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CAPITOLUL I 

 

 DISPOZITII GENERALE 
 

 Art 1. Prezentul Regulament Intern al Spitalului  Ecomed Vintila-Voda, cuprinde  reglementari ce    

 trebuie aplicate in  unitate in ceea ce priveste : 

-reguli  privind protectia, igiena, sanatatea si securitatea in munca in cadrul unitatii; 

-reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si a inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; 

-drepturile si obligatiile angajatorului si al salariatilor; 

-procedura de solutionare a cererilor si reclamatiilor individuale ale salariatilor; 

-reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; 

-reguli referitoare la procedura disciplinara; 

-modalitatea de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice. 

Art 2. Prezentul regulament intern este intocmit in conformitate cu prevederile Codului Muncii 

aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea Spitalelor nr. 95/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legea 46/2003, Legea 284/2010 (Legea Cadru a salarizarii unitare , 

actualizata in 2014),  Reglementari specifice personalului din sanatate,  e.t.c. 

Art 3 . 

(1) Prevederile prezentului  regulament  se aplica intregului personal al S.C. Ecomed Vintila-Voda indiferent de 

durata si tipul contractului de munca sau modalitatea salarizarii si de asemenera si celor care lucreaza in cadrul 

unitatii sub orice forma ( detasati, delegati, ) precum si celor care efectueaza stagii ori schimburi de experienta 

sau iau parte la diferite forme de invatamint (specializare, perfectionare, e.t.c. ).Prevederile Regulamentului 

Intern, care va fi numit in continuare Regulament, sunt obligatorii si trebuie respectate cu strictete de toate 

categoriile de salariati  din unitate si de catre toate persoanele ce desfasoara activitati pe teritoriul acesteia, 

indiferent de nivelul ierarhic in care isi desfasoara  activitatea. 

(2)  Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte. 

(3) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin 

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

(4) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. 

(5) Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea 

acestor drepturi este lovita de nulitate. 

(6) Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, Angajatorul si salariatii se vor informa si se vor consulta 

reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colective de munca. 

Art 4. Prevederile prezentului  regulament  se aplica si : 

a)  studentilor , asistentilor medicali care efectueaza practica in cadrul unitatii; 

b ) firmelor care asigura diverse servicii in incinta unitatii, care au obligatia de a respecta regulamentul, 

suplimentar atributiilor si clauzelor prevazute in contractele incheiate intre parti( curatenia spitalului, pastrarea 

linistii si pastrarea integrala a bunurilor cu care intra in contact etc. ).                                
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    Dispozitiile referitoare   la organizarea timpului de lucru si de disciplina din prezentul Regulament se aplica 

in mod corespunzator oricaror altor persoane sau altor activitati pe timpul prezentei  in unitate. Relatiile de 

munca in cadrul Spitalului  ECOMED Vintila- Voda au la baza principiul egalitatii de tratament fata de toti 

salariatii , al nediscriminarii de orice fel si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CAPITOLUL II 

Art 5. 

(a) ATRIBUTIILE UNITATII 
-sa acorde servicii medicale preventive , curative , de recuperare si paleative conform pachetului de servicii 

contractat cu C.J.A.S. Buzau , respectind criteriile stabilite prin Legea 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare ale contractului cadru ; 

-sa asigure semnalizarea corespunzatoare in zona si semnalizarea interioara a circuitelor importante 

 utilizate de pacientul internat si personalul spitalului ; 

-sa  posede autorizatie sanitara de functionare ; 

-sa aiba acreditare si dovada de evaluare ; 

-sa asigure respectarea structurii organizatorice avizata de Ministerul Sanatatii , in ceea ce priveste 

 numarul de paturi pe sectii si compartimente ; 

-sa asigure incadrarea cu personal medico-sanitar si cu alte categorii de personal conform normativelor 

 de personal in vigoare , care sa permita functionarea spitalului in conditii de eficienta ; 

-sa aiba organizat compartimentul de prevenire si control al infectiilor nosocomiale , in conformitate cu    

 legislatia in vigoare a Ministerului Sanatatii ; 

-sa raspunda , potrivit legii , pentru calitatea actului medical , pentru respectarea conditiilor de cazare , 

 igiena , alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale ce pot determina prejudicii pacientilor , 

 asa cum sunt stabilite de catre organele competente . Pentru prejudicii cauzate pacientilor din culpa 

 medicala , raspunderea este individuala ; 

-sa ia  permanent masuri pentru imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale , prin asigurarea cu 

aparatura medicala si nemedicala ,medicamente si materiale sanitare ,dotarea cu mobilier , cazarmament , 

echipamente si crearea unui climat ambiental propice realizarii unui confort util recuperarii fizice si psihice cit 

mai rapide a bolnavului ; 

-sa nu refuze acordarea asistentei medicale in limita competentelor , ori de cite ori se solicita aceste servicii , 

oricarei persoane care se prezinta la spital ; 

- sa informeze asiguratii despre serviciile medicale oferite si despre modul in care sunt  furnizate ; 

-sa solicite consultari multidisciplinare atunci cind acestea sunt necesare pentru ingrijirea pacientilor; 

- să respecte confidenţialitatea si anonimatul pacientului faţă de terţi asupra datelor şi 

 informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor precum şi intimitatea şi demnitatea 

 acestora aşa cum este stabilit în Legea 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile si 

 completarile ulterioare; 

-să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări la care 

 s-a virat contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia; 

-sa acorde servicii medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor  si sa respecte dreptul  la libera alegere a 

furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere pentru consultaţii interdisciplinare; 

-sa completeze  prescripţiile medicale conexe actului medical atunci cand este cazul ;                             

-medicii spitalului vor  infoma medicul de familie al asiguratului, sau după caz, medical de specialitate, despre 

diagnosticul stabilit, investigaţiile şi tratamentele efectuate sau să transmită orice altă informaţie referitoare la 

starea de sănătate a pacientului;pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor întocmi liste de aşteptare;                                          
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- să transmită datele solicitate de C.JA.S. Buzau, privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a 

persoanelor consultate sau tratate, potrivit formularelor de raportare specifice, fiind direct răspunzător de 

corectitudinea acestora; 

-  să elibereze actele medicale stabilite prin norme; 

-  să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat; la solicitarea pacientului care nu 

 are calitatea de asigurat, il poate interna, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de 

 către acesta ; 

-sa comunice asiguratorului domeniul de activitate conform clasificarii activitatii din  economia nationala 

CAEN, numarul de angajati , fondul de salariu precum si orice alte informatii solicitate in vederea asigurarii 

pentru accidente de munca si boli profesionale in conformitate cu Legea 

 346/2002- republicata; 

- sa transmita SNSMPS datele clinice la nivel de pacient pentru toti pacientii spitalizati, in forma electronica, 

conform aplicatiei DRG National, pentru prelucrarea si analiza datelor in vederea 

 contractarii si decontarii serviciilor spitalicesti; 

-sa asigure suportul electronic necesar utilizarii cardului de sanatate; 

- sa defineasca manevrele care implica solutii de continuitate a materialelor utilizate si a conditiilor de 

sterilizare; 

-sa neutralizeze materialale si instrumentarul a carui conditie de sterilizare nu este sigura ; solutiile, 

instrumentarul , materialele sanitare folosite pentru manevrele utilizate in cadrul cosultatiilor, a serviciilor 

medicale acordate, vor fi de unica folosinta. Toate materialele sanitare si medicamentele care vor fi utilizate in 

cadrul activitatii medicale vor fi inregistrate in registre si fise de magazie, depozitate in mod adecvat; 

-sa asigure medicamentele si materiale sanitare necesare tratamentului adecvat si sa respecte conditiile de 

prescriere a medicamentelor prevazute in nomenclatorul de medicamente conform reglementarilor in vigoare; 

- sa asigure dotarea cu echipamente si aparatura in conformitate cu activitatea desfasurata, sa faca 

 dovada detinerii legale a acestora, sa detina autorizatie de functionare pentru ea si sa asigure service-ul 

 si verificarea periodica a acestora , conform reglementarilor in vigoare; 

-sa asigure colectarea si distrugerea ( neutralizarea ) deseurilor cu risc biologic, prin contract cu firma 

 autorizata. 

-sa asigure informarea asiguratilor privind drepturile si obligatiile acestora, pachetul de servicii 

 contractat cu CJAS , tarifele practicate, conditii de acordare a serviciilor; 

-sa aiba un site-internet cu prezentarea urmatoarelor informatii: structura aprobata a spitalului, servicii 

 medicale oferite, pachet de servicii contractat cu CJAS , tarife practicate, conditii de internare, adresa 

 si telefonul societatii, adresa de e-mail, chestionarul de satisfactie;                                                                                                                                                                         

- sa asigure un registru de sugestii , reclamatii si sesizari cu acces neigradit pentru 

 pacienti/apartinatori  (de regula in holul spitalului ) cu paginile numerotate, vizat de CJAS cu care se 

 afla in contract si D.S.P. Buzau; 

-sa expuna la loc vizibil numele CJAS cu care se afla in contract , adresa, si numarul de telefon al acesteia ( tel 

verde ), ca si numarul de telefon al serviciului de urgenta (112 ); 

-sa asigure dotarea corespunzatoare a salilor de asteptare pentru pacientii asigurati, a accesului persoanelor cu 

handicap locomotor, a grupurilor sanitare pentru asigurati si personal, iar pentru bolnavii spitalizati toate 

dotarile necesare conform reglementarilor in vigoare privind autorizarea 

sanitara de functionare. De asemenea va asigura toare conditiile astfel incat atat la intrarea cat si in 

interiorul societatii sa nu existe pericol de accidentare sau vatamare corporala pentru asigurati,pacienti, 

insotitori sau personal; 
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-sa asigure libertatea de deplasare a pacientului nerestrictionata temporal in incinta spitalului, cu exceptia orelor 

de vizita medicala; exceptie fac sectoarele interzise persoanelor neautorizate marcate prin indicatoare de 

interzicere; 

-sa asigure accesul apartinatorilor conform reglementarilor in vigoare,  zilnic de luni pana vineri intre orele 

16.00-20.00, sambata si duminica intre orele 10.00-18.00 ( pentru Compartimentul Boli Cronice)  iar pentru 

pacienti internati in Compartimentul Ingrijiri Paliative , aflati in stadii terminale-permanent; 

- va permite prezenta unui insotitor permanent pentru categoriile de bolnavi in faze avansate de boala; 

-sa asigure aparatul de urgenta cu medicamente si materiale sanitare conform baremurilor MSP 

verificate periodic pentru a nu fi depasit termenul de valabilitate; 

-sa detina evidente specifice : fise de cosultatii, registru de consultatii, registru de tratament, fise si registre 

specifice activitatilor desfasurate, foi de observatii, formulare de prescriptii medicale, bilete de trimitere, 

scrisori medicale, formulare de concedii medicale, adeverinte/certificate medicale, tipizate pentru raportari. 

-sa aiba telefon fix (mobil ),conectare la internet, adresa de e-mail, site propriu in care vor fi trecute 

specialitatile, sistem informatic corespunzator ( calculatoare ), intretinut prin contract de service cu   firma 

specializata; 

-sa asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infectiilor nosocomiale; 

-sa se ingrijeasca de asigurarea permanentei serviciilor medicale furnizate asiguratilor internati; 

-va fi in  permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre , atacuri teroriste, 

conflicte sociale si alte situatii de criza si  este obligat sa participe cu toate resursele la  inlaturarea efectelor 

acestora; 

-sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat; 

-sa desfasoare activitati de educatie medicala continua pentru medici, asistente medicale si alt personal; 

-sa realizeze conditiile necesare pentru aplicarea masurilor de protectie a muncii, protectie civila si paza contra 

incendiilor conform normelor in vigoare; 

-sa indeplineasca si alte atributii prevazute de alte acte normative in vigoare, precum si 

 cele care vor aparea. 

(b)ATRIBUTIILE MANAGERULUI 
1.În domeniul strategiei serviciilor medicale: 

- elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondata, planul de 

  dezvoltare a unitatii pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director ; 

- aproba formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al unitatii, pe baza propunerilor comitetului 

  director , cu respectarea prevederilor legale; 

- aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director; 

- aproba măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii unitatii, în concordanta cu nevoile 

de servicii medicale ale populaţiei; 

- face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director , privind structura organizatorică, 

  reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii; 

- aplica strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul 

de servicii medicale pentru populaţia deservita. 

2. În domeniul managementului economico-financiar: 

- aproba şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii ; 

- aproba lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează sa se realize, în condiţiile 

legii; 

- aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al unitatii; 

- aproba repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unitatii pe compartimente şi alte structuri; 
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- urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ; 

- răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul unitatii; 

- efectuează plăti, după caz, conform legii; 

-  identifica surse pentru creşterea veniturilor proprii ale unitatii , în limitele legii; 

- negociază şi încheie în numele şi pe seama unitatii contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de 

asigurări de sănătate judeţeana sau cu case de asigurări de sănătate private şi alţi operatori 

economici; 

- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 

 3. În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor: 

- întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanta ai unitatii; 

- răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-

sanitar din unitate; 

- urmăreşte implementarea protocoalelor de practica medicală la nivelul unitatii; 

- urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de unitate; 

- negociază şi încheie în numele şi pe seama unitatii protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori 

de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale; 

- răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igiena, alimentaţie şi prevenirea infecţiilor nosocomiale, 

în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii; 

- răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, 

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

reglementările legale în vigoare;   

- urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor 

pacientului şi dispune măsuri atunci când se constata încălcarea acestora. 

4. În domeniul managementului resurselor umane: 

- aproba regulamentul intern al unitatii, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 

- înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul unitatii, necesare pentru realizarea 

unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, comisia de analiza a decesului etc., ale căror 

organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a unitatii; 

- stabileşte şi aproba numărul de personal pe categorii şi locuri de munca, cu respectarea reglementărilor legale 

în vigoare; 

- aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul unitatii 

, în condiţiile legii; 

- aproba programul de lucru pe locuri de munca şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;                                                   

- realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat în subordine directa, conform structurii 

organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut; 

- aproba planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- încheie contract de administrare/manageriat,in conditiile legii; 

- urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine; 

- respecta prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 

5. În domeniul managementului administrativ: 

- aproba şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

- încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 

- răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii spitalului; 
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- răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile 

prevăzute de lege; 

- asigura respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea 

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

- pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind 

activitatea spitalului; 

- răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format 

scris şi electronic; 

-aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii; 

- răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor 

referitoare la activitatea spitalului; 

-conduce activitatea curenta a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

-împreună cu comitetul director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenta 

medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criza, conform 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

6.In domeniul activitatii de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale: 

a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, 

în conformitate cu prevederile prezentului ordin; 

b) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru 

supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor cuprinse în planul 

anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

d) răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al 

unităţii; 

e) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi în alte secţii cu 

risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile 

programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a 

consumului de antibiotice din spital; 

g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata trimestrială şi anuală de 

incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe tipuri de infecţii şi pe secţii) privind 

infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a 

consumului de antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;                                                                                                                                                     

h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele 

înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar; 

i) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful serviciului/compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

j) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor 

asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare; 

k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor 

serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale; 

l) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, 

aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a 

focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din unitate; 
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m) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, 

consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare; 

n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate; 

o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile asociate 

asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a persoanelor fizice, în cazul stabilirii 

responsabilităţii individuale. 

(c)ATRIBUTIILE  COMITETULUI  DIRECTOR 
1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului; 

2. elaborează planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 

3. Propune managerului, în vederea aprobării : 

   - numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; 

   - organizarea concursurilor pentru posturile vacante, conform legii; 

4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului; 

5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind 

îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de 

măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 

publice; 

 6. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici precum 

şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform 

metodologiei stabilite; 

7. analizează măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de 

servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică 

medicală; 

8. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri 

teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

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

servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; 

10.Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a 

denumirii spitalului; 

11.Indeplineste actiuni de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale prin: 

a) organizarea Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează           

regulamentul de funcţionare al acestuia; 

b) asigurarea  organizarii şi funcţionarii serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice; 

c) aprobarea planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

d) asigurarea condiţiilor de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) efectuarea analizei anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 

f) verificarea  şi aprobarea alocarii bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

g) asigurarea  îmbunătăţirii continue a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a infecţiilor asociate 

asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor; 
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h) asigurarea  derularii legale a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate 

sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau 

limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

i) deliberarea şi decizia, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienţilor sau în 

urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, 

pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin 

infecţii asociate asistenţei medicale; 

j) asigurarea dotarii necesare organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, 

prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei medicale în registrul de 

monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii; 

k) asigurarea condiţiilor de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi. 

 (d)ATRIBUTIILE CONSILIULUI MEDICAL 
-coordoneaza si raspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al unitatii,planul 

annual de servicii medicale,bugetul de venituri si cheltuieli; 

-monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul unitatii,inclusiv prin evaluarea satisfactiei 

pacientilor si elaboreaza propuneri de imbunatatire a activitatii medicale: 

-aproba protocoale de practica medicale la nivelul unitatii si monitorizeaza procesul de implementare a 

protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul intregului spital; 

-raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la nivelul spitalului pentru asigurarea 

tratamentului adecvat pentru pacientii internati; 

-asigura coordonarea activitatii pentru asigurarea ingrijirii pacientilor atunci cind este nevoie prin consulturi 

multidisciplinare. 

-stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului 

,in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului ,prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la 

medicamente; 

-supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia medicala a pacientilor 

tratati,asigurarea confidentialitatii datelor medicale,constituirea arhivei spitalului. 

-imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul cresterii gradului de satisfactie a 

pacientilor; 

-monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii performantelor 

profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate; 

-asigurarea activitatii de supraveghere, prevenire si limtarea infectiilor asociate asistentei medicale prin: 

a) asigurarea  şi răspunderea  aplicarii în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi 

limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, 

respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 

b) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este 

preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia; 

c) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea măsurilor de 

limitare a acestora; 

d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară; 

e) implementarea activitatii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru 

depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în conformitate cu prevederile programului 

naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) controlarea şi răspunderea pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de prevenire 

a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
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g) controlarea respectarii procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea şi 

limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate ; 

r) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe 

compartimente 

h) organizarea şi controlarea evaluarii imunizării personalului împotriva HBV si efectuarea vaccinărilor 

recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele); 

i) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse biologice pe 

secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor. 

(e)ATRIBUTIILE COMISIILOR SPITALULUI 
Comisia de disciplina: 

-analizeaza propunerile de sanctionare a oricarui angajat,stabilind împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  

- analizeaza gradul de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare;  

- verifica eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;  

-efectueaza cercetarea disciplinara prealabila; 

-stabileste sanctiunea ce urmeaza a fi aplicata . 

 Comisia de analiză a decesului: 

-analiza circumstantelor producerii decesului in spital(motivele medicale care au dus la decesul pacientilor 

cuprinsa in FOCG si Certificatul de deces); 

-corectitudinea completarii documentelor respectind procedurile spitalului; 

-audierea medicului curant in cazul in care se constata anumite nelamuriri; 

-redactarea procesului verbal de sedinta in care se consemneaza concluziile asupra decesului. 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă : 

- aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă ;  

- urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare indeplinirii lui şi eficienţa acestora 

din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;  

- urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;  

- analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;  

- analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, 

precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;  

- efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;  

- efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;  

- informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;  

- realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de 

producţie ( organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc.), cu implicaţii în domeniul  

protecţiei muncii; 

- dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul  unităţii 

cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi  

eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar 

din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;  

- verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând 

seama de factorii de risc identificaţi;                       

- verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au                                      

avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă;  

- desemneaza la nivelul unitatii ,in conformitate cu legislatia in vigoare un responsabil cu securitatea si 

sanatatea in munca . 
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Comisia medicamentului 

-verifica termenul de valabilitate al medicamentelor furnizate de farmacia contractanta ; 

-verifica concordanta medicatiei din F.O.C.G./Condica de medicamente eliberate; 

-verifica stocul de medicamente si valabilitatea acestora din Aparatul de urgenta ; 

-verifica trimestrial cheltuiala pentru medicamente si analiza lor cu raportarea lunara a situatiei financiare; 

-participa la elaborarea ghidurilor de practica medicala si  a protocoalelor  terapeutice. 

Comisia de alimentatie si dietetica: 

-intocmirea meniurilor ; 

-respectarea retetarului ; 

-controlul organoleptic al alimentelor ; 

-controlul termenului de valabilitate al alimentelor ;  

-pastrarea probelor de alimente timp de 72 h . 

 Comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale : 

a) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de   

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;                                                               

b) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al   

 unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare      

 a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;  

c) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor   

asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;  

d) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică,   

anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice   

din spital; 

e) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii   

infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

f) organizează activitatea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale   

pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare   

a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;  

g) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în      

cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;  

h) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în   

cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;  

i) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi   

elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;  

j) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de   

supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

k) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale   

de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;  

l) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană  infecţiile asociate asistenţei medicale ale  

unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;  

m) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin   

recoltarea testelor de autocontrol;  

n) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de   

la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc   

epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;  
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o) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate      

cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor     

caracteristici suplimentare;  

p) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii   

pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;  

r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor   

periculoase rezultate din activitatea medicală;  

s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia   

pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului ;  

t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;  

u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj,   

depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;  

v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate   

cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;  

w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea   

difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice   

necesare;                                                                                                                                                  

x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare  

privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea      

riscurilor identificate în focar;  

y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de   

sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat,   

conform reglementărilor în vigoare;                                                              

z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor   

asociate asistenţei medicale si întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de 

investigare a  responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale. 

Comisia de analiza D.R.G. 

-raporteaza lunar situatia pacientilor externati la SNSPMS ; 

-verifica gestionarea datelor respectand prevederile Legii 677/2001 privind datele cu caracter personal cu 

modificarile si completarile ulterioare si a Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile 

si completarile ulterioare ; 

-verifica arhivarea copiilor bazelor de date ; 

-verifica gestionarea datelor pacientilor inscrise in FOCG, registru de internari, registru consultatii,   

retete , certificate medicale, buletine de analize, condici de prescriptii medicamente, etc ; 

-verifica respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal asa cum sunt definite in legea  

 677/2001 actualizata ; 

-analizeaza toate cazurile invalidate  de SNSPMS in baza regulilor de validare pentru care se solicita 

revalidarea; 

-analizeaza modul de codificare in vederea imbunatatirii indicelui de complexitate. 

Comisia de inventariere anuala a bunurilor: 

-inventarierea anuala a bunurilor societatii  

-consemnarea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal si prezentarea lor Comitetului Director. 

 

 

 

11 

 



S.C. ECOMED S.R.L.VINTILA -VODA 

COM. VINTILA-VODA ; JUDETUL BUZAU 

STR. PRINCIPALA ; NR.1 

TEL/FAX : 0238509045; E-mail : ecomedbz @ yahoo. com 

 

Comisia de promovare si incadrare :  

-raspunde de buna desfasurare a concursurilor , in conformitate cu legislatia in vigoare ; 

-participa si raspunde de formularea subiectelor in baza tematicii de concurs afisata ; 

-raspunde de verificarea corecta a testelor , de sustinerea interviului sau probei practice , de afisarea rezultatelor; 

-participa si raspunde de buna organizare si desfasurare a examenelor organizate in vederea promovarii  

 personalului in trepte si categorii superioare de salarizare . 

Comisia de achizitie: 

-intocmeste referatele de achizitie ; 

-intocmeste cererile de oferta avand la baza necesitatile din referatele de achizitie ; 

-intocmeste lista furnizorilor ; 

-supune spre aprobarea managerului  lista furnizorilor acceptati . 

Comisia de receptie : 

-receptia bunurilor achizitionate (cantitate, pret in conformitate cu oferta ); 

-verificarea concordantei intre bunurile inscrise in factura si cele livrate ;  

-verificarea termenului de valabilitate /garantie a bunurilor achizitionate sau a certificatelor de conformitate 

Comisia de concurs in vederea angajarii: 

-verifica corectitudinea intocmirii dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor de participare la concurs ; 

-stabileste bibliografia si , dupa caz , tematica de concurs ; 

-stabileste proba/probele de concurs cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului; 

-elaboreaza subiectele/temele si baremurile de corectare/apreciere si notare pentru testul scris si proba practica , 

cu cel putin 24 h inainte de sustinerea fiecarei probe avand in vedere cerintele fisei postului scos la concurs ; 

-corecteaza /apreciaza si noteaza lucrarile /proba practica/raspunsurile candidatilor ; 

 -semneaza procesul verbal care contine concluziile concursului , intocmit de secretarul comisiei si il prezinta 

reprezentantului legal al unitatii , insotit de tabelul cu rezultatele obtinute de candidati in vederea incheierii 

contractului individual de munca . 

-efectueaza instructajul candidatilor cu privire la modul general de desfasurare a concursului ; 

Comisia de solutionare a contestatiilor : 

-solutioneaza contestatiile candidatilor cu privire la notarea /aprecierea probei/probelor concursului depuse in 

timp  de maxim 24 h de la afisarea rezultatelor ; 

-transmite , prin secretarul comisiei , rezultatele analizei contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor in  

termen de maxim 48h de la depunerea contestatiilor ; 

-transmite comisiei de concurs , prin secretarul comisiei , procesul verbal de solutionare a contestatiilor;  

Comisia de evaluare a performantelor individuale a salariatilor : 

-evalueaza performantele individuale ale angajatului pentru perioada cuprinsa intre 1.01.-31.12 a anului 

precedent in concordanta cu prevederile Ord. M.S. 1229/2011 privind criteriile de evaluare a performantelor 

individuale ale salariatilor  . 

Comisia multidisciplinara bolnavi complecsi : 

-asigurarea stabilirii diagnosticului si a tratamentului pentru pacientii cu afectiuni complexe prin consultul si 

evaluarea pacientului respectiv de fiecare membru al comisiei si apoi prin consens stabilirea necesitatii unor 

investigatii suplimentare,a diagnosticului de certitudine  si/sau a schemei terapeutice ; 

-consemnarea in FOCG a examenului efectuat de fiecare membru al comisiei ; 

-consemnarea concluziei comisiei si semnatura fiecarui membru al comisiei . 

Comisia de analiza a reclamatiilor pacientilor : 

-comisia va analiza reclamatiile pacientilor si va da raspuns corespunzator pacientului care a  facut reclamatia 

conform prevederilor legale ; 

-comisia se va intruni in termen de 3-7 zile de la depunerea reclamatiei.  
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Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor : 

- stabileste modul de organizare pentru apãrarea împotriva incendiilor si  le aduce la cunostinta  salariatilor , 

utilizatorilor si oricaror persoane interesate ; 

- asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si  asigura corelarea masurilor de 

aparare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor; 

- elaboreaza instructiunile de aparare impotriva incendiilor si stabileste  atributiile ce revin salariatilor la 

locurile de munca ; 

-verifica daca salariatii cunosc si respectã instructiunile necesare privind mãsurile de aparare împotriva 

incendiilor si verifica respectarea acestor masuri semnalate corespunzãtor prin indicatoare de avertizare de catre 

persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;                                            

- asigura intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice 

moment ; 

-asigura utilizarea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor conform instructiunilor furnizate de proiectant ; 

- informeaza de îndatã, prin orice mijloc , inspectoratul despre izbucnirea  si stingerea cu forte si mijloace 

proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare completeaza si  trimite acestuia raportul de 

interventie ; 

- utilizeaza  in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor certificate conform legii ; 

-îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege privind apararea împotriva incendiilor . 

Comisia de acreditare/monitorizare/reacreditare a spitalului : 

-raporteaza ANMCS indicatorii de monitorizare postacreditare ; 

-reactualizeaza standardele si cerintele de reacreditare  ; 

-intocmeste documentatia pentru procesul de reacreditare in Ciclul II de acreditare  

Comisia de achizitii instrumentar si aparatura medicala: 

-analizeaza necesarul de instrumentar  si aparatura medicala intocmit de manager si asistenta sefa,si  decide 

oportunitatea achizitiei de instrumentar si aparatura medicala ca si cantitatea necesara fi achizitionata ; 

-selectia riguroasa a ofertelor prezentate tinand cont de raportul calitate/pret. 

Structura de management al calitatii serviciilor medicale : 

a)pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 

b)coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii: 

             -manualul calităţii; 

             -procedurile; 

c)coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul   

unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate; 

d)coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;    e)colaborează cu 

toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii; 

f)implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 

g)asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager; 

 h)asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele 

specifice; 

 i)coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de 

îmbunătăţire sau corective ce se impun; 

j)coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; 

k)asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării 

sănătăţii pacienţilor; 

l)asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii 
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Echipa responsabila cu evaluarile periodice ale angajatilor : 

  -analizeaza activitatea personalului privind aplicarea procedurilor, protocoalelor si ghidurilor de  practica  

   medicala; 

 -analizeaza reclamatiile existente din partea bolnavilor si a apartinatorilor; 

 - analizeaza cauzele si disfunctionalitatile care au generat reclamatiile; 

 - cauta (lunar)  solutii care sa nu mai poata genera repetarea unor astfel de disfunctionalitati; 

 - propune sanctiuni-cand este cazul-pe care apoi le inainteaza Comitetului Director; 

 - informeaza intreg personalul despre sanctiunile propuse; 

 - informeaza reclamantul privind modul de solutionare a reclamatiei. 

Comisia care monitorizeaza si consiliaza in problem de management al calitatii 

  -atributiile conform manualului calitatii,certificat ISO 9001:2008. 

Comisia de analiza a rezultatelor utilizarii protocoalelor si ghidurilor de practica medicala adoptate  

       in spital 

   -va analiza periodic rezultatul utilizarii protocoalelor si ghidurilor de practica medicala(de diagnostic  

    si tratament)adoptate in conformitate cu instructiunile M.S 

Celula de criza  

-colectarea informatiilor; 

 -identificarea pericolelor; 

-evaluarea riscurilor generate de pericole(estimarea probabilitatii si gravitatii consecintelor,precum si decizia 

incadrarii riscului ca fiind admisibil); 
-planificarea masurilor de eliminare sau reducere a riscurilor;elaborarea documentatiei de evaluare  a riscurilor;   
  Consiliul Etic 

  a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al unității sanitare; 

b) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, propune managerului adoptarea și 

implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității sanitare; 

c) formulează și înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică; 

d) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al unității sanitare și poate face propuneri pentru 

îmbunătățirea acestuia; 

e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unității sanitare; 

f) analizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În 

situația în care un cadru medico-sanitar reclamă o situație de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul 

etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat 

anterior actului medical la care se face referire; 

g) primește, din partea managerului unității sanitare, sesizările făcute în vederea soluționării. Modelul de 

sesizare este prevăzut în anexa nr. 3. 

h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient-cadru medicosanitar 

și personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația în vigoare3; 

3 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2004 privind aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 217, 218 și 219 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; Codurile deontologice 

profesionale; Regulamentele interne ale unităților sanitare. 

i) verifică dacă personalul medico-sanitar și auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienților prevăzute în 

legislația specifică 4, pe baza sesizărilor primite; 

4 Legea nr. 46/2003; art. 217, 218 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

j) analizează sesizările personalului unității sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârșite de către 

pacienți5 sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune 

măsuri concrete pentru apărarea bunei reputații a personalului;                                                                      14 
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5 Art. 257, în acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare; art. 219 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane și propune măsuri concrete de soluționare; 

l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin; 

m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă; 

n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății și a 

petentului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor 

propuse; 

o) aprobă conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora; 

p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către personalul 

medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicale de obținere a unor foloase, 

în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuțiilor de serviciu; 

q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot face obiectul 

unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare sau de către petent; 

r) aprobă conținutul rapoartelor bianuale și anuale întocmite de secretarul consiliului de etică; 

s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluționare a spețelor reprezentative din cursul anului 

precedent. Anularul etic este pus la dispoziția angajaților, constituind în timp un manual de bune practici la 

nivelul unității sanitare respective; 

t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.  

Atribuțiile președintelui consiliului de etică sunt următoarele: 

1.convoacă consiliul de etică, prin intermediul secretarului, lunar cât și ori de câte ori apar noi sesizări ce 

necesită analiză de urgență sau la solicitarea a cel puțin patru dintre membrii acestuia; 

2.prezidează ședințele consiliului de etică, cu drept de vot. În cazul în care în urma votului membrilor 

consiliului de etică se înregistrează o situație de paritate, votul președintelui este decisiv; 

3.avizează, prin semnătură, documentele emise de către consiliul de etică și rapoartele periodice; 

4.informează managerul unității sanitare în cazul vacantării unui loc în cadrul consiliului de etică, în vederea 

completării componenței acestuia. 

Atribuțiile secretarului consiliului de etică sunt următoarele: 

1. deține elementele de identificare - antetul și ștampila consiliului de etică - în vederea avizării și transmiterii 

documentelor; 

2. asigură redactarea documentelor, înregistrarea și evidența corespondenței, a sesizărilor, hotărârilor și avizelor 

de etică; 

3. introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea 

acestora, și asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică și a managerului unității sanitare, prin 

mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresată managerului se face doar în cazul sesizărilor 

primite prin intermediul sistemului informatic; 

4. asigură realizarea și gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la nerespectarea drepturilor 

pacienților de către cadrele medico-sanitare și pe cele referitoare la abuzurile pacienților față de cadrele 

medicosanitare; 

5. informează președintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării consiliului de etică; 

6. convoacă membrii consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea președintelui, cu cel puțin o zi 

înaintea întrunirilor; 

7. asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă și imparțială soluționare a spețelor 

supuse atenției consiliului de etică; 

8. întocmește procesele-verbale ale ședințelor consiliului de etică; 
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9. introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de feedback al 

pacientului distribuite și colectate, de regulă, în prima săptămână a fiecărei luni, conform modelului de analiză 

prezentat în anexa nr. 5. Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică și a managerului unității 

sanitare cu privire la rezultatele aplicării acestora; 

10. asigură postarea pe site-ul unității sanitare a informațiilor privind activitatea consiliului de etică; 

11. formulează și/sau colectează propunerile de îmbunătățire a activității consiliului sau a unității sanitare și le 

supune aprobării consiliului de etică; 

12. întocmește raportul semestrial al activității desfășurate în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului 

raportat și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului; 

13. întocmește raportul anual al activității desfășurate și Anuarul etic în primele 15 zile ale anului următor celui 

raportat și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului. 

                                                                                    

(f)ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI CU PATURI 
-Repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării corespunzătoare a măsurilor 

referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor intraspitaliceşti; 

-Asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale complete şi a realizării investigaţiilor strict necesare 

bolnavului internat  cu programare; 

-Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare stabilirii conduitei 

terapeutice; 

-Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului în vigoare; 

-Asigurarea tratamentului medical complet (preventiv, curativ şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat, în 

raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor 

procedee şi tehnici medicale , prin folosirea instrumentarului, a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de 

transport şi prin administrarea alimentaţiei dietetice corespunzătoare patologiei; 

-Asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 

-Asigurarea conform cu protocoalele aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de 

medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 

medicaţia va fi acordată integral de spital  şi va fi scrisă în foile de observaţie de medicul curant ; 

-Asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii pacientului, chiar dacă e perfect valid, în cazul în 

care trebuie supus la explorări/investigaţii ;                                                                               

-Asumarea manipulării alimentelor de personal auxiliar special desemnat care nu va mai efectua şi alte manevre 

de îngrijiri; 

-Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale; 

-Asigurarea alimentaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 

-Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a 

mesei, de igienă permanentă, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii acestora cu familia; 

-Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare 

ambulatorii sau medicului de familie; 

-Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;                                                                

-Asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a instruirii personalului 

medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practică; 

-Activitatea  este coordonată şi îndrumată de un medic şef şi de un asistent medical coordonator ale căror 

atribuţii şi responsabilităţi sunt evidenţiate dinstinct în fişa postului. 

-Respectarea drepturilor pacientului conform Legii46/2003                                                                                                                                                                    

Art 6. In situatia in care este necesara efectuarea unor interventii medicale unui pacient care  nu -si poate 

exprima vointa medical curant va cere acordul apartinatorilor pentru stabilirea conduitei terapeutice; 
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Art 7 . Fotografierea, filmarea sau suprevegherea video a pacientilor in unitate necesare pentru stabilirea 

diagnosticului, a tratamentului, a ingrijirilor, a monitorizarii bolnavului sau pentru evitarea unei culpe medicale, 

ca si in toate situatiile stabilite de legislatie privind datele cu caracter personal, unitatea este obligata sa obtina   

consimtamantul informat al pacientului; 

Art 8.Unitatea trebuie sa asigure accesul neingradit al pacientilor  la datele medicale personale; 

Art 9. In situatia in care se solicita informatii cu caracter confidential, unitatea are obligatia sa asigure 

respectarea cadrului legal pentru furnizarea acestora; 

Art 10.In situatiile in care datele referitoare la viata privata , familiala a pacientului influenteaza pozitiv 

stabilirea diagnosticului, tratamentul sau ingrijirile acordate, unitatea le poate furniza,dar numai cu acordul 

acestuia, fiind considerate exceptii cazurile in care pacientii reprezinta pericole pentru ei insisi sau pentru 

sanatatea publica; 

Art 11. Unitatea are obligatia de a asigura efecturea de interventii medicale asupra pacientului numai daca 

dispune de dotarea necesara  si de personalul acreditat; 

Art 12. In situatia in care interventiile medicale sunt refuzate de pacienti care isi asuma in scris raspunderea 

pentru decizia lor, acestora trebuie sa li se explice consecintele refuzului sau oprirea actelor medicale. 

Art  13. Unitatea va permite libertatea de deplasare a pacientului  nerestrictionata temporal in incinta spitalului, 

cu   exceptia orelor de vizita medicala, si in zonele cu acces interzis  marcate prin indicatoare de retrictionare. 

Art 14. Unitatea trebuie sa asigure accesul egal al pacientilor la ingrijiri medicale fara discriminare de rasa, sex, 

virsta, religie, optiune politica, sau antipatie personala; 

Art 15. Unitatea are obligatia de a furniza pacientilor informatii privitoare la : 

-serviciile medicale disponibile si modul de  acces la acestea; 

-identitatea si statul profesional al furnizorilor de servicii de sanatate; 

-regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata internarii in spital; 

-starea propriei sanatati; 

-interventiile si procedurile medicale propuse; 

-riscurile potentiale ale fiecarei proceduri care urmeaza a fi  aplicate; 

-alternativele existente la procedurile propuse; 

-consecintele neefectuarii tratamentului si ale nerespectarii recomandarilor medicale; 

-diagnosticul stabilit, prognosticul afectiunilor diagnosticate si riscul de recidiva; 

Art 16. Unitatea are obligatia sa asigure :                                                                                                                   

 -efecturea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si altor ingrijiri medicale, bolnavilor spitalizati; 

-stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacientii spitalizati; 

-aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie; 

-asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incat sa fie prevenita aparitia infectiilor nosocomiale; 

-limitarea accesului vizitatorilor in perioada de carantina; 

-aprovizionarea in vederea asigurarii unei alimentatii corespunzatoare, calitativ, cantitativ si 

organoleptic respectand alocatia de hrana conform legislatiei in vigoare; 

-stabilirea masurilor necesare pentru cunoasterea de catre intrgul personal a regulilor de etica profesionala si a 

precautiunilor universale si luarea masurilor necesare pentru prevenirea incalcarii acestor reguli si sanctionarea 

abaterilor potrivit legii; 

CAPITOLUL III 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR 

Art 17 . Principalele obligatii ale angajatilor sunt urmatoarele : 

a)  monitorizarea specifica a bolnavilor conform prescriptiilor medicale; 

b)  indeplinirea atributiilor ce ii revin fisei postului; 

c) respectarea disciplinei in munca; 
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d) respectarea  prevederilor cuprinse in Regulamentul  Intern, in Contractul individual de munca precum si a 

altor acte normative ce vizeaza activitatea medicala(legi, norme, ordine, dispozitii interne); 

e) fidelitatea  fata de angajator in executarea atributiunilor de serviciu; 

f)  de a respecta masurile de sanatate si securitate a muncii in spital; 

g) de a respecta secretul de serviciu; 

h) de a  manipula produse stupefiante si  de a le pastra in locuri unde are acces numai personalul desemnat in 

acest scop;                                                                          

i)de a respecta normele de protectie a muncii , de prevenire si stingere incendiilor si de protectie civila; 

I) de a avea un comportament etic fata de pacienti, fata de apartinatori si fata de personalul cu care colaboreaza; 

j)de a respecta drepturile pacientilor la respect ca persoane  umane; 

k) de a  nu comite fapte care sa produca pagube unitatii sau celorlalti salariati; 

l) de a nu instraina sau a sustrage bunuri aflate in proprietatea unitatii; 

m) de a aduce la cunostinta sefului ierarhic orice neregula, abatere in munca precum si cazurile in care 

aparatele, instrumentarul si utilajele ce ii sant date in pastrare sau in folosinta sunt expuse deteriorarii sau 

functioneaza neregulamentar; 

n)de a utiliza in bune conditii si de a pastra baza tehnica si materiala a unitatii; 

o)de a participa la  programul de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, atat pentru pacienti, cat si 

pentru apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare; 

p) de a utiliza si pastra in bune conditii, echipamentul si instrumentarul din dotare, de a supraveghea     

colectarea, depozitarea, transportul si eliminarea finala a materialelor si intrumentarului de unica folosinta 

utilizat ( si se asigura de depozitarea acestora in vedera distrugerii );                                                                                                                 

q) de a respecta Regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infectiilor nosocomiale; 

r) de a folosi in intreaga activitate desfasurata in cadrul spitalului un limbaj politicos atat fata de pacienti , cat si 

fata de vizitatori si insotitorii pacientilor; 

s) de a purta  echipamentul de protectie conform normelor in vigoare precum si ecusonul cu numele si  

prenumele, functia si locul de munca; 

t)de a executa orice alte sarcini de seviciu hotarate  de superiori in vederea asigurarii unei bune functionari a  

activitatii spitalului; 

 t)de a semna condica de prezenta  inainte de inceperea lucrului si la terminarea programului de lucru;                                                                                                                                                                 

 u) de a  respecta procedura de catre personalul medical superior  de planificare si aprobare a graficului de garzi 

si de aplicare a lui; 

v)pentru personalul medical superior care presteaza contavizita si garzi, in condica de prezenta se vor consemna 

in mod distinct orele efectuarte in aceste activitati.In cazul muncii in ture, salariatul aflat in schimb nu poate 

parasi locul de munca pana nu ii vine schimbul si nu ii preda serviciu; Daca schimbul nu se prezinta sau se 

prezinta in conditii care il fac incapabil sa presteze munca, in mod normal salariatul din schimb nu paraseste 

locul de munca fara aprobarea sefului ierahic superior, care va lua 

masurile necesare pentru asigurarea continuitatii serviciului. Parasirea nejustificata a locului de munca sau a 

unitatii in timpul programului reprezinta o abatere grava.                                                                                  

x) de a efectua controlul medical periodic, conform Ordinului Ministerului Sanatatii Publice 

    nr 933/2002; 

y) de a respecta procedura privind circulatia documentelor; 

z) de a respecta procedura de acces a reprezentatilor de mass -media; 

w)  de a respecta procedura de transfer interclinic al pacientului critic, procedura de primire. examinare 

investigare si internare  a pacientilor. 
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Art 18 . 

(1) Drepturile angajatilor. 

In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajator. 

Este interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orietnare 

sexuala, caracteristici genetice, virsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie,religie, optiune politica, origine 

sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. 

-Dreptul la salarizare pentru munca depusa;                                                                                                

-Dreptul la repaus zilnic si saptamanal;                                                                                                         

-Dreptul la concediul de odihna si alte concedii;                                                                                                        

-Dreptul  la egalitate si sanse de tratament;        

-Dreptul la demnitatea in munca; 

- Dreptul la securitate si sanatate in munca; 

-Dreptul la  acces  la formarea  profesionala ; 

-Dreptul la informare si consultare; 

-Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca; 

-Dreptul la protectie in caz de concediere; 

-Dreptul la negociere colectiva si individuala; 

-Dreptul de a participa la actiuni colective; 

-Dreptul de a constitui sau  de a adera la un sindicat; 

-Dreptul la premii , salarii de merit; 

Art 19. 

(1) Drepturile angajatorului.   

 a) sa stabileasca modalitati de organizare si functionare a spitalului in conditii de asigurare optima a asistentei 

medicale si de urgenta; 

b) sa propuna structura organizatorica, reorganizarea , restructurarea unitatii in vederea aprobarii de catre 

Ministerul Sanatatii; 

c) sa stabileasca atributii pentru fiecare compartiment de munca si pentru fiecare salariat, in conditiile si 

conform specificului  activitatii; 

d) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat, sub rezerva legalitatii lor; 

e) sa exercite controlul modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;                                                                                                                                                                       

f) sa evalueze performantele profesionale ale personalului la angajare, promovare , modificari sau introducere 

de posturi; 

g) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa dispuna aplicarea corespunzatoare, potrivit legii, 

(2)Obligatiile angajatorului 

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

de munca; 

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si 

conditiile corespunzatoare de munca; 

c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din 

contractele individuale de munca; 

d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii; 

e) sa se consulte cu reprezentantii sindicatului in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial 

drepturile si interesele acestora; 

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

impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; 

g) sa infiinteze Registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege; 
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h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; 

i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. 

Art 20. Drepturile pacientilor 

Drepturile pacientilor sunt reglementate de Legea nr 46/2003; 

-Pacientii au dreptul la ingrijirile medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate 

cu resursele umane, financiare si materiale ale unitatii; 

-Pacientul are dreptul de fi respectat ca persoana umana fara nici o discriminare. 

1. Dreptul pacientului la informatia medicala 
-Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de ale 

utiliza; 

-Pacientul are dreptul de a fi informat  asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii 

medicale; 

-Pacientul are dreptul de a fi informat  asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe perioada 

spitalizarii; 

-Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a 

riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra 

riscurilor generale de neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandarilor medicale, precum si cu privire 

la datele de diagnostic si prognostic; 

-Pacientul are dreptul de a  decide daca doreste sau nu sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de 

catre medic i-ar cauza suferinta psihica; 

-Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectos, clar, cu minimalizarea terminologiei  de 

specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste  limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba 

materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare; 

-Pacientul are dreptul de a  cere in mod expres sa nu fie informat despre situatia sa medicala si de a alege alta 

persoana care sa fie informata in locul sau; 

-Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament dar numai 

cu acordul pacientului; 

-Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor , diagnosticului, 

tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii; 

2. Dreptul pacientului privind interventia medicala 
-Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si , in scris, raspunderea 

pentru decizia sa, consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului; 

-Cand pacientul nu isi poate exprima vointa , dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul 

medical are dreptul sa obtina  acordul pacientului  printr-o exprimare  anterioara a acestuia; 

-In  cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu 

mai este necesar; 

-In  cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de 

luare a deciziei, atat cat permite capacitatea lui de intelegere; 

-In  cazul in care  furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar 

reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de 

specialitate; 

-Comisia de arbitraj este constituita din trei medici pentru pacientii internati in spitale si din doi  medici pentru 

pacientii din ambulatoriu de specialitate; 

-Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea , pastrarea , folosirea produselor biologice 

prelevate din corpul sau in vedera stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord; 
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-Consimtamantul pacientului este obligatoriu  in cazul participarii sale ca subiect in invatamantul medical clinic 

si cercetare stiintifica.Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi 

exprime vointa, cu exceptia obtinerii comsimtamantului de la reprezentantul legal, si daca cercetarea este facuta 

si in interesul pacientului; 

-Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia 

cazurilor  in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe 

medicale; 

3. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului 
Toate informatiile privind starea pacientului rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul 

sau datele personale sunt confidentiale, chiar dupa decesul acestuia. Informatiile cu caracter confidential pot fi 

furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul  explicit sau daca legea o cere in mod expres. 

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul 

pacientului, acordarea consimtamantului este obligatorie. 

Pacientul are acces la datele medicale personale. 

Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care acesta imixtiune 

influienteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. 

Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta percol pentru sine sau pentru sanatatea publica. 

4. Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale. 
In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament 

care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face  numai pe criterii medicale. 

Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre 

Ministerul Sanatatii si se aduc la cunostinta publicului. 

Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista  conditiile de dotare necesare si 

personal acreditat corespunzator. 

Se excepteaza de la prevederile din Legea 46/2003 cazurile de urgenta aparute in situatii extreme. 

Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri cu demnitate. 

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor , de suport spiritual,material si de sfaturi pe tot 

parcursul ingrijirilor medicale.La solicitarea pacientului , in masura posibilitatilor, va fi creat mediul de ingrijire 

si de tratament cat mai aproape de cel familial.Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are 

dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune  pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel 

decit prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respectve.Pacientul poate oferi angajatilor sau 

unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii. 

Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii de sanatate sau pana la 

vindecare..Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unitati medicale 

publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici , 

cadre medii sau alt personal calificat.Dupa externare pacientii au dreptul la servicii comunitare 

disponibile,conform prevederilor legale. 

Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta si de servicii farmaceutice , in program 

continuu. 

Art 21. Obligatiile pacientilor: 

1. sa respecte regulile ce se aplica in spital; 

2. Sa pastreze ordinea , linistea si curatenia in spital; 

3. Sa respecte programul de vizite,  de masa precum si circuitele functionale din spital; 

4. Sa nu deterioreze bunurile din spital; 

5. Sa respecte indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internarii; 

6.Sa nu utilizeze consumatori electrici decit cu aprobarea medicilor sef de sectie; 
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7. Sa nu paraseasca spitalul fara aprobare medicului sau managrului; 

8. Sa pastreze si sa predea in bune conditii echipamentul de spital si de lenjerie de pat primite pentru 

    sederea in spital; 

9.Sa nu  fumeze;fumatul este interzis  in unitatea sanitara  conform prevederilor Legii nr.349/2002 art 3 

alin.11. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 

contraventionala de la 100-500 RON. Aceasta prevedere trebuie respectata si de personalul incadrat 

in unitate , de catre pacienti, apartinatori precum si de orice alta persoana care se afla in unitatea 

sanitara; 

10. Accesul la informatiile de interes public se face in conditiile prevazute de prevederile Legii 

544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile 

ulterioare.CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA 

Art 22. 

( 1 )Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, 

in conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (Art 108), cu modificarile si completarile ulterioare, si 

alte reglementari specifice. 

(2)Pentru salariatii angajati cu norma intreaga , durata normala a timpului de munca  este de 8 ore/zi , respectiv 

40 ore pe saptamana ( Art 109 din Legea 53/2003) 

(3)Durata normala a timpului de lucru se diferentiaza pe categorii de personal. 

(4)Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este de regula 8 ore timp de 5 zile , cu doua zile de 

repaus, de regula sambata si duminica ( Art. 110 din Legea 53/2003) 

(5)Durata maxima legala a timpului de lucru nu poate depasi 48 ore pe saptamana , inclusiv orele suplimentare( 

Art. 111 din Legea 53/2003). 

 (6)In concretizarea acestui articol programul de activitate in Spitalul Ecomed Vintila-Voda se face tinand cont 

de Reglementarile specifice personalului din sanatate stipulate in legea 284/2010 , actualizata in 2014 , 

coroborata cu Art . 112 din Legea 53/2003 :activitatea pentru personalul mediu, mediu-auxiliar ( infirmiere ), 

ingrijitoare curatenie si bucatari se va desfasura in program de 12 ore , urmate de o perioada de repaus de 24 ore 

, pentru personalul TESA programul este de 8 ore pe zi timp de 5 zile/saptamana  , iar pentru medici este de 7 

ore pe zi timp de 5 zile /saptamana; avand in vedere asigurarea continuitati asistentei medicale personalul mediu 

si mediu-auxiliar va desfasura activitate in concordanta cu Art 135 din Legea 53/2003 si a Legii 284/2010 ; 

(7)Munca prestata in afara duratei normala a timpului de munca saptamanal, prevazuta la Art .117 din Legea nr. 

53/2003- Codul Muncii republicat, este considerata munca suplimentara;ea nu poate fi efectuata fara acordul 

salariatului si se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea 

acesteia . In cazul in care compensarea nu este posibila in luna urmatoare , munca suplimentara va fi platita 

salariatului prin adaugarea unui spor la salariu , corespunzator duratei acesteia si care va fi minimum 75%  din 

salariul de baza ; 

(8)Munca prestata intre orele 22,00- 06,00 , este considerata munca de noapte ; pentru aceasta salariatii 

beneficiaza de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25 % din salariul de baza daca timpul astfel 

lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru ; salariatul trebuie sa efectueze munca de 

noapte cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru pentru a primi acest spor . Salariatii care desfasoara munca 

de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu acesta , vor fi trecuti la o munca de zi 

pentru care sunt apti. Femeile gravide , lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de 

noapte; 
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(9)Salariatii au dreptul la repaus saptamanal care se acorda de regula sambata si duminica ; asigurarea 

continuitatii asistentei medicale impune ca acest repaus sa nu poata fii acordat tuturor salariatiilor sambata si 

duminica , ci si in alte zile din cursul saptamanii ; salariatii care primesc repausul 

saptamanal in alte zile decat sambata si duminica beneficiaza de un spor  de 1% din salariul de baza ( conform 

art. 123 , al 3 din legea 53/2003), iar daca nu i se poate acorda liber pentru zilele de sambata si duminica lucrate 

, acestea i se vor plati cu un spor de 100% , orele astfel platite nu se mai compenseaza cu timp liber 

corespunzator ( art .2 din Legea 284/2010 , actualizata in 2014); 

(10)Pentru activitatea desfasurata in zilele de sarbatori legale stabilite conform legii , se acorda timp liber 

compensator in urmatoarele 30 de zile ( art.137 , al 1 din Legea 53/2003) ;daca acest lucru nu este posibil orele 

lucrate in zilele de sarbatori legale se platesc cu un spor cu 100% pentru orele lucrate ( Art 137 , al 2 din Legea 

53/2003 si art. 2 , al 1 si 2 din Legea 284/2010 actualizata 2014) 

(11)Evidenta prezentei personalului se realizeaza pe condica de prezenta conform graficului de lucru. 

Art 23. 

(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca , conform Art 118(1 ) din Legea nr. 53/2003 – 

Codul Muncii republicat , cu acordul sau solicitarea salariatilor. 

(2)Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea dispozitiilor Art.112, 114 si 118 din 

Legea nr 53/2003- Codul muncii -republicat. 

Art 24. 

(1)Angajatorul va tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si va supune controlului inspectiei 

muncii aceasta  evidenta ori de cate ori este solicitate. 

(2)Salariatii au obigatia de a semna condica de prezenta la inceperea si la sfirsitul programului. 

(3) Intarzierile sau plecarile de la program din motive personale , se pot face numai cu acordul sefului direct. In 

condica de prezenta vor fi mentionate distinct , situatiile privind programul, prezenta, concediu de odihna , 

concediu fara plata , concediu de boala, formare profesionala precum si alte situatii prevazute de legislatia 

muncii si specifica in vigoare 

Art 25.Programul de lucru , stabilit de administratorul unitatii, respectandu-se legislatia in vigoare este 

urmatorul: 

(1)Personalul superior de specialitate ; 

- medicii lucreaza in program de 7 ore/zi de luni pana vineri (norma intreaga) adica 7.00-14.00 si 3,5 ore/zi de 

luni pana vineri (jumatate de norma) adica 14.00-17.30. 

(2)Personalul sanitar mediu : program in 2 ture de 12 ore cu 24 ore liber. 

-tura de zi 07.00-19.00 

-ture de noapte 19.00-07.00 

(3 )Personalul auxiliar sanitar -infirmiere : program in 2 ture de 12ore cu 24 ore liber. 

-tura de zi 7.00-19.00 

-ture de noapte 19.00-07.00 

(4 )Ingrijitoare : 12 ore pe zi 07.00-19.00,urmate de 24 ore libere sau 8 ore/zi (7.00-15.00), in functie de 

necesitatea activitatii necesar a fi prestata . 

(5)Personalul tehnic , economic si administrativ : 

-TESA: program de la 8.00-16.00 zilnic, corespunzator normei de munca. 

-ateliere intretinere – muncitori : 7.00- 15.00. 

(6)In cadrul programului normal de lucru se asigura si pauza de masa a salariatilor de 30 minute 
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Art 26.Evidenta prezentei la serviciu se tine prin condici de prezenta in care personalul este obligat sa semneze 

zilnic; nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constutuie o incalcare a normelor de disciplina a 

muncii si se sanctioneaza conform legilor in vigoare: evidenta orelor efectuate peste program se tine separat. 

Art  27. Se considera munca prestata in cursul noptii , munca efectuata in intervalul 22.00-06.00. 

 

CAPITOLUL V 

CONCEDIUL DE ODIHNA SI ALTE CONCEDII ALE SALARIATILOR 

Art. 28 

(1)Salariatii au dreptul la concediu de odihna anual platit; dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma 

obiectul unei cesiuni , renuntari sau limitari ; el se efectueaza in fiecare an .                              

(2)Durata  minima a concediului de odihna anual este de 20 zile lucratoare, conform prevederilor Legii          

nr.53/2003 -Codul Muncii- republicat. Durata efectiva a concediului de odihna este prevazut in Contractul 

individual de munca.                                                                                                                                                                        

(3)Durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an  

calendaristic. Sarbatorile legale in care nu se lucreaza , precum zilele platite nu sunt incluse in zilele de 

concediu de odihna anual.                                                                                                        

(4)Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfirsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un 

an calendaristic nu a efectuat concediu integral de odihna la care au dreptul .Compensarea in  bani a concediului 

de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului de munca. 

Art 29. 

(1)Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. 

(2)Prin exceptia de la prevederile alin (1) , efectuarea concediului de odihna in anul urmator este permisa numai 

in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. 

(3)Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale, intocmite 

pana la sfarsitul anului calendaristic, pentru anul urmator, stabilite de angajator cu 

consultarea salariatului, pentru programarile individuale. 

(4)In cazul in care programarea concediilor de opdihna se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca 

programarea astfel incat fiecare salariat sa efectuieze intr-un an calendaristic, cel putin 10 

zile lucratoare de concediu neintreruput.Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa 

numai in cazul incetarii contractului individual de munca. 

Art 30. Pentru perioada concediului de odihna , salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu catre nu 

poate fi mai mica de cat valoarea  totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva si care 

reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este efectuat concediul multiplicata cu numarul de 

zile de concediu .Indemnizatia de concediu de odihna se plateste ( la cerere).cu cel putin 5 zile lucratoare 

inainte de plecarea in concediu. 

Art 31. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese 

urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca, cu obligatia de a suporta toate cheltuielele 

salariatului si familiei sale , necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii 

suferite urmare a intreruperii concediului de odihna. 

Art 32.  

(1)In cazul unor unor evenimente familiale deosebite, salariatii 

au dreptul la zile libere platite , care nu se include in durata concediului de odihna. 
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(2)Salariatii au dreptul , la cerere, la zile libere platite pentru  evenimente familiale dupa cum urmeaza 

a) casatoria salariatului -5 zile lucratoare; 

b) nasterea sau casatoria unui copil – 5 zile lucratoare; 

o) decesul sotului/sotiei sau al unei rude de gradul III inclusiv – 5 zile lucratoare. 

Art 33. Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concediu fara plata. 

Art 34. 

 (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt : 

-1si 2 ianuarie; 

-24 ianuarie 

-prima si a doua zi de Pasti; 

-1 Mai 

-7 Aprilie – Ziua Mondiala a Sanatatii; 

-prima si a doua zi de Rusalii 

-Adormirea Maicii Domnului -15 August 

-30 Noiembrie – Sf. Andrei21 

-1 Decembrie; 

-prima si a doua zi de Craciun; 

-alte 2 zile pentru fiecare din cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, alte 

sarbatori legale conform legii. 

(2)Acordarea zilelor libere se face de catre angajator in conditiile asigurarii continuitatii asistentei medicale. 

Art 35 . 

(1)Salariatii au dreptul sa beneficieze la cerere, de concedii cu sau fara plata pentru formare profesionala. 

(2)Concediile fara plata pentru formarea profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pentru perioada 

formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.                                                                                                                                                                                   

(3)Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul reprezentantilor salariatilor sau 

sindicatului si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.Cererea de concediu 

fara plata trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa 

precizeze data incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea 

institutiei de formare profesionala. 

(4)Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an 

calendaristic, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare 

 (5 )Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si 

nu este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat 

salariul. 

 

CAPITOLUL VI 

SALARIZAREA 
Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de catre ordonatorul de credite cu incadrarea in resursele 

financiare alocate anual potrivit legii. 

Art 36. 

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

estimat in bani,care se stabileste cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.Pe langa  salariului de 

baza,salariatul mai beneficiaza si de indemnizatii,sporuri,precum si alte drepturi salariale. 

(2)Munca prestata peste durata normala a timpului  de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie 

sau de conducere este considerata munca suplimentara.In cazul in care compensarea muncii suplimentare cu 

timp liber compensator nu a fost posibila,orele suplimentare se vor plati conform legii.                                  25 
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(3)Angajatul nu poate stabili si negocia salarii de baza prin contact individual de munca sub salariu de baza 

minim de brut orar pe tara. 

(4)La stabilirea si acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare 

sexuala,caracteristici genetice,sarsta handicap,situatie sau responsabilitate familiala,apartenenta ori activitate 

sindicala. 

(5)Salariul este confidential si se plateste  lunar conform legii fiind platit direct titularului sau persoanei 

imputernicite de acesta. 

(6)Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata,precum si prin orice alte documente justificative 

care demonstreaza efectuarea platii catte salariatul indreptatit. 

(7)In caz de deces al salariatului ,drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite ,in 

ordine,sotului supravietuitor,copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia,altor mostenitori,in conditiile 

dreptului comun. 

(8)Persoanele nevazatoare, cu  handicap grav,care sunt incadrate in munca,beneficiaza de un spor de pana la 

15% din salariul de baza.                                                                                                            

(9)Personalul salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia anual de o crestere salariala prin 

evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul precedent cu conditia incadrarii in nivelul 

alocatiilor cu destinatia cheltuieli salariale. 

 (10)Pentru munca prestata in cursul noptii se acorda un spor de 25 % din salariul de baza , daca timpul astfel 

lucrat reprezinta cel putin 3 ore lucrate din timpul normal de lucru ( cel putin patru nopti ) . 

(11)Pentru activitatea desfasurata sambata si duminica si compensarea repausului saptamanal in alte zile ale 

saptamanii se acorda un spor de repaus saptamanal de 1% din salariul de baza. 

(12)Daca nu se poate acorda timp liber compensator pentru zilele de repaus saptamanal se acorda un spor de 

100% pentru orele lucrate. 

(13)Pentru zilele lucrate in zilele de sarbatori legale se acorda timp liber compensator in urmatoarele 30 de zile, 

sau , daca nu este posibil ,orele lucrate se platesc cu un spor de 100%. 

(14)Pentru orele lucrate suplimentar peste norma de baza de 40 de ore pe saptamana ( dar nu mai mult de 8 ore 

pe saptamana) se acorda liber compensator in urmatoarele 30 de zile, iar daca compensarea nu poate fi acordata 

, orele suplimentare vor fi platite cu un spor de cel putin 75%  pentru munca astfel prestata; orele suplimentare 

nu vor depasi un cuantum de 320 ore pe an/ 

(15)Pentru conditii de munca in conditii periculoase, in limita bugetului de venituri si cheltuieli , se acorda un 

spor variabil pentru personalul care lucreaza in compartimente (medici, cadre medii,                                                                                                                                         

infirmiere, ingrijitoare, psiholog si pentru personalul de deservire – ospatari- ) de pana la 60% din salariul de 

baza; sporul poate fi variabil in functie de venitul unitatii, putandu-se modifica periodic prin decizia 

managerului 

(16)Plata salariului se face in bani , o data pe luna pana cel tarziu 20 ale lunii pentru luna precedenta prin 

virament in cont bancar . 

Art 37. 

(1)Nici o retinere din salariu nu poate fi operata,in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. 

(2)Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu poate fi efectuate decat  daca datoria salariatului este 

scadenta,lichida si eligibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. 

(3)In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine: 

(a) obligatiile de intretinere; 

 (b) contributiile si impozitele datorate catre stat; 

(c)daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite; 

(d) acoperirea altor datorii; 

(4)Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net. 
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(5) La ora inceperii programului de lucru, salariatii au obligatia sa inregistreze sumelor de bani detinute intr-un 

registru de bani personali, special intocmit in acest sens. Orice suma de bani inregistrata in plus fata de suma 

inregistrata la ora inceperii programului de lucru, nu reprezinta suma justificata prin registrul de bani personali. 

La solicitarea organelor de control in timpul programului de lucru, salariatii sunt obligati sa prezinte sumele de 

bani detinute. 

Neemiterea bonului fiscal pentru toate serviciile prestate , emiterea de bonuri cu o valoare inferioara pretului 

tarifului de prestare a serviciului care determina existenta unei sume nejustificate constituie contraventii care se 

sanctioneaza conform legislatiei in vigoare . 

 

CAPITOLUL VII 

  MODALITATI DE APLICARE A UNOR DISPOZITII LEGALE SAU CONTRACTUALE 

  SPECIFICE 

   Art 38. Exercitarea profesiunii de medic. 

(1) Exercitarea profesiunii de medic se realizeaza in conditiile stabilite de Legea 95/2006 , privind reforma in 

domeniul sanatatii, cu  modificarile si completarile ulterioare . 

(2)Profesia de medic are ca principal scop , asigurarea starii de sanatate prin prevenirea 

  imbolnavirilor,promovarea , mentinerea si recuperarea sanatatii individului si al colectivitatii. 

(3)In vedera realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, medicul trebuie sa dovedeasca 

disponobilitate, corectitudine, devotament, loialitate si respect fata de fiinta umana. 

(4)Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere interesul si drepturile pacientului, 

principiile medicale general acceptate, nediscriminarea intre pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile 

eticii si deontologiei medicale, grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica. 

(5)In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia  de medic, are la baza exercitarii 

sale independenta  si libertatea profesionala a medicului, precum si dreptul la  decizie asupra hotararilor cu 

caracter medical. 

(6)In scopul asigurarii activitatii de supraveghere, prevenire si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale, 

medicul va avea urmatoarele atributii: 

a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat, cu 

respectarea ghidului de izolare elaborat de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale; 

b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor 

asociate asistenţei medicale; 

c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă, în 

conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului antibiotic; 

d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

e) consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a transmiterii 

infecţiilor; 

f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor instituite 

de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru a preveni transmiterea 

acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor; 

g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform 

ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea 

sanitară; 

h) respectă procedura de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale elaborată de 

serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 
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i) după caz, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii 

cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile 

programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi monitorizare a 

utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei; 

j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă secţie/altă 

unitate medicală. 

(7)Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de medic se realizeaza de catre C olegiul Medicilor din 

Romania si Ministerul Sanatatii Publice, denumite in continuare  autoritati competente romane. 

(8) Profesia de medic se executa pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute  la art 370 din lege, care 

indeplinesc urmatoarele conditii : 

   -detin un titlu oficial de calificare in medicina; 

   -nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de lege; 

   -sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic; 

-sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania 

       (9)Medicul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei medicale, a Codului de 

deontologie medicala si a regulilor de buna practica profesionala , a Statului  Colegiului Medicilor din Romania, 

precum si pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor 

din Romania , precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze 

onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din Romania 

       (10)Plingerea impotriva unui medic se depune la colegiul al carui membru este medicul. 

Art 39. Exercitarea profesiunii de asistent medical 

  (1) Exercitarea profesiunii de asistent medical se realizeaza in conditiile stabilite de Legea nr. 307/2004 

   privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si 

   functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania cu modificarile si completarile 

    ulterioare. 

       (2) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic si paraclinic este  un drept al oricarei 

        persoane fizice, cetatean roman sau strain , posesor al diplomei de asistent medical, eliberata de o institutie de 

invatamant recunoscuta de lege, si avand competenta necesara pentru participarea la ingrijirea sanatatii 

persoanei, a familiei si a comunitatii. 

       (3)Exercitarea profesiei de asistent  medical  cu profil clinic si paraclinic este autorizata de Ministerul Sanatatii. 

(4) Asistentul medical prin natura profesiei sale, nu poate fi considerat functionar public si nici nu poate fi 

asimilat functionarului public, conform legii. 

  (5)Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilitati care rezulta din prescripitia  medicala 

    si din fisa postului. 

(6)Autorizarea pentru practica profesiunii de asistent medical se face conform reglementarilor privind inscrierea 

in registrul unic national al asistentilor medicali si moaselor, elaborate de Ministerul Sanatatii in colaborare cu 

Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. 

  (7)Profesiunea de asistent medical poate fi exercitata de catre persoane care indeplinesc urmatoarele 

    conditii: 

  -este posesoare a diplomei de absolvire a unei forme de invatamant de specialitate , de stat sau 

   privat,acreditat in conditiile legii; 

  -este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesiuni; 

  -este autorizata sa practice aceasta profesiune prin inscierea in Registrul unic al asistentilor medicali, 

    tinut la Ministerul  Sanatatii. 

  (8)Protectia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesionala se realizeaza 

   de angajator prin societatile de asigurari. 
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   (9)Continutul si caracteristicile activitatii asistentului medical sunt : 

   -efectueaza ingrijiri de natura preventiva, curativa si recuperatorie ale persoanei , familiei si 

    comunitatii, in limita competentelor sale; 

   -participa la programe de educatie sanitara a populatiei; 

   -participa la formarea practica a viitorilor asistenti medicali; 

   -participa, sub indrumarea medicilor , la cercetarea in domeniul medical si al ingrijirilor pentru 

    sanatate; 

   -participa alaturi de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant. 

  (10)In scopul asigurarii activitatii de supraveghere, prevenire si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale, 

asistentul medical va avea urmatoarele atributii: 

   a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 

b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate 

pe toată durata internării pacienţilor; 

c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 

d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de 

infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 

e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant 

şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau 

echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 

g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale; 

h) participă la pregătirea personalului; 

   i) participă la investigarea focarelor.                                                             

(11)Membrilor Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania care incalca regulamentele 

specifice privind exercitarea profesiunii de asistent medical si moasa , precum si Codul de etica si deontologie 

profesionala al asistentului medical si moasei li se aplica urmatoarele sanctiuni: 

  -mustrare; 

  -avertisment; 

-suspendarea temporara a clitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania; 

  -retragerea calitatii de membru al  Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si   

  propunerea catre   Ministerul Sanatatii  de anulare a autorizatiei de practica profesionala pentru     

  o perioada limitata  sau definitiva. 

  Art 40 Reglementari specifice medicamentelor . 

  (1)Nici un medicament nu poate fi pus pe piata in Romania fara autorizatie de punere pe piata 

  emisa de  catre Agentia nationala a Medicamentului , in conformitate cu prevederile prezentului titlu, 

  sau fara autorizatie eliberata conform procedurii centralizate. 

(2)In intelesul prezentului capitol, publicitatea pentru medicamente include orice mod de informare   prin    

contract direct (sistemul door-to-door) , precum si orice forma de promovare destinata sa stimuleze prescrierea, 

distribuirea , vanzarea sau consumul de medicamente; publicitatea pentru medicamente va include in special : 

- publicitatea pentru medicamente destinate publicului larg; 

 -publicitatea pentru medicamente destinate persoanelor calificate sa prescrie sau sa distribuie 

  medicamente; 

- vizite ale reprezentantilor medicali la persoane calificate sa prescrie medicamente; 

-furnizarea de mostre; 

-sponsorizarea intalnirilor promotionale la care participa persoane calificate sa prescrie sau sa distribuie 

medicamente. 
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CAPITOLUL VIII 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL  INLATURARII 

ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII UMANE. 

Art 41. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii. 

Art 42. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat bazata pe criterii de sex, orientare 

sexuala,caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, 

origene sociala, handicap, situatie sociala sau familiala, apartenenta ori activitatea sindicala este interzisa. 

Art 43.Constituie o discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta care 

au ca scop sau ca efect neacordarea, retrogradarea ori inlaturarea recunosterii folosintei sau exercitarii 

drepturilor prevazute de legislatia muncii. 

Art 44.Constituie o discriminare directa actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii  dar care 

produc efectele unei discriminari directe. 

Art 45.Orice salariat care presteaza o munca in spital , beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii 

desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca adecvate demnitatii si constiintei sale, fara 

nici o discriminare. 

Art 46.Relatiile interumane din cadrul spitalului se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte. 

Art 47. 

(1)Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajatori a unor practici care dezavantajeaza 

persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca referitoare la : 

-anuntarea, organizarea si desfasurarea cursurilor sau examenelor si selectia conditiilor pentru ocuparea 

 posturilor vacante; 

- incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori serviciu; 

 -stabilirea sau modificarea atributiilor fisei postului.                                                                                                   

 -stabilirea salarizarii;                                                                                                                                                       

-beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale 

-informare si consiliere profesionala, programe de initiere, formare profesionala, perfectionare, 

 specializare, etc. 

-evaluarea performantelor profesionale individuale; 

-promovare profesionala;   

-aplicarea masurilor disciplinare; 

-dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta 

-orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare 

(2)Sunt exceptate  de la aplicarea prevederilor ali. (1) lit a. locurile de munca in care , datorita naturii sau 

conditiilor specifice de prestare a muncii, prevazute de lege, particularitatile de sex sunt determinante. 

Art 48. 

(1) Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca este considerata discriminare 

dupa criteriul de sex si este interzisa. 

(2) Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constand in contact fizic, cuvinte, gesturi 

sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitatii compromitatoare, cereri sau favoruri sexuale 

sau orice alta conduita  avand conotatii sexuale, care afecteaza demnitatea, integritatea fizica sau psihica a 

persoanelor la locul de munca. 

(3) Constitue discrimare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, avand scopul: 

 (a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 

afectata; 

 (b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, renumeratia 

sau veniturile de orice natura, ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia 

de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala;                                                                         30 
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(4) Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund in conditiile legii pentru incalcarea acestora. 

 (5) Unitatea nu permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul de munca si face public faptul ca incurajeaza 

raportarea tuturor cazurilor de hartuire sexuala, indiferent cine este ofensatorul, si ca angajatii care incalca 

demnitatea personala a altor angajati vor fi sanctionati disciplinar. 

   Art  49. 

  (1) Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o plangere adresata in scris 

   Comisiei pentru Analiza si Solutionarea Cazurilor de Indisciplina a unitatii. 

(2) Angajatorul prin Comisiile de Specialitate va conduce investigatia in mod strict confidential si in cazul  

confirmarii actului de hartuire sexuala, va aplica masuri disciplinare, conform prevederilor legale. 

   (3) Rezultatul investigatiei se va comunica partilor implicate. 

(4) Orice fel de represalii in urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat impotriva reclamantului, cat si 

impotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi considerate acte discrimatorii si vor fi 

sanctionate conform dispozitiilor legale in vigoare. 

 (5) Hartuirea sexuala constituie o infractiune potrivit dispozitiilor din Codul Penal. Hartuirea sexuala a unei 

persoane prin amenintare si constrangere, in scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de catre o persoana 

care abuzeaza de autoritatea sau influenta pe care o confera functia indeplinita la locul de munca se  pedepseste 

cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 

 Art 50. Angajatii spitalului au obligatia sa respecte prevederile Contractului colectiv de munca negociat la 

nivel de unitate, alte prevederi legale cu caracter specific si sa promoveze asigurarea unui climat adecvat de 

munca,   astfel incat sa fie respectata demnitatea fiecarui salariat (in concordanta cu prevederile Conventiei 

Europene a  Drepturilor Omului. 

 

CAPITOLUL IX 

   REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL 

   SPITALULUI ECOMED   

 Art 51. 

 (1) S.C. Ecomed S.R.LVintila-Voda in calitate de angajator, are obligatia sa ia masurile necesare pentru 

 protejarea vietii si   sanatatii salariatilor in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in 

 munca nr. 319/2006 cu  modificarile ulterioare. 

(2) S.C. Ecomed S.R.L. are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de 

munca. 

(3) In cadrul responsabilitatilor sale, unitatea are obligatia sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si 

protectiei sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de protejare a 

maternitatii la locul de munca (prevazuta de O.U.G. nr. 96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare), de 

informare si instruire si pentru asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare cu respectarea 

urmatoarelor principii generale de prevenire: 

   a) evitarea riscurilor profesionale; 

   b) evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate; 

   c) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea 

echipamentelor si a metodelor de munca, in vederea reducerii monotoniei muncii si a diminuarii efectelor 

acestora asupra sanatatii; 

   d) luarea in considerare a evolutiei tehnicii si introducerea noilor tehnologii medicale moderne; 

e) inlocuirea proceselor si substantelor periculoase cu procese, tehnici, substante inofensive, sau mai putin 

periculoase; 

 f) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala prin 

   aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare privind masurile de protectie a 

   muncii,cunoasterea si aplicarea Precautiunilor universale;                                                                                31 
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   g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea activitatii, conditiile de munca, 

   relatiile sociale si influenta factorilor interni. 

   h) asigura echipament pentru tot personalul medical , auxiliar , tehnic luand masuri pentru inlocuirea 

   lui cel putin o data pe an ; in timpul desfasurarii activitatii , echipamentul va fi schimbat ori de cite ori 

   este nevoie . 

       Art  52. 

      Unitatea are obligatia 

- sa creeze conditii de munca corespunzatoare pentru toti salariatii in vederea evitarii si reducerii    

       riscurilor de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii: 

-sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea angajatilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de     

munca, a substantelor utilizate si la amenajarea locurilor de munca 

      -se ia in considerare capacitatile salariatului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca atunci   

      cand ii stabileste atributiile                                                                                                                    

      -sa ia  masurile corespunzatoare pentru ca la  locurile de munca cu risc ridicat, accesul sa fie permis    

      numai angajatilor care si-au insusit instructiunile adecvate. 

       Art 53. 

      (1) Angajatorul va organiza instruirea periodica a angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 

Modalitatile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentantii salariatilor si organismele abilitate 

conform legislatiei specifice. 

      (2) Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca este obligatorie in urmatoarele situatii: 

      a) in cazul noilor angajati; 

      b) in cazul salariatilor care isi schimba locul de munca sau felul muncii; 

      c) in cazul salariatilor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni; 

      d) in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu. 

      (3) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea     

      salariatilor 

      (4) Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie    

       obligatii financiare pentru angajati. 

      Art 54. Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor ca urmare a unor accidente la locul 

de munca in care sunt implicate persoanele angajate, se vor efectua conform prevederilor Legii nr. 346/2002 cu 

modificarile si completarile ulterioare, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale si Legii 

nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile ulterioare. 

      Art 55. In scopul asigurarii implicarii salariatilor la elaborarea si aplicarea dispozitiilor in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca s-a constituit Comisia Sanatate in Munca, care are atributii specifice potrivit dispozitiilor 

legale in vigoare. 

      Art 56. Regulile si masurile privind securitatea si sanatatea in munca vor fi elaborate prin consultarea 

reprezentantilor sindicatelor din unitate, precum si cu Comitetul de securitate in munca. 

       Art 57. Supravegherea sanatatii salariatilor este sigurata prin medicii de specialitate ai cabinetului de medicina 

a muncii,conform contractului incheiat cu firma contractanta. 

CAPITOLUL X 

      ACCESUL IN PERIMETRUL UNITATII 

       Art 58. 

      (1) Accesul salariatilor in perimetrul unitatii se face pe baza de legitimatie de serviciu, eliberata si vizata de 

conducere. 

      (2)Accesul persoanelor straine este permis doar in perioada in care se lucreaza cu publicul, cu respectarea 

normelor de conduita corespunzatoare. 

      32 
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(3) Pentru reprezentatii presei accesul se face numai cu acordul reprezentantului legal/managerului, care va 

nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanelor carora li se pot lua interviuri, cu 

respectarea drepturilor pacientilor la intimitate si imagine. Pentru aceasta, anterior, reprezentatii mass-media vor 

face demersuri scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu. In vederea desfasurarii fluente la 

nivelul spitalului exista un reprezentant nominalizat si desemnat prin decizie a managerului unitatii ca purtator 

de cuvant in relatiile cu presa. 

      (4) Salariatii au obligatia sa predea legitimatia de serviciu la incetarea contractului individual de munca 

       Art 59. 

      (1) Accesul pacientilor este permis, cu respectarea functionalitatii si normelor de conduita ale spitalului, fiind 

interzisa circulatia in spital neinsotit si fara recomandare medicala. 

       (2) Apartinatorii vor putea avea acces in incinta spitalului doar in zilele si orele stabilite de conducerea 

      spitalului, pe baza legitimatiilor de acces, prin locurile stabilite cu obligatia de a respecta bunurile si personalul 

spitalului, regulile generale de igiena si o conduita decenta pe toata durata vizitei. 

   (3) Pacientii si vizitatorii sunt obligati sa respecte reglementarile legale privind interzicerea fumatului si a 

consumului de bauturi alcoolice in incinta spitalului. 

 

CAPITOLUL XI 

INCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA 

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 

Art  60. Angajarea personalului Angajatorului se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul 

muncii si ale actelor normative in vigoare. 

Art 61. 

(1) In baza consimtamantului partilor, se vor incheia, in forma scrisa, contracte individuale de munca, care vor 

contine clauze privind: 

a) identitatea partilor; 

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri; 

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului; 

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum 

si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului; 

e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; 

f) riscurile specifice postului; 

g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele; 

h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata 

acestora; 

i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul; 

j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia; 

k) salariul pe baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la 

care salariatul are dreptul; 

l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana; 

m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului; 

n) durata perioadei de proba; 

o) clauze speciale (clauze cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate; 

clauza de confidentialitate). 

(2) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa 

persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa 

le inscrie in contract sau sa le modifice. 
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(3) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale in timpul executarii contractului individual de munca 

impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei 

modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege. 

Art 62.   

(1) Contractul individual de munca se poate modifica in conditiile prevazute de art. 41-48 din Legea nr. 53/2003 

Codul muncii, prin delegare, detasare sau modificarea temporara a locului si felului muncii, fara 

consimtamantul salariatului. 

 (2) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: 

a) durata contractului; 

b) locul muncii; 

c) felul muncii; 

d) conditiile de munca; 

e) salariul; 

f) timpul de munca si timpul de odihna. 

(3) Modificarea contractului individual de munca se realizeaza numai prin acordul partilor, modificarea 

unilaterala fiind posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege. 

(4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de 

detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. 

(5) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de catre angajatorul la care s-a dispus detasarea. Pe durata 

detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a 

dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat. 

(6) Drepturile banesti ale salariatilor pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate se stabilesc in 

conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 

Art 63. 

(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul 

unilateral al uneia dintre parti, in conditiile prevazute de art. 49-54 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii. 

(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a 

platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. 

(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alin. 

(2), daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau 

regulamente interne nu se prevede altfel. 

(4) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata 

suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat. 

(5) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a 

contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza. 

Art  64. 

(1) Contractul individual de munca poate inceta de drept, ca urmare a acordului partilor, la data convenita de 

acestea si ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de 

lege. 

(2) Beneficiaza de dreptul la un preaviz de 20 de zile lucratoare persoanele concediate pentru urmatoarele 

motive: 

a) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica 

si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului 

de munca ocupat; 

b) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat; 
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c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinate de desfiintarea locului de munca ocupat de 

salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii; 

d) pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in cadrul concedierii individuale sau colective. 

(3) Concedierea se stabileste prin dispozitia scrisa a conducerii Angajatorului, cu respectarea conditiilor de 

forma si de procedura prevazute de lege. 

(4) Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si isi produce efectele de la data comunicarii.                                                                                                                                              

Art 65. 

(1) In cazul incetarii contractului individual de munca ca urmare a vointei unilaterale a salariatului, termenul de 

preaviz este de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie si de 45 de zile lucratoare pentru 

salariatii care ocupa functii de conducere. 

(2) Pe durata preavizului, contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele. 

(3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz 

va fi suspendat corespunzator. 

(4) In cazul demisiei, contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la 

data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv. 

(5) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

contractul individual de munca. 

 

CAPITOLUL XII 

      REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN CADRUL S.C.ECOMED S.R.L. 

       Art  66. 

      (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni 

disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. 

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

vinovatie de catre salariat, prin care a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de 

munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 

      Art 67. - Sunt interzise: 

      (1) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau oboseala inaintata; 

      (2) introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, practicarea de activitati care contravin atributiilor de 

serviciu sau care perturba activitatea altor salariati; 

       (3) parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobare sau pentru alte interese decat cele 

ale unitatii; 

      (4) executarea in timpul programului a unor lucrari personale ori straine interesului unitatii; 

      (5) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a unor bunuri (aparate, instrumente, echipament de protectie etc) si 

documente apartinand acesteia, fara acordul scris al conducerii unitatii; 

      (6) instrainarea oricaror bunuri date in folosinta, pastrare sau uz comun, precum si deteriorarea  functionala, 

calitativa sau descompletarea acestora, ca rezultat al utilizarii ori manevrarii necorespunzatoare; 

      (7) folosirea in scopuri personale, aducerea la cunostinta pe orice cale sau copierea pentru altii, fara aprobarea 

scrisa a conducerii, a unor documenta sau informatii privind activitatea unitatii sau a datelor specificate in fisele 

sau dosarele personale ale angajatilor; 

      (8) efectuarea de mentiuni, stersaturi, rectificari sau semnarea pentru alt salariat in condica de prezenta; 

      (9) atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati (insulta, calomnia, purtarea abuziva, lovirea sau  

vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii; 

      (10)comiterea de fapte care ar putea pune in pericol siguranta unitatii, a propriei persoane sau a colegilor; 

      (11) fumatul in spatiile publice, coform Legii nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului 

produselor de tutun cu modificarile si completarile ulterioare. Fumatul este strict interzis. 
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 (12) organizarea de intruniri in perimetrul unitatii fara aprobarea prealabila a conducerii; 

      (13) introducerea, raspandirea sau afisarea in interiorul institutiei a unor anunturi, afise, documente etc,  fara 

aprobarea conducerii unitatii; 

      (14) propagarea partizana a unui curent politic;                                                                                       

      (15) incalcarea confidentialitatii datelor cu caracter personal . 

      Art 68. 

      (1) Incalcarea cu vinovatie de catre salariati a obligatiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare in 

unitate, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza ca atare, indiferent de functia sau postul pe care il 

ocupa persoana care a savarsit fapta. 

       (2) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza incalcarea cu vinovatie de catre salariati a obligatiilor de 

serviciu prevazute de dispozitiile legale in vigoare, obligatiile de serviciu stabilite in Contractele individuale de 

munca, in Fisa postului, in Regulamentul Intern sau Contractul colectiv de munca aplicabil, de ordinele si de 

dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 

       

   

      CAPITOLUL XIII 

      MASURI DE PROTECTIE SOCIALA REGLEMENTATE DE O.U.G. 96/2003 

       Art 69. 

      (1) Salariatele gravide, lauze sau care alapteaza au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru 

eliberarea unui document medical care sa le ateste starea. 

      (2) In cazul in care salariatele nu se prezinta la medicul de familie si nu informeaza in scris angajatorul despre 

starea lor, acesta este exonerat de obligatiile sale. 

      Art 70. Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si 

conditii de munca, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum si la orice modificare a conditiilor de 

munca natura, gradul si durata expunerii salariatelor in scopul determinarii oricarui risc pentru securitatea sau 

sanatatea lor si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii. 

      Art 71. Evaluarile se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, 

iar rezultatele lor se consemneaza in rapoarte scrise. 

       Art  72. 

      (1) Angajatorii sunt obligati ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului, sa inmaneze o 

copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor. 

     (2) Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse 

la locurile lor de munca. 

      (3) In cazul in care o salariata contesta o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat 

sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. 

      (4) Inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea angajatorul sau, dupa caz, Agentia 

Nationala a Functionarilor Publici, in termen de 7 zile de la data primirii deciziei, are obligatia sa emita aviz 

consultativ corespunzator situatiei constatate. 

      (5) Inspectoratul teritorial de munca va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum si sindicatului sau 

reprezentantilor salariatilor din unitate. 

       Art  73. In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata 

ca se afla in una dintre urmatoarele situatii: gravida, lauza sau alapteaza, acesta are obligatia sa instiinteze 

medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara 

activitatea. 
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       Art  74. Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si nu va 

anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de 

munca, cand starea de graviditate nu este vizibila. 

Art  75. In cazul in care o salariata desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru 

sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul este obligat sa ii modifice 

in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o 

      repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului 

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

       Art 76. In cazul in care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de munca salariatele au 

dreptul la concediu de risc maternal. 

       Art 77 . 

      (1) Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de a efectua minimum 42 

de zile de concediu postnatal. 

      (2) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze 

pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului. In aceste pauze se include si 

timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul. 

      (3) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de 

munca cu doua ore zilnic. 

      (4) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de 

munca si nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. 

      (5) In cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru alaptat, acestea vor indeplini 

conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare. 

       Art 78. 

      (1) Salariata gravida, care a nascut recent si care alapteaza nu poate fi obligata sa desfasoare munca de noapte. 

      (2) In cazul in care sanatatea acestor salariate este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca,  pe 

baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut 

lunar.       

      (3) Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea 

acesteia este afectata de munca de noapte. 

      (4) In cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de 

concediul si indemnizatia de risc maternal. 

       Art 79. 

      (1) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul: 

      - salariatei gravide, lauze sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa; 

      - salariatei care se afla in concediu de risc maternal; 

      - salariatei care se afla in concediu de maternitate; 

      - salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, in cazul copilului cu 

handicap, in varsta de pana la 3 ani; 

      - salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, in cazul copilului 

cu handicap, in varsta de pana la 18 ani. 

      (2) Interdictia concedierii salariatei care se afla in concediu de risc maternal se extinde, o singura data, cu pana 

la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate. 

      (3) Dispozitiile de concediere mentionate nu se plica in cazul concedierii pentru motive economice ce intervin 

ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului. 
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 (4) Salariatele ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din motive pe care le considera 

ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, 

in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii. 

      (5) Actiunea in justitie a salariatei este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar. 

      Art 80. 

      (1) Angajatorul care a incetat raportul de munca sau de serviciu cu o salariata aflata in una dintre 

       situatiile mentionate mai sus, are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii acestei decizii in scris 

catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, 

precum si inspectorului teritorial de munca ori, dupa caz, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. 

      (2) Copia deciziei se insoteste de copiile documentelor justificative pentru masura luata. 

      Art  81. Reprezentantii sindicali sau reprezentantii alesi ai salariatilor avand atributii privind asigurarea 

respectarii egalitati de sanse intre femei si barbati, desemnati in baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 

sanse intre femei si barbati, au obligatia de a organiza semestrial, in unitatile in care functioneaza, informari 

privind prevederile OU.G. nr. 96/2003. 

       

       CAPITOLUL XIV 

       ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 

       Art  82. 

      (1) Sanctiuniile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul cand salaritul savarseste o abatere 

disciplinara sunt : 

-avertismentul scris pentru incalcarea art.78 -punctele :3,4,5,6,8,14 ; 

-retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea pentru 

o durata ce nu poate depasi 60 de zile , pentru incalcarea art.78-punctele : 9,10 ;   

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

   -reducerea salariului de baza si/sau ,dupa caz,si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni 

   cu 5- 10% , pentru incalcarea art. 78 -punctele : 12, 13 ; 

   -desfacerea disciplinara a contractului  individual de munca pentru incalcarea art.78-punctele : 1, 2 ; 

   -avertisment si amenda 500 RON pentru incalcarea art.78-punctul 15 . 

(2)In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionar, va 

fi aplicat acesta. 

(3)Amenzile disciplinare sunt interzise cu exceptia celor prevazute expres de legi in vigoare, respectiv in cazul  

nerespectarii prevederilor privind interzicerea fumatului si consumului de bauturi alcoolice in Spital. 

   (4)Pentru aceeiasi abatere disciplinara se poate aplica o singura sanctiune. 

Art  83.Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

savarsita de salariat, avandu-se in vedere: 

-imprejurarile in care a fost savarsita fapta; 

-gradul de vinovatie a salariatului; 

-consecintele abaterii disciplinare; 

-comportarea generala in serviciu a salariatului; 

-eventuale sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat. 
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CAPITOLUL XV 

   REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA 
ln  unitate functioneaza Comisia  de Disciplina si Consiliul Etic. 

 Art 84. 

  (1)Ca urmare a sesizarii conducerii unitatii cu privire la savarsirea unei abateri disciplinare sau 

   constatarii incalcarii de catre un salariat a prevederilor legale, Regulamentulului de Ordine Interioara, 

   Contractului  individual de munca, dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici, managerul unitatii 

   sau  persoana imputernicita de acesta va dispune efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, prin 

   intermediul Comisiei de Disciplina. 

 (2)Sub sanctiunea nulitatii absolute , nici o masura disciplinara , cu exceptia avertismentului scris nu poate fi 

dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 

(3)In vedera desfasurarii  cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de catre angajator 

precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii; 

(4)Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin.(3)fara un motiv obiectiv, da 

dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea , fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. 

(5)In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in  

favoarea sa si sa prezinte toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul de a fi 

asistat, la cererea sa , de catre un reprezentat al sindicatului al carui membru este sau de catre o alta persoana 

care sa-l reprezinte legal. 

(6)Comisia nominalizata pentru efectuarea cercetarii disciplinare  prealabile are obligatia de a lua o nota scrisa  

de la salariatul in cauza, nota in care va preciza  pozitia salariatului fata de fapta pe care a comis-o in 

imprejurarile  invocate in apararea sa 

(7)Cercetarea disciplinara prealabila presupune stabilirea imprejurarilor in care a fost savarsita ,  a gradului de   

vinovatie a salariatului, a consecintelor disciplinare , a comportarii generale in serviciu a salariatului si a  

antecedentelor acestuia (eventuale sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat). 

(8 )Unitatea organizeaza o Comisie locala de disciplina care va analiza si centraliza toate abaterile disciplinare  

si va elabora propuneri pentru limitarea acestora.    

   Art 85. 

   (1)Decizia de sanctionare disciplinara trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: 

-descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; 

-precizarea prevederilor din statutul personal,regulamentul intern sau contractul colectiv de munca 

aplicabil,care au fost incalcate de salariat; 

-motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare pralabile 

sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea in conditiile prevazute la art. 267 alin(3) din Legea nr. 

53/2003; 

-temeiul de drept in baza caruia sanctiunea poate fi contestata. 

Art 86. 

(1)Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa,in termen de 30 

de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 

luni de la data savarsirii faptei. 

(2)Decizia de sanctionare se comunica unitatii in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce 

efecte de la data comunicarii.Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire,ori in caz de 

refuz al primirii,prin scisoare recomandata,la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. 

(3)Decizia de sanctionare poate fi sanctionata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 

de zile calendaristice de la data comunicarii. 
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CAPITOLUL XVI 

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE 

SALARIATILOR 

Art 87.Conflictul de munca reprezinta orice dezacord intervenit intre angajator si angajat. 

Art 88. 

(1). Orice cerere sau reclamatie va fi inaintata in scris conducerii unitatii.reclamatia individuala primita 

de la angajat va fi tratata confidential si i se va comunica solutionarea in termenul stabilit de lege; in cazul in 

care angajatul face dovada ca i s-a incalcat un drept al sau prevazut in Regulamentul de Ordine Interioara,poate 

sesiza instanta in termenul legal. 

(2)Salariatii si angajatorul au obligatia sa solutioneze conflictele de munca prin buna intelegere sau prin 

procedurile stabilite de dispozitiile legale in vigoare. 

(3)In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractelor colective,unitatea va 

incerca solutionarea acestora mai intai in comisiile paritare la nivel de unitate iar pentru rezolvarea problemelor 

ramase in divergenta se vor putea adresa comisiei paritalela nivel de ramura. 

 

CAPITOLUL XVII 

REGLEMENTARI SPECIFICE 

Art 89.Programul de curatenie si dezinfectie pe spital este de cel putin 3 ori pe zi astfel: 

-7.30-10.30;13.00-14.00;19.00-20.00;si ori de cate ori este nevoie 

Program intretinere spatii verzi si cai de acces:07.00-09.00;-Responsabil :Gaman Nicu-muncitor 

Art 90..Programul de schimbare al lenjeriei de catre infirmiere: 

-pentru bolnavii internati,in medie la 5-7 zile(intre orele7.00-7.300)si ori de cate ori este nevoie                                

-pentru bolnavii care se externeaza,in ziua externarii(11.00-11.30) 

Art 91. Programul bucatariei va fi astfel: 

-07.00-08.00-eliberarea alimentelor,pregatirea micului dejun; 

-08.00-08.30-distribuirea micului dejun; 

-08.30-09.00-curatenie 

-09.00-12.30-pregatirea pranzului; 

-12.30-13.00-distribuirea pranzului; 

-13.30-14.00-distribuirea mesei personalului; 

-14.00-14.30-curatenie; 

-14.30-17.30-pregatirea cinei; 

-17.30-18.00-distribuirea cinei; 

-18.00-18.30-curatenie; 

Art 92. Activitatea de dezinfectie ,dezinsectie si deratizare se va efectua conform planului adoptat, dupa cum 

urmeaza: 

-dezinfectie-permanent 

-dezinsectie-trimestrial 

-deratizare-trimestrial 

Art 93.Circuitul F.O.C.G. 
1. La internare , fiecarui bolnav i se va intocmi FOCG pe baza biletului de internare; 

2.FOCG va fi intocmita de medicul sectiei , va fi inregistrata in registrul unic de intrari/iesiri completindu-se 

toate rubricile ; 

3.FOCG va sta in dosarul sectiei , in cabinetul medical , pe toata perioada internarii  bolnavului ; 
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4.In FOCG se va consemna zilnic , la vizita , evolutia , tratamentul , examene paraclinice ,etc .;        

5.La externare FOCG  va fi verificata , indosariata si arhivata de responsabilul delegat ; 

6.FOCG nu poate fi transmisa bolnavului decit in situatii exprese , dispuse de un organ   

 judecatoresc si numai copia FOCG ; 

7.FOCG este un document medico-legal , pacientul avind acces la ea direct , prin intermediul 

 medicului de familie sau a apartinatorului legal ; 

 8.FOCG si toate documentele medicale ale bolnavului(dosarul medical) se arhiveaza in arhiva 

unitatii , accesul fiind restrictionat doar la personalul medical , pacient sau apartinatori legali ; 

 9.Toate datele privind dosarul medical sunt confidentiale , intreg personalul medico-sanitar fiind obligat  

conform ROI sa pastreze confidentialitatea datelor . 

 Art 94.Gestionarea dosarului pacientului 
1.La internare , fiecarui bolnav i se va intocmi FOCG , pe baza biletului de internare si a dovezii de asigurat 

2.Medicul care efectueaza internarea va completa toate rubricile din FOCG , consemnindu-se investigatiile pe 

care bolnavul urmeaza sa le efectueze , tratamentul si ingrijirile pe care trebuie sa i le practice personalul 

medico-auxiliar ; 

3.Daca bolnavul are investigatii efectuate in ambulator sau este transferat dintr-o alta unitate acestea se 

anexeaza FOCG; 

4.Rezultatele investigatiilor , a consulturilor interdisciplinare , evolutia zilnica , incidentele ivite pe parcursul 

spitalizarii vor fi consemnate in FOCG ; 

5.FOCG va fi inregistrata in registrul de internari(registrul unic de intrari/iesiri) , va sta in dosarul sectiei pe tot 

timpul cit bolnavul este internat , iar la externare vor fi consemnate data si ora externarii , diagnosticul de iesire 

, va fi anexata scrisoarea medicala si apoi va fi arhivata ; 

6.In FOCG va fi consemnata zilnic evolutia bolnavului , tratamentul , eventualele incidente , ingrijiri , examene 

paraclinice ; 

7.FOCG este un document medico-legal , accesul la FOCG avindu-l pacientul , medicul de familie sau 

apartinatorii legali ; 

8.FOCG si toate documentele medicale ale bolnavului(dosarul medical)se arhiveaza in arhiva unitatii conform 

prevederilor legale , accesul fiind restrictionat doar la personalul medical , pacient sau apartinatorii legali ; 

9.FOCG nu poate fi transmisa bolnavului decit in situatii exprese dispuse de lege(organe judecatoresti), numai 

in copie si numai prin cerere judiciara ; 

10.Gestionarea FOCG (verificare , indosariere , stocare , arhivare) va fi verificata semestrial de reprezentantul 

legal al unitatii ; 

11.Verificarea , indosarierea , stocarea si arhivarea FOCG va fi efectuata de un responsabil-arhivar numit prin 

decizia conducerii unitatii ; 

12.Toate datele privind dosarul medical al bolnavului(FOCG) sunt confidentiale , intreg personalul medico-

sanitar fiind obligat conform fisei postului si  ROI  sa pastreze confidentialitatea datelor 

13.In cazuri de transfer al bolnavului la o alta unitate sanitara se va intocmi scrisoare medicala si bilet de 

externare care sa cuprinda toate datele esentiale despre boala pacientului , investigatiile efectuate , tratamentul 

urmat , ingrijirilr primite ca si evolutia bolii pe tot timpul spitalizarii ; 

La internare bolnavul va primi o sinteza a regulamentului de ordine interioara (care este afisat pe holurile 

spitalului ) in care este informat despre principalele obligatii si drepturi pe care le are pe perioada internarii 

.Aici sunt consemnate si pacientul va semna de luare la cunostinta si informari referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si consimtamint scris privind utilizarea datelor din dosarul medical in scop stiintific . 
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Art 95. 

Serviciul de garda 

(1)Serviciul de garda se va efectua conform protocolului prin garda la domiciliu,intre orele19.00-7.00 a zilei 

urmatoare in zilele lucratoare(luni-vineri) si orele 7.00-7.00 in  de zilele sarbatoare legala 

(2)Serviciul de garda va fi asigurat de medicii spitalului si de medici in afara spitalului angajati pe baza de 

contract prestari servicii sau contract de colaborare.Acestia vor asigura permanenta asistentei medicale prin 

chemare de la domiciliu conform unui grafic de garda ce va fi intocmit in ultima zi a 

lunii pentru luna urmatoare,grafic semnat de medicii desemnati a asigura serviciul de garda la domiciliu. 

(3) Medicul care asigura garda la domiciliu, in ziua si intervalul orar stabilit a asigura garda,are obligatia de a 

raspunde la solicitarile primite intr-un interval de maximum 20 minute. 

(4) Orele de garda prestate conform protocolului se consemneaza intr-un registru special unde medicul de garda 

va semna pentru efectuarea garzii. 

(5) Plata orelor de garda se va face prin negociere directa intre  managerul spitalului si medicii care asigura 

permanenta asistentei medicale,in functie de numarul bolnavilor care necesita supraveghere,cazuistica lor,etc. 

(6) Medicii de garda vor respecta intocmai prevederile din Regulamentul de Organizare si Functionare 

,Regulamentul de Ordine Interioara,si cele din  protocol privind efectuarea serviciului de garda. 

Medicul de garda va avea ca atributii urmatoarele : 

-acordarea asistentei medicale si instituirea tratamentului adecvat bolnavilor internati in spital care prezinta 

fenomene de acutizare sau decompensare a starii psihofizice,iar la nevoie transferul bolnavului intr-un spital de 

rang superior,respectand protocolul de transfer interclinic; 

- va supraveghea controlul calitatii hranei din punct de vedere calitativ,cantitativ si organoleptic; 

-va supraveghea activitatea personalului de serviciu. 

Art 96. Serviciul de contravizita: 

 Zilnic intre orele 18.00-18.30 

 

CAPITOLUL XVIII 

NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA  A PERSONALULUI 

Art 97.Angajatilor le este interzis: 

-sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea unitatii,cu politicile si 

strategiile acestora ori cu proiectele individuale; 

-sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare in care unitatea are calitatea de parte,daca 

nu sunt abilitati in acest sens; 

-sa dezvaluie informatii care nu au caracter public ,in alte conditii decat cele prevazute de lege; 

-sa dezvaluie informatii la care au acces in exercitarea functiei,daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga 

avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile unitatii sau ale altor angajati; 

-sa faca copii ale actelor si documentelor cu care intra in contact in exercitarea sarcinilor de serviciu sau orice 

documente privitoare la activitatea unitatii,fara aprobarea administratorului; 

-sa fumeze in incinta unitat 

-sa introduca sau sa consume in unitate bauturi alcoolice ori sa faciliteze savarsirea acestor fapte,precum si 

prezentarea la program sub influenta bauturilor alcoolice; 

- sa declanseze greve fara respectarea prevederilor Legii 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca. 

Art 98. In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii au abligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu 

se lasa influientati de considerente personale. 

Art  99. In exprimarea opiniilor ,personalul trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea de 

conflicte datorite schimbului de pareri. 
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Art 100. Personalul are obligatia de a nu aduce atigeri onoarei,reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul 

unitatii in care isi desfasoara activitatea,precum si altor persoane cu care intra in legatura in exercitatrea functiei 

prin intrebuintarea de expresii jignitoare,dezvaluirea aspectelor vietii private sau formularea unor sesizari sau 

plangeri calomnioase. 

 

CAPITOLUL XIX 

DISPOZITII FINALE 

Art. 101.Prezentul Regulament intern are la baza prevederile legislatiei in vigoare,in principal: 

Legea nr. 95/2006-Legea privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Legea nr. 53/2003-Codul muncii,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere,prevenire si control a infectiilor nosocomiale; 

Legea nr. 219/2006privind securitatea si sanatatea in munca cu modificarile ulterioare; 

Legislatia specifica privind salarizarea si alte drepturi ale personalului medico-sanitar. 

Art 102. 

(1)Regulamentul intern va putea fi modificat atunci cand apar acte normative noi,privitoare la organizarea si 

disciplina muncii,precum si ori de cate ori interesele S.C.Ecomed  S.R.L. Vintila-Voda o impun.intrarea in 

vigoare a unor dispozitii legale imperative,obligatorii pentru angajator si angajati, modifica in mod 

corespunzator, de drept,prezentul Regulament intern,prin incheiere de act aditional. 

(2)Regulamentul de Ordine Interioara va fi prelucrat cu toti angajatii spitalului incheindu-se un proces verbal 

sub semnatura de luare la cunostinta,in doua exemplare,din care unul se va transmite serviciului RUNOS. 

(3)Pentru personalul incadrat dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Intern prelucrarea se face la 

data angajarii,confirmarea scrisa sub forma unui proces verbal anexandu-se la Contractul individual de munca.                                                          

Art 103. 

(1)In cadrul S.C.Ecomed S.R.L. Vintila-Voda,va exista un spatiu destinat publicitatii pentru medicamente si el 

va fi stabilit de catre conducerea unitatii. 

(2)Intalnirile dintre reprezentantii firmelor de medicamente si medicii specialisti se vor desfasura dupa un 

program organizat si aprobat de catre conducerea unitatii. 

(3)Continutul materialului publicitar trebuie notificat catre conducerea unitatii. 

(4)Oferirea de mostre de catre firmele de medicamente pentru medicii din unitate trebuie sa se desfasoare dupa 

un program aprobat de conducerea unitatii.                                                                                                                                                                                                                                          
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