 128. Gestiunea datelor şi informaţiilor medicale
Funcţia de gestiune a datelor şi informaţiilor medicale se referă la centralizarea, administrarea,
protejarea şi asigurarea back-up-ului datelor atât cu caracter general cât şi cele cu character
confidenţial.
Acest lucru se realizează prin metode specifice, având ca suport atât partea structural
organizatorică, proceduri operaţionale pe compartimente/servicii, proceduri legate de securizarea
confidenţialităţii datelor cât şi partea de management - organizare a modului de lucru prin
stabilirea unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecărui utilizator la datele
solicitate.
Responsabilul privind gestiunea datelor este specific fiecărei activităţi operaţionale. Astfel,
directorul financiar contabil este responsabil în ceea ce priveşte structura şi managementul
datelor cu caracter contabil, coordonatorul compartimentului statistică sau persoana desemnată
prin decizie internă a managerului este responsabil(ă) pentru procesarea în bună regulă a datelor
centralizate precum şi limitarea accesului fizic la datele respective, asistentul șef este responsabil
cu confidenţialitatea datelor menţionate în FOCG, iar angajatul răspunzător de suportul IT sau
firma specializată cu care unitatea are relaţii contractuale fiind în măsură să gestioneze datele cât
şi fluxul acestora din punct de vedere hardware şi software.
Art. 129. Accesul pacienţilor/aparţinătorilor la informaţia dosarului medical:
1. pe baza actului de identitate, posesorul dosarului medical are acces la documentele acestuia iar
copii ale acestor documente se obţin cu acordul scris al medicului currant;
2. aparţinătorii sau orice altă persoană fizică sau juridică au acces la informaţia medicală din
dosarul medical pe baza unei cereri către conducerea instituţiei:
- dacă persoana respectivă este menţionată în declaraţia de consimţământ pe care pacientul o
completează la internare;
- dacă persoana respectivă nu este înscrisă în declaraţia de consimţământ dar prezintă o
împuternicire legalizată prin care se însărcinează de către pacient în acest sens.
Art. 130. Atribuţii specifice referitoare la gestiunea dosarului pacientului
În momentul internării, pacientul se înregistrează în Registrul de internări – externări,
completându-se datele în FOCG. Aceasta însoţeşte pacientul pe secţie, unde este internat, iar
medicul care a decis internarea completează în ea conform legii.
Zilnic sau ori de câte ori este evaluat pacientul în funcţie de starea de sănătate se consemnează în
FOCG evoluţia şi recomandările medicale, acestea parafandu-se. Analizele medicale se
consemnează în FOCG la rubrica analize medicale. Se consemnează zilnic în foaia de
temperatură de către asistentul medical: temperatura, puls, etc.
La externare medicul curant completează data şi ora externării, numărul de zile de spitalizare,
epicriza, starea la externare şi tipul externării, diagnosticele la externare şi codificarea lor, după
Clasificaţia internaţională.
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De asemenea se întocmesc şi celelalte documnte – bilet de ieşire, scrisoare medicală, reţeta
medicală. FOCG se aduce la biroul de internări pentru arhivare.
În cazul transferului intraspitalicesc, se întocmeşte o singură FOCG şi se stabileşte un singur
diagnostic principal în momentul externării.
Unitatea pune la dispoziția neîngrădită a pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor
registrul de sugestii, reclamații și sesizări ce poate fi găsit la secretariatul unității.
CAPITOLUL XVII
REGULI GENERALE ŞI CIRCUITE FUNCŢIONALE SPECIFICE
1. Reguli generale privind utilizarea tehnicii de calcul aflată în dotarea

Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Nicolae’’ Roman.
Art. 131. (1) Salariaţii spitalului au obligaţia de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare,
imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii
sarcinilor ce le-au fost atribuite.
(2) Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara spitalului.
(3) În cazul apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea aparaturii, salariaţii au obligaţia de a
anunţa telefonic, personal sau în scris, Serviciul Informatic care va face tot posibilul pentru
remedierea acestora, astfel încât activitatea să nu fie perturbată.
(4) Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra aparaturii sau modificarea setărilor
stabilite de către angajatul răspunzător de suportul IT sau firma specializată cu care unitatea are
relaţii contractuale.
(5) Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicaţii fără înştiinţarea şi/sau acordul
specialiştilor din cadrul angajatul răspunzător de suportul IT sau firma specializată cu care
unitatea are relaţii contractuale.
(6) Este interzisă instalarea programelor pentru care Spitalul nu a achiziţionat licenţe.
(7) Este interzisă instalarea şi utilizarea jocurilor pe calculator.
(8) Accesul la internet, acolo unde este permis, se face numai în interes de serviciu.
(9) Este interzis accesul neautorizat la bazele de date sau utilizarea altui nume de utilizator şi
parola fără acceptul utilizatorului care are drept de acces; salariaţii au obligaţia de a păstra
confidenţialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicaţii.
(10) Se interzice accesul direct pe server oricărei persoane în afara angajatul răspunzător de
suportul IT sau firma specializată cu care unitatea are relaţii contractuale.
(11) Este interzisă listarea sau copierea de documente în interes personal; în cazul
documentelor de serviciu, se vor lista/copia minimum de pagini necesare, pentru a evita
consumurile inutile de materiale consumabile (hârtie, toner) şi suprasolicitarea aparaturii.
2. Circuitul documentelor în unitate
Art. 132. (1) Actele, documentele şi lucrările elaborate în cadrul Spitalului de Psihiatrie ,,Sf
Nicolae’’ Roman pot purta denumirea de: hotărâre, dispoziţie, decizie, notă internă, notă de
serviciu, adresă de înştiinţare, comunicare, notificare etc.
(2) Dispoziţiile sunt elaborate de consilierul juridic şi sunt trimise spre semnare managerului,
fiind apoi difuzate prin intermediul secretariatului.
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(3) Numerele de dispoziţii se dau de consilierul juridic. Originalul dispoziţiei se păstrează la
consilierul juridic în registrul special cu această destinaţie.
(4) Notele de serviciu şi notele interne de la manager sau ceilalţi conducători ierarhici, precum şi
între serviciile/compartimentele unităţii se comunică celor interesaţi prin intermediul
secretariatului.
(5) Comunicările generale către secţie si alte compartimente pot fi transmise şi prin notă
telefonică.
(6) Documentele şi lucrările expediate din spital se înaintează spre aprobare şi semnare
managerului de către şefii sectoarelor de activitate şi se transmit prin curier sau poştă, fax, mail.
(7) Actul sau adresa se redactează în atâtea exemplare originale câţi deţinători sunt, plus un
exemplar care se va arhiva la serviciul de specialitate care l-a întocmit.
(8) Cererile salariaţilor prin care solicită diverse drepturi (CO, cursuri perfecţionare profesională,
concediu fără plată etc), precum și referatele de necesitate întocmite de secţii se trimit la
secretariatul unităţii care le vor redirecţiona către conducere sau serviciile implicate conform
deciziei managerului privind circulaţia documentelor.
(9) Toate documentele care circulă în şi între diferitele compartimente ale spitalului, atât cele
externe primite din afara unităţii, cât şi cele interne, generate în unitate, vor primi un număr de
înregistrare.
(10) Fiecare document (adresă) se va înregistra separat pentru a se putea urmări distinct circulaţia,
modul de soluţionare şi detaliile expedierii documentului.
(11) Înregistrarea documentelor se va face numai de către salariaţii cărora le-a fost acordat acest
drept.
(12) Între diferitele compartimente, documentele vor circula prin intermediul secretariatului, pe
bază de semnătură de predare/primire, într-un registru sau borderou, în care se va specifica
numărul şi data înregistrării documentelor, data predării/primirii, numele şi semnătura în clar a
celui care a primit documentul.
(13) Circuitul documentelor fizice de la manager la subordonaţii direcţi se face prin secretariat.
(14) Fiecare compartiment va stabili care este circuitul normal al fiecărui tip de document, astfel
încât să se elimine pe cât posibil întârzierea nejustificată a rezolvării unei probleme, cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare.
(15) Circuitul unui tip de document se poate modifica în funcţie de necesităţi, prin stabilirea unor
reguli interne, care vor fi aduse la cunoştinţă celor implicaţi.
(16) În cazul în care se doreşte expedierea unor documente prin alte servicii poştale (curierat
rapid, poştă specială, scrisoare cu confirmare de primire) compartimentul care solicită acest lucru
trebuie să întocmească un referat prin care să justifice necesitatea expedierii prin astfel de
serviciu.
(17) În referat se va specifica clar: numele şi adresa destinatarului şi tipul de serviciu poştal prin
care se va face expedierea.
(18) Documentele scoase din circuit vor fi arhivate cu respectarea reglementărilor legale.
3. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale

salariaţilor sau pacienţilor
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Art. 133. (1) Cererile, sesizările sau reclamaţiile salariaţilor vor fi depuse la secretariatul unităţii,
de unde vor fi înaintate către manager care le va direcţiona spre soluţionare serviciilor implicate în
funcţie de problema reclamată.
(2) Răspunsul va fi comunicat petiţionarului în maxim 30 de zile de la repartizarea spre
soluţionare a cererii respective. În situaţia în care aspectele sesizate în petiţie necesită o cercetare
mai amănunţită, termenul de răspuns poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
(3) În cazul în care salariaţii formulează două sau mai multe petiţii cu acelaşi subiect acestea se
vor conexa urmând să primească un singur răspuns. Dacă, după trimiterea răspunsului se
primeşte o nouă petiţie cu acelaşi subiect, aceasta se va clasa, cu menţiunea că s-a răspuns.
(4) Petiţiile anonime nu se iau în considerare.
(5) Litigiile, reclamaţiile, sesizările, se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care nu se pot
astfel rezolva, salariatul se poate adresa instanţei judecătoreşti competente.
(6) Soluţionarea sesizărilor privind încălcarea normelor de conduită şi disciplină în relaţia pacient
– medic – asistent este de competenţa Consiliului Etic.
(7) Sesizarea poate fi depusă la secretariatul unităţii de pacient/aparţinător/vizitator sau de oricare
altă persoană căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării
asistenţei medicale sau poate fi consemantă în registrul de sugestii, reclamații și sesizări ce
poate fi găsit la secretariatul unității. Acestea vor fi aduse la cunoștința managerului și
înanitate Comisiei de analiză a reclamațiilor pacienților.
(8) Cererile salariaţilor legate de aspecte administrative, se vor trimite direct departamentelor
implicate care vor soluţiona problemele cu aprobarea managerului.
4. Reguli privind comunicarea în cadrul spitalului
Comunicarea în cadrul secţiei sau departamentului
Art. 134. Medicii, asistenta şefă, şefii de servicii, birouri au obligaţia de a informa personalul din
subordine despre toate elementele noi apărute de care au nevoie pentru desfăşurarea activităţii sau
care trebuie cunoscute de angajaţi.
Art. 135. Persoanele aflate în subordinea unui şef/director, manager au obligaţia să-l informeze
asupra datelor de ultimă oră apărute în lipsa sa.
Comunicarea interdepartamentală
Art. 136. În cazul în care se hotărăsc anumite aspecte (proceduri noi sau modificarea unor
proceduri existente) care implică şi alte departamente, departamentul care le-a creat sau din
iniţiativa căruia au apărut (şeful sau persoana desemnată) are obligaţia de a informa toate celelalte
departamente implicate asupra noilor reglementări, în scris.
Comunicarea cu exteriorul
Art. 137. Toate materialele scrise adresate în exterior vor purta antetul spitalului: CONSILIUL
JUDEȚEAN NEAMȚ, SPITALUL DE PSIHIATRIE ,,SF. NICOLAE” ROMAN.
Relaţiile cu presa se susţin prin intermediul purtătorului de cuvânt.
5. Reguli privind accesul în unitate
Art. 138. Accesul și circulația în spital se vor realiza astfel:
PERSONALUL PROPRIU
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pe bază de legitimație
PERSONALUL DIN AFARA UNITĂȚII (venit în interes de serviciu)
• pe baza buletinului de identitate sau a legitimației de serviciu;
• Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul diverselor
instituții sau autorități publice, medici în schimb de experiență, medici rezidenți, studenți etc., se
face pe baza legitimației de serviciu.
• Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se
face numai cu aprobarea managerului spitalului.
• Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniții, substanțe
toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea
corporală sau sănătatea personalului propriu și a pacienților ori patrimoniul unității.
• Fac excepție de la prevederile punctului anterior persoanele care se află în timpul executării
misiunilor de intervenție, de protecție unor personalități sau care asigură paza persoanelor
internate, private de libertate.
STUDENȚI ȘI ELEVI
• pe baza legitimației de student/elev
APARȚINĂTORII ȘI VIZITATORII BOLNAVILOR
• conform PROGRAMULUI DE VIZITARE afișat la poarta spitalului și pe baza documentului
de identitate și înscrierii în registrul special al vizitatorilor.
• program de vizitare
zilnic 10.00 – 20.00
REPREZENTANȚII PRESEI
• Accesul reprezentanților mass-mediei se face numai pe baza legitimației de acreditare în
specialitate și a documentului de identitate.
• numai cu acordul managerului spitalului care va nominaliza în mod explicit locurile în care se
poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea legii și a drepturilor la
intimitate ale pacienților. Anterior, reprezentanții mass-media vor face demersuri scrise sau
verbale în vederea obținerii acordului de principiu.
• Informațiile de interes public referitoare la activitatea desfășurată în spital vor fi furnizate
mijloacelor media de catre PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL SPITALULUI sau de către
manager cu ocazia întâlnirilor organizate cu presa.
• Filmarea unui caz se va putea face în condițiile legii și numai cu acordul scris al persoanei
respective sau al reprezentantului legal sau convențional.
• Circulația reporterilor prin spital se va efectua cu respectarea circuitelor funcționale ale
Spitalului și numai însoțiți de purtătorul de cuvânt al Spitalului.
Reguli de vizitare
Grija pentru pacienți este prima preocupare a Spitalului. Pentru ca serviciile medicale și de
asistență să se poată desfășura fără perturbări și pentru ca vizitarea pacienților să decurgă fără
incidente, rugăm vizitatorii să respecte următorul set de reguli:
Pacienții pot primi vizitatori, dacă starea sănătății le permite, în locurile special amenajate pentru
vizite și nu în saloane, iar în situația în care condițiile meteorologice o permit, în curtea
spitalului, respectându-se programul de vizită. Vizita aparținătorilor la patul bolnavilor este
permisă numai cu acordul medicului curant sau de gardă în situații speciale. Pacienții vor fi
însoțiți de către infirmieri până la locurile special amenjate pentru vizite.
Pacienții cu demență severă, alte diagnostic severe, nedeplasabili, vor fi vizitați în salon
vizitatorii fiind îndrumați la patul pacientului vizitat de către un cadru medical desemnat de catre
medic sau de asistenta șefă;
În situația în care există mai mult de 2 vizitatori, acestia vor fi introduși pe rând, astfel încât
numarul vizitatorilor prezenți simultan la un pacient să nu depășească 2 persoane;
•
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Pacienții pot primi pachete transmise prin poștă, curierat etc. sau aduse de vizitatori la poarta
spitalului care sunt verificate de persoanele din echipa terapeutică.
Este interzis accesul persoanelor străine, precum și al vizitatorilor în zonele cu risc crescut din
spital.
Vizitatorii trebuie să respecte regulile stabilite de conducerea unității.
Vizitatorii vor păstra liniștea și curățenia și vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aparținând
spitalului.
Se interzice vizitarea pacienților de către persoane care prezintă simptomele unei boli infecțioase
(în special viroze respiratorii, diaree acută, boli eruptive etc.).
La intrarea în secție vizitatorii vor avea echipament de protecție asigurat de spital (halat, papuci
etc.).
Se vor folosi căile de acces și circuitele stabilite pentru vizitatori.
Vizitatorii NU AU VOIE:
- să intre în spital în stare de ebrietate sau cu animale de companie,
- să se așeze pe patul bolnavului,
- să intervină în alimentația bolnavilor fără avizul medicului curant,
- să administreze din proprie inițiativă medicamente pacienților,
- să atingă echipamentele sau aparatura medical,
- să aducă în spital alimente perisabile, droguri sau alcool.
- sa introducă în spital alimente contraindicate regimului dietetic al pacientului sau în cantitate
prea mare.
Recomandări:
• Evitați pe perioada vizitei discuțiile neplăcute ce ar putea afecta atât pacientul vizitat cât și
linistea celorlalți pacienți internați;
• Nu fumați în unitate, fumatul este strict interzis inclusiv în curtea spitalului; în caz contrar,
riscați să fiți amendați în conformitate cu prevederile legale.
• copiii care iși vizitează rudele internate în spital trebuie sa fie însoțiți și supravegheați pe toată
perioada vizitei de către un adult;
Se vor respecta indicațiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în funcție de
specificul afecțiunii și al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate.
Vizitatorii vor respecta indicațiile personalului medical privitoare la măsurile aplicate în situațiile
epidemiologice deosebite (carantină etc) sau în cazurile de forță majoră (incendiu, cutremur etc).
Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesre pentru respectarea cu
strictețe a interdicițiilor de acces în zonele cu risc, a regulilor de acces și de circulație în spital,
precum și a normelor de conduit civilizată. În cazul apariției oricăror nereguli personalul medicosanitar va sesiza de urgență serviciul de pază.
Accesul vizitatorilor se face cu respectarea prevederilor Legii 487/2002 legea sănătății mintale.
Vizitatorii au acces neîngrădit la Registrul de sugestii și reclamații existent la secretariat.
Vizitatorii sunt rugați ca, pe perioada vizitei, să evite discuţiile neplăcute ce pot afecta pacienţii,
sa respecte intimitatea și perioadele de odihnă ale pacienților internați, respectiv activitatea
personalului medical, adoptând un comportament civilizat, pastrând liniștea și limitând utilizarea
telefoanelor mobile.
In timpul efectuării vizitelor, consultațiilor și a diverselor proceduri medicale, accesul
vizitatorilor nu este permis în saloane, aceștia putand aștepta la secretariatul spitalului.
Pacienții pot refuza accesul vizitatorilor, comunicând în avans acest lucru medicului.
În anumite situații speciale ce țin de securitate, combaterea și prevenirea incendiilor sau din
cauza spațiului redus al secței vizitate, vi se poate cere sa părăsiți Spitalul.
Personalul nostru vă sta la dispoziție pentru informații suplimentare.
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6. Reguli privind zonele cu acces restricționat
Art. 139. (1) Este interzis accesul publicului, personalului străin, inclusiv pacienților în zonele de
risc din spital. Zonele interzise accesului public sunt: punctul de colectare a deşeurilor
periculoase, centrala termică, blocul alimentar, spălătoria. Aceste zone sunt marcate cu
semne de avertizare corespunzătoare;
(2) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea
cu stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele precizate cu risc, a regulilor de acces şi
circulaţie în spital precum şi a normelor de conduită civilizate.
(3) În cazul apariţiei oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgenţă serviciul de
pază.
(4) În perioadele în care se instituie carantina, accesul vizitatorilor se limitează sau se interzice,
după caz.
7. Reguli de conduită în cadrul Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Nicolae” Roman
Reguli generale de conduită
Art. 140. (1) Angajaţii Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Nicolae” Roman au un rol important în
crearea şi menţinerea unei imagini cât mai bune a acestuia şi de aceea trebuie să aibă în orice
împrejurare o ţinută îngrijită şi un comportament corespunzător.
(2) Fiecare angajat are datoria de a se comporta civilizat şi politicos cu pacienţii, aparţinătorii,
subalternii, superiorii, indiferent de funcţia pe care o ocupă.
(3) În faţa pacienţilor este interzisă mustrarea subalternilor sau dispute între salariaţi.
(4) Fiecare angajat are obligaţia de a purta o ţinută decentă, pastrând igiena personală.
(5) Angajaţii Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Nicolae” Roman trebuie să demonstreze orientare către
pacient, având în vedere că pacienţii sunt consumatorii serviciilor medicale oferite de spital şi au
aşteptări legate nu numai de corectitudinea îngrijirilor medicale, ci şi de modalitatea în care
comunică cu personalul medical, în care i se răspunde la întrebări, zâmbetul cu care este
întâmpinat, calitatea actului medical.
8. Reguli privind transportul decedaţilor la camera mortuară şi la morga

Spitalului de Urgenţă Roman, anunţarea aparţinătorilor
Art. 141. Decesul este constatat de către medicul curant sau medicul de la ambulanţă, asistentul
medical, care consemnează în foaia de observaţie ora decesului.
Medicul sau asistentul care a constatat decesul anunţă medicul curant/şef/directorul medical pe
spital. După constatarea decesului, cadavrul este păstrat 2 ore în secţia unde a fost internat.
După 2 ore de la deces, cadavrul este transferat de către personalul auxiliar la camera mortuară
(temporar) până la trimiterea la morga Spitalului de Urgenţă Roman, cu maşina specială de
transport cadavre.
Anunţarea aparţinătorilor se va face de către persoana desemnată/asistent social/asistent medical.
1. Decedatul va purta o brăţară de identificare (de preferinţă pe antebraţ) care va cuprinde:
- nume şi prenume;
- vârsta;
- locul unde a fost internat;
- ora decesului;
- numărul foii de observaţie;
- adresa şi numărul de telefon al aparţinătorului.
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9. Reguli privind circuitele funcţionale în cadrul spitalului
Art. 142. Circuitele funcţionale reprezintă sensul de circulaţie în interiorul spitalului a
persoanelor, materialelor, alimentelor, lenjeriei şi instrumentarului.
În Spitalul de Psihiatrie ,,SF. Nicolae”Roman există o serie de circuite, care sunt astfel
organizate încât să asigure un flux continuu al activităţii şi să evite încrucişarea diferitelor
circuite septice cu cele aseptice.
Circuitele funcţionale trebuie să faciliteze o activitate corespunzătoare şi să împiedice
contaminarea mediului extern reducând la minimum posibilitatea de producere a infecţiilor.
Principalele circuite funcţionale din spital sunt următoarele:
- circuitul bolnavului;
- circuitul personalului medico - sanitar;
- circuitul şi regimul vizitatorilor şi însoţitorilor;
- circuitul instrumentarului;
- circuitul alimentelor;
- circuitul lenjeriei;
- circuitul deşeurilor rezultate din activitatea medicală;
- circuitul probelor biologice;
- circuitul medicamentelor.
CIRCUITUL BOLNAVULUI
Art. 143. Internarea bolnavilor în spital se face prin serviciul de internări.
La internare, se va asigura bolnavului o stare de igienă individuală corespunzătoare (baie,
deparazitare etc.). După această operaţiune şi după întocmirea documentelor necesare internării,
bolnavul este condus de infirmieră, pe traseul stabilit (de la parter, pe scara de la nord, până la
etajul în care se spitalizează). În secţie, bolnavul este predat asistentei de tură, care-l repartizează
în salon şi îi dă primele indicaţii, referitoare la normele generale de comportament în secţie şi
spital, drepturile şi obligaţiile în calitate de pacient, a circuitelor pe care trebuie să le cunoască, şi
să le respecte având libertate de deplasare nerestricţionată (excepţie perioadele de vizită
medicală) în condiţiile respectării circuitelor.
Pacientul va avea acces la registrul de sugestii şi reclamaţii care se găseşte la nivelul fiecărui
etaj.
Efectele personale ale bolnavilor se colectează în camera de dezbrăcare, vor fi controlate de
paraziţi şi depuse într-o husă de pânză la magazia de efecte bolnavi.
În timpul internării, se va asigura toaleta zilnică a bolnavilor.
La externare se recomandă ca bolnavul să fie îmbăiat, apoi să fie condus de infirmieră la camera
de îmbrăcare unde se vor preda efectele personale. Documentele de externare se vor elibera în
secţie de medicul curant.
Organizarea saloanelor respectă normele sanitare (spaţiu, pat, luminozitate, instalaţii sanitare).
Sunt asigurate spaţii pentru activităţile aferente îngrijirii bolnavului: sala de tratamente şi
pansamente, oficiu alimentar, depozite de lenjerie curată, depozite pentru materiale de
întreţinere, substanţe dezinfectante, materiale sanitare. Pe fiecare etaj se află un singur depozit de
materiale sanitare/dezinfectante/lenjerie curată.
Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor se realizează de mai multe ori pe zi.
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CIRCUITUL PERSONALULUI MEDICO - SANITAR
Art. 144. Accesul salariaţilor spitalului este permis, pe baza cartelei de acces.
Intrarea personalului medico-sanitar în secţie se face după ce şi-au lăsat efectele personale la
vestiarele amplasate la etajul I și etajul II.
Circuitul personalului este important în prevenirea infecţiilor nozocomiale.
Circuitul personalului implică şi elementele fundamentale de igienă individuală şi colectivă care
constau în:
- starea de sănătate;
- portul corect al echipamentului de protecţie;
- igiena personal.
Supravegherea stării de sănătate a personalului este obligatorie şi permanentă şi constă în:
- efectuarea examenelor medicale la angajare şi periodice;
- obligația personalului de a declara imediat şefului ierarhic orice boală infecţioasă;
- triajul epidemiologic zilnic, la intrarea în serviciu;
- izolarea în spitalul de boli infecţioase sau la domiciliu (după caz) a oricărui suspect sau bolnav
de boala transmisibilă.
Portul echipamentului de protecţie pe tot timpul prezenţei în unitate a personalului este
obligatorie. Frecvenţa schimbării echipamentului pentru personalul care lucrează în secţie se face
zilnic sau ori de câte ori este cazul. De asemenea, personalul sanitar trebuie să aibă unghiile
tăiate scurt şi să nu poarte bijuterii în timpul serviciului.
Personalul medico-sanitar nu are voie să părăsească locul de muncă decât în interes de serviciu
sau, în caz de urgență majoră, prin bilet de voie semnat de șeful ierarhic.
CIRCUITUL VIZITATORILOR ŞI ÎNSOŢITORILOR
Art. 145. Circulaţia însoţitorilor în spital trebuie limitată numai la necesitate. Datorită patologiei
psihiatrice, în secţie, este limitată vizita însoţitorilor, aparţinătorilor, pentru a fi protejaţi de
pacienţii psihici mai agresivi. Din acest motiv există o cameră pentru vizitatori, la parter, iar
pacienţii sunt însoţiţi de către infiermieri până la această cameră. Pacienţii cu demenţă severă,
alte diagnostice secundare severe, nedeplasabili, vor fi vizitaţi la salon.
Este interzis accesul persoanelor străine, precum şi al vizitatorilor în spital în zonele cu risc
crescut: punctul de colectare a deşeurilor periculoase, centrala termică, blocul alimentar,
spălătoria. Aceste zone sunt marcate cu semne de avertizare corespunzătoare.
Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu
stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele cu risc precizate, a regulilor de acces şi circulaţie în
spital, precum şi a normelor de conduită civilizată. În cazul apariţiei oricăror nereguli, personalul
medico-sanitar va sesiza de urgenţă serviciul de pază.
Accesul vizitatorilor în secţia de pshiatrie pentru bolnavii cu afecţiuni psihice aflaţi în tratament
se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 487/2002 – legea sănătăţii mintale şi a protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare.
Vizitatorii/aparţinătorii au acces neîngrădit la registrul de sugestii, reclamaţii şi sesizări existent.
CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI
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Art. 146. Circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale utilizate, trebuie să realizeze o
separare între materialele sterile şi cele utilizate.
Pregătirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelul secţiei, de către asistenţii medicali.
Dispozitivele medicale care nu suportă sterilizare la temperatură (endoscoape, măşti, baloane
etc.) se sterilizează chimic cu produse autorizate. Orice utilizator este obligat să ţină evidenţa
tuturor procedurilor de sterilizare chimică în Registrul de sterilizare chimică.
Se completează obligatoriu:
- produsul utilizat şi concentraţia de lucru;
- data şi ora preparării soluţiei de lucru;
- ora începerii fiecărei proceduri de sterilizare;
- lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedură;
- ora terminării fiecărei proceduri de sterilizare;
- numele şi semnătura persoanei care a efectuat procedura.
Produsul utilizat pentru sterilizarea chimică are un protocol care trebuie cunoscut de tot
personalul medical ce lucrează cu aceste substanţe.
În Registrul de evidenţă a sterilizării fizice se notează:
- data;
- conţinutul truselor;
- temperatura şi presiunea la care s-a efectuat sterilizarea;
- ora de începere şi de încheiere a ciclului;
- rezultatele indicatorilor fizico - chimici;
- semnătura persoanei responsabile;
- se ataşează diagrama ciclului de sterilizare;
- rezultatele testelor biologice – se găsesc în registrul de evidenţă a sterilizării;
Pentru a evalua eficacitatea sterilizării:
- indicatorii fizico - chimici se folosesc pentru fiecare cutie cu instrumentar.
CIRCUITUL ALIMENTELOR
Art. 147. Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distribuţie şi transport al
mâncării preparate, sala de mese, servirea mesei la bolnavi.
Blocul alimentar se află în incinta spitalului.
Servirea mesei se va face în sala de mese, iar pentru bolnavii netransportabili masa va fi servită
la pat, ajutaţi de asistenta de la etajul respectiv sau infirmieră. Nu se permite păstrarea
alimentelor în salon.
Transportul mâncării preparate de la blocul alimentar la pacienţi, în saloane, etajele I şi II se face
în recipiente de inox, acoperite cu capac, închise etanş şi se realizează cu personal auxiliar
instruit în acest scop (infirmieri). Transportul alimentelor se face pe circuitul stabilit, utilizânduse scara de la sud.
PROGRAMUL DISTRIBUŢIEI MESELOR PENTRU PACIENŢI
MIC DEJUN
08.00 - 09.00
GUSTARE
10.00
PRÂNZ
12.00 - 14.00
GUSTARE
16.00
CINA
17.45- 18.45
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PROGRAM TRANSPORT ALIMENTE
DIMINEAŢA
08.15 - 08.45
GUSTARE
09.30 - 10.00
PRÂNZ
13.30 - 14.00
GUSTARE
15.30 - 16.00
SEARA
18.15 - 18.30
După servirea mesei, vesela murdară se strânge la oficiu, în chiuvete şi se imersează în apă cu
soluţie de detergent pentru degresare. Vesela se spală, se dezinfectează şi se clăteşte. Resturile
alimentare se colectează în găleţi speciale şi se vor transporta respectând circuitul deşeurilor
menajere.
CIRCUITUL LENJERIEI
Art. 148. Pentru lenjerie se vor respecta obligatoriu două circuite: unul pentru lenjeria
curată şi unul pentru cea murdară.
Circuitul lenjeriei murdare include: secţia de spital, transportul în saci de plastic şi pânzaţi pe
cărucioare, pâna la tubulatura de evacuare a sacilor cu lenjerie murdară. De la locul colectării vor
fi transportaţi în cărucior special pentru curte, până la punctul de colectare a rufelor murdare al
spălătoriei.
Circuitul lenjeriei curate include: punctul de predare al rufelor curate al spălătoriei, preluarea în
saci de plastic transparenţi şi saci pânzaţi de culoare deschisă pe cărucior curat şi transportul în
secţie, folosind scara de la nord, până la camera de depozitare a lenjeriei curate din secţie.
Spălătoria se află în incinta unităţii.
PROGRAM TRANSPORT LENJERIE:
LENJERIA MURDARĂ: 08.00 – 08,30/14.30 - 15.00/19.30 - 20.00
LENJERIA CURATĂ: 07.30 – 07.45/09.30 - 10.00/15.00 - 16.00 cu menţiunea că între orele
15.00 – 16.00 lenjeria curată să fie transportată în secţie, în cantităţi suficiente pentru schimbul
lenjeriei din dimineaţa următoare.
ATENŢIE!
Căruciorul se curăţă şi se dezinfectează cu soluţii dezinfectante.
Scop:
- evitarea contaminării mediului extern cu agenţi patogeni proveniţi de la pacienţi;
- prevenirea infectării persoanelor care o manipulează.
Cod culori:
Culori închise (negru, albastru - lenjerie murdară, lenjerie contaminată cu materii organice
(sânge, alte secreţii, materii organice); pentru lenjeria contaminată se vor folosi saci plasticaţi.
Culori deschise (alb, bej) - lenjeria curată.
Sacii se vor umple doar 2/3 din volum şi se transportă închişi etanş.
Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct în sac, evitând manevre inutile
(sortare, scuturare).
Lenjeria de corp şi de pat a bolnavului se schimbă o dată la 3 zile de la data internării bolnavului
şi ori de câte ori este nevoie.
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Se interzice numărarea şi sortarea lenjeriei murdare în saloane, pe culoar sau alte puncte ale
secţiei.
Infirmiera va purta echipament special (se folosesc mănuşi şi mască pentru colectarea lenjeriei).
La spălătorie, lenjeria curată este depozitată pe rafturi, în camera destinată pentru rufe uscate, în
saci transparenţi de plastic şi preluată apoi pe secţie.
Depozitarea lenjeriei curate se face în spaţii special amenajate, care vor fi periodic curăţate şi
dezinfectate.
Activitatea de transport şi schimbare a lenjeriei se efectuează de către infirmiere, sub îndrumarea
asistentei de serviciu la etajul respectiv şi sub controlul asistentei şefe.
Periodic se face controlul microbiologic al lenjeriei de către CPCIN.
Echipamentul personalului medical va fi schimbat zilnic.
CIRCUITUL DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI MEDICALE
Art. 149. Circuitul deşeurilor include colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor la
platforma pentru evacuarea finală a deşeurilor, după codul de procedură şi a protocoalelor în
vigoare, în vederea evitării contaminării mediului extern şi a protejării contaminării bolnavilor şi
personalului.
Generalităţi:
- se numesc “reziduuri rezultate din activitatea medicală” toate deşeurile (periculoase sau
nepericuloase) care se produc în unităţile sanitare.
Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la
locul de producere. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate
depozitării temporare.
Durata depozitării temporare va fi cât mai scurtă posibil, iar condiţiile de depozitare vor
respecta normele de igienă în vigoare. Pentru deşeurile periculoase durata depozitării temporare
nu trebuie să depăşească 72 de ore din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru
transport şi eliminare finală.
Deşeurile se transportă folosind scara de la nord.
Pentru deşeurile periculoase există spaţiu de depozitare prevăzut cu dispozitiv de închidere care
să permită numai accesul persoanelor autorizate.
Pubelele şi cărucioarele se spală şi se dezinfectează după fiecare utilizare la camera de deşeuri.

PROGRAM TRANSPORT DEŞEURI
07.30 -07.45 - DEŞEURI MENAJERE
08.00 – 08.30 - DEŞEURI INFECŢIOASE
16.30 - 17.00 - DEŞEURI MENAJERE
CIRCUITUL PROBELOR BIOLOGICE PENTRU EXAMENE DE LABORATOR
Art. 150. În secţia spitalului se recoltează probele de laborator pentru bolnavii internaţi,
recoltarea făcându-se în sala de tratament sau, în funcţie de starea bolnavului, la pat. Transportul
acestora în condiţii corespunzătoare (cutii închise) către laboratorul de analize medicale al
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Spitalului de Urgenţă Roman (spitalul are contract pentru acest serviciu) va fi efectuat de către
şoferul autosanitarei din unitate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
CIRCUITUL MEDICAMENTELOR
Art. 151. Medicamentele vor fi eliberate de către farmacia cu circuit închis, aflată la parterul
spitalului, în ambalaj propriu. Odată aduse de la farmacie, medicamentele vor fi depozitate în
cabinetul asistenților sau sala de tratament, în dulapuri sau sertare separate pe nume de bolnav,
iar administrarea lor se va face de către asistenţii medicali, la orele şi în dozele prescrise de
medic
Este interzisă depozitarea medicamentelor în noptierele bolnavilor şi manipulările repetate
nejustificate.
Soluţiile sterile se vor depozita în dulapuri special amenajate pe fiecare secţie.
Eliberarea medicamentelor în regim de urgenţă se va face pe baza cererilor din secţie, care vor
purta specificaţia “de urgenţă”, de la ghişeul farmaciei. Farmacia nu are program permanent, dar
la solicitarea în caz de urgenţă, farmacistul se deplasează la unitate, pentru a asigura eliberarea
lor în cel mai scurt timp posibil.
PROGRAM DE ADMINISTRARE A TRATAMENTULUI
DIMINEAŢA: 09.00 – 10.30
PRÂNZ: 14.30 – 16.00
SEARA: 20.00 – 22.00

10. Reguli privind întocmirea şi circulaţia Foii de Observaţie Clinică
Generală
Art. 152. 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. 1782/28 decembrie 2006, precum şi prevederile Ordinului nr.
1081/2007.
9. în momentul internării pacientului, se completează datele din Foaia de Observaţie Clinică
Generală (F.O.C.G.);
10. pentru pacienţii cronici internaţi prin biroul internări/registratură, cu bilet de trimitere de la
medicul de familie sau medicul specialist, F.O.C.G. se întocmeşte la nivelul biroului de
internari/registratură, prin completarea Setului Minim de Date;
11. pacienţii se înregistrează imediat în registrul de internări;
12. pacientul se prezintă pe secţie;
13. în F.O.C.G. se specifică:
1. diagnosticul la internare - reprezintă afecţiunea de bază pentru care pacientul primeşte servicii
spitaliceşti - se codifică după Clasificaţia Internaţională.
2. registratorul medical înregistrează în registrul de internări al secţiei pacienţii internaţi, îi
nominalizează cu nume şi număr de FOCG în “Foaia zilnică de mişcare a bolnavilor internaţi” şi
răspunde de completarea corectă a acestei situaţii;
3. investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale,
investigaţii radiologice) se vor înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora;
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14. în cazul transferului unui pacient la alt spital, se va efectua externarea pacientului, şi epicriza,
va fi însoţit de bilet de trimitere, iar după caz, în interesul pacientului şi al echipei medicale, se
va transmite în copie doar datele nesare din FOCG.
15. tipul externării din F.O.C.G. se completează de către medicul curant în momentul plecării
pacientului din spital către alte instituţii medicale;
16. FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă;
17. FOCG se completează într-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă.
Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de
spitalizare continuă, în cadrul aceluiaşi spital, fără întrerupere şi fără modificarea tipului de
îngrijiri;
18. “Foaia zilnică de mişcare a pacienţilor internaţi” se completează zilnic până la orele 15.00,
după care, pentru pacienţii care se internează ulterior, “mişcarea” se completează a doua zi;
19. circuitul FOCG de la internare până la externare: serviciu registratură – secţie –serviciu
registratură – statistică – arhivă;
20. FOCG a pacientului în perioada spitalizării se păstrează la nivelul cabinetelor medicale
(asistenţi medicali și medici) respectând confidenţialitatea datelor personale şi medicale conform
Legii nr. 46/2003;
21. accesul pacientului la FOCG direct prin aparţinători legali şi prin intermediul medicilor
nominalizaţi de pacient se face în conformitate cu Legea nr. 46/2003, OMS nr. 386/2004 privind
aprobarea normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului şi Legea nr. 487/2002 cu
modificările şi completările ulterioare;
22. pentru ca pacienţii internaţi în afara programului normal de lucru să beneficieze de meniul
zilei următoare, asistenţii medicali de serviciu vor raporta asistentei şefe, care este responsabilă
cu întocmirea foii de alimentaţie, nr. de pacienţi la ora 7.00 pentru a întocmi o anexă la foaia de
alimentaţie;
23. ”mişcarea zilnică a bolnavilor” se întocmeşte de registratorul medical care are
responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular;
24. ziua internării şi externării constituie o singură zi de spitalizare;
25. în cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeaşi zi sau chiar după câteva ore se
consideră o zi de spitalizare;
26. în momentul externării pacientului, se specifică :
1. data externării,
2. ora externării,
3. tipul externării,
4. starea la externare,
5. diagnosticul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemnează şi se codifică de
către medicul curant care parafează şi semnează F.O.C.G. în momentul încheierii acesteia;
27. pacienţii externaţi sunt nominalizaţi în “mişcare” cu nume şi numărul F.O.C.G. la rubrica
Ieşiri Nominale;
28. F.O.C.G. se arhivează lunar, iar la încheierea trimestrului se depun pe baza procesului verbal
la arhiva Spitalului de Psihiatrie ,,Sf Nicolae” Roman.
PROCEDURA EXTERNARE
1.Înscrierea în FOCG a procedurilor (conform " Codificării Australiene") :
 medicul specialist pentru procedurile din FOCG;
 registratorul medical introduce procedurile care le fac asistenţii medicali (injecţii, administrare
de medicaţie, recoltări, pansamente, instruirea pacientului,etc);
 medicii care efectuează consulturi interdisciplinare vor scrie codul acestor proceduri;
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 medicul care certifică investigaţiile paraclinice (radiologie / laborator) va înscrie codul acestor
proceduri.
2.Obligaţii:
Medicul şef de secţie/directorul medical:
 verifică completarea datelor în FOCG în momentul semnării Biletului de Ieşire;
 întocmeşte un formular centralizator de proceduri care va fi completat de toţi cei în cauză.
Medicul curant:
 efectuează codificarea DRG şi codifică procedurile care au fost efectuate.
Registratorul medical:
 înscrie în FOCG, codurile procedurilor efectuate de către asistenţii medicali şi a celor
completate de cei de mai sus);
 are obligaţia de a refuza la externare FO incomplete:
 transmiterea datelor către Statistică se face zilnic până la ora 14,30;
 efectuarea decontului de cheltuieli pentru fiecare pacient.
3.Procedura de externare şi anunţare a aparţinătorilor :
 Cu o zi înainte de externare, asistentul social anunţă externarea pacientului familiei sau
aparţinătorilor legali. Aparţinătorii sunt rugaţi să se prezinte la spital, atunci când starea
pacientului nu permite deplasarea fără însoţitor. În situaţii deosebite (distanţă mare, pacienţi
rejetati de familie, pacienţi aflaţi în fazele terminale, cu evoluţie nefavorabilă) se anunţă cu 2-3
zile înainte de externare, în vederea comunicării eficiente a medicului curant cu aparţinătorii,
referitor la starea pacientului la externare, recomandările ulterioare şi asigurarea condiţiilor
optime de transport. Când aparţinătorii refuză comunicarea cu spitalul, este anunţat asistentul
social şi medicul de familie din localitatea respectivă. Pacientul poate fi externat la cerere, numai
dacă medicul consideră că starea prezentă, nu pune în pericol viaţa lui sau a celor din jur.
 Starea la externare şi tipul externării sunt completate de către medicul curant;
 Starea la externare: vindecat, ameliorat, agravat, staţionar, decedat;
 Tipul externării: externat, externat la cerere, transfer interspitalicesc, decedat;
 Ora externării: 14,00 .
Documentele care îi sunt înmânate la externare :
 bilet de ieşire din spital
 scrisoare medicală
 decontul pe pacient
 reţeta medicală
 concediu medical
4.Circuitul pacientului la externare:
 la ora externării este însoţit de infirmieră la garderobă .
 transportul pacientului externat la domiciliu se face în funcţie de starea pacientului: personal cu
mijloc de transport în comun sau cu ajutorul familiei. În cazurile nedeplasabile sau pacienţi cu
probleme psihice care necesită măsuri de siguranţă, se face cu autosanitara spitalului sau cu
ambulanţa din teritoriu.
CAPITOLUL XVIII
NORME OBLIGATORII ŞI DISPOZIŢII FINALE
Art. 153. În cazul apariţiei unor posturi vacante, salariaţii au dreptul să solicite redistribuirea lor
pe aceste posturi. În acest sens, salariaţii care doresc schimbarea locului de muncă, din diferite
motive vor depune o cerere de intenţie la Serviciul R.U.N.O.S. în care vor specifica postul pentru
care solicită redistribuirea. În momentul apariţiei posturilor vacante solicitate salariaţii vor fi
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înştiinţaţi, urmând ca cererile să poarte avizul medicului şef/director medical al secţiei în care se
face redistribuirea, al sindicatului/reprezentanţilor salariaţilor semnatari al contractului colectiv
de muncă şi aprobarea managerului. Sectorul de unde pleacă va fi înştiinţat de Serviciul
R.U.N.O.S. în vederea necesităţii completării normativului de personal sau de salariatul în cauză.
Art. 154. Având în vedere lipsa de personal în sistemul sanitar, posturile temporar vacante pot fi
ocupate prin concurs şi de salariaţii pensionari, în condiţiile legii, respectând vârsta maximă de
65 ani.
Art. 155. În condiţiile art. 277 din Codul Muncii şi a prevederilor Legii nr. 95/2006 -Legea
privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare, sunt considerate funcţii de
conducere, următoarele:
- M anager;
- membrii comitetului director (director medical, director financiar-cotabil);
- şefii de secţii, servicii medicale;
- asistenţii şefi;
- şefii de servicii şi birouri;
Art. 156. (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţie
de punere pe piaţă.
(2) Toate materialele promoţionale ale unui produs destinat profesioniştilor din sectorul sanitar
trebuie să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia
Naţională a Medicamentului şi însoţite de către acestea.
(3) Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului,
prezentându-1 în mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. Publicitatea
trebuie să fie onestă, adevărată şi corectă. Publicitatea trebuie să evite orice susţinere sau
reprezentare în măsură să inducă în eroare consumatorul, chiar şi prin omisiune, ambiguitate sau
exagerare.
(4) Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi făcută atât
pentru medicamentele fără prescripţie medicală, cât şi cele cu prescripţie medicală.
(5) În cadrul spitalului, va exista un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente.
(6) Întâlnirile dintre reprezentanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se
vor desfăşura după un program organizat şi aprobat de către conducerea spitalului.
(7) Conţinutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea spitalului.
(8) Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din
spitale trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea spitalului.
(9) Orice interviu, comunicare sau informare cu privire la activitatea Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Nicolae” Roman,
se dă strict, de către purtătorul de cuvânt nominalizat de către manager sau de către persoana împuternicită de
acesta. Se va avea în vedere a nu se face deservicii imaginii unităţii.
Art. 157. (1) În întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduită civilizată, politicoasă,
neomiţând formulele şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de însoţitorii şi vizitatorii acestora.
(2) Personalul de conducere al spitalului, secţiei şi departamentelor vor avea faţă de subordonaţi o atitudine
civilizată, care să nu pună în situaţii umilitoare angajaţii şi care să asigure un climat de linişte necesar desfăşurării în
bune condiţii a activităţii.
(3) Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curăţenia, vor acţiona într-un climat de linişte
care să asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale
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utilajelor şi dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitatea) cu preponderenţă în perioadele destinate odihnei
pacienţilor.
(4) Atât medicii cât şi restul personalului angajat, se vor comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o
manieră care să excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora că se doreşte sau se urmăreşte o
remunerare a actului medical şi de îngrijire, alta decât cea prevăzută de actele normative în vigoare, respectiv decât
salariul obţinut pe statul de plată.
Art. 158. (1) Personalul medical are obligaţia de a informa pacientul asupra stării de sănătate, a intervenţiilor
medicale propuse, a riscurilor fiecărei proceduri, a alternativelor existente, cât şi cu privire la date despre diagnostic
şi prognostic. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacienţilor într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea
terminologiei de specialitate.
(2) Rudele pacientului pot fi informate despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu
acordul pacientului. (medicul curant poate da informaţii asupra stării de sănătate a pacientului, iar cadrele medii,
dau informaţii doar despre starea prezentă a pacientului).
(3) Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi
a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului
prevăzute de Legea nr. 46/2003 atrage după caz răspunderea disciplinară contravenţională sau penală, conform
prevederilor legale.
Art. 159. Regulamentul Intern poate fi modificat atunci când apar acte normative noi privitoare
la organizarea şi disciplina muncii precum şi ori de câte ori necesităţile legale de
organizare, funcţionare şi disciplină a muncii în unitate o impun, cu acordul
sindicatului/reprezentanţilor salariaţilor şi aprobarea Consiliului de Administraţie şi se aduce la
cunoştinţa salariaţilor în timp util. Dacă modificările sunt substanţiale, Regulamentul Intern va fi
revizuit, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. 160. Prezentul Regulament Intern se completează corespunzător cu Legea drepturilor
pacienţilor - Legea nr. 46/2003 şi codul de deontologie medicală.
Art. 161. Prezentul Regulament Intern, aprobat prin Hotărârea Comitetului Director nr. 5
din data de 21.03.2017 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie, nr. 2 din data de
22.03.2017, va intra în vigoare la data de 01.04.2017.
MANAGER
DR. HÎNCU ANCA MIHAELA

REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR
OPREA MARIA
BACIU CLAUDIU CONSTANTIN
SIMION ALEXANDRU CIPRIAN
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