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În scopul stabilirii la nivelul Spitalului Orasenesc Cisnadie a regulilor privind protecţia, igiena şi 

securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, a procedurii de soluţionare a 

cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, a regulilor concrete privind disciplina muncii în 

unitate, a abaterilor disciplinare şi a sancţiunilor aplicabile a modului de evaluare a salariaţilor şi a 

modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice; 

cu respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii,  

în temeiul dispoziţiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011; 

emite următorul: 

 

REGULAMENT INTERN 

DEFINIŢII 

 

În întregul text al prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele înţelesuri: 

Discriminare directă – situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, vârsta, 

orientare sexuală, rasa, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri,  decât este, a fost 

sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă; 

Discriminare indirectă – situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar 

dezavantaja în special persoanele de un anumit sex, vârsta, orientare sexuală, rasă, naţionalitate, etnie, 

limbă, religie, categorie socială, convingeri în raport cu persoanele de alt sex, vârstă, orientare sexuală, rasă, 

naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri  cu excepţia cazului în care această 

dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de 

atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare; 

Hărţuire – situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect 

sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, 

umilitor sau jignitor; 

Hărţuire sexuală – situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat 

fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, 

crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

Acţiuni pozitive – acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în fapt a 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt considerate acţiuni de discriminare; 
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Muncă de valoare egală – activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza aceloraşi indicatori şi a 

aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi profesionale 

similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi / sau fizic; 

Discriminare bazată pe criteriul de sex – discriminarea directă şi discriminarea indirectă, hărţuirea şi 

hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi 

desfăşoară activitatea; constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit 

drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: 

a) crearea la locul de muncă a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 

afectată; 

b) influențarea negativă a situaţiei persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 

remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul 

refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

Discriminare multiplă – orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de discriminare; 

Evaluarea salariaţilor – procesul prin care se apreciază nivelul de dezvoltare profesională a acestora; 

Protecţia maternităţii – este protecţia sănătăţii şi / sau securităţii salariatelor gravide şi/sau  a mamelor  la 

locurile lor de muncă; 

Locul de muncă – este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele şi 

cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei 

activităţi de către unul ori mai mulţi executanţi, cu pregătirea şi îndemânarea lor, în condiţii tehnice, 

organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de 

muncă ori de serviciu cu un angajator; 

Salariata gravidă – este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate 

şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste 

această stare; 

Salariata care a născut recent – este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de 

lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document 

medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;. 

Salariata care alăptează – este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi 

alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de 

alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens; 
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Dispensa pentru consultaţii prenatale – reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către 

angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale 

pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist; 

Concediul postnatal obligatoriu – este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl 

efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de care 

beneficiază salariatele în condiţiile legii; 

Concediul de risc maternal – este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c) – e) pentru 

protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi / sau a fătului ori a copilului lor. 

 

Prezentul Regulament a fost intocmit in conformitate cu actele normative in vigoare respectiv: Legea 

nr.53/2003-Codul Muncii, Legea 95/2006 privind reforma in doemniul sanatatii, Legea 319/2006 privind 

securitatea si sanatatea in munca, Ordin 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea , 

dezinfectia si sterilizarea in unitatiile sanitare, Legea drepturilor pacientului nr 46/2003, Ordonanta de 

urgenta nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca cu modificarile si completarile 

ulterioare, OMS 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, 

OMS nr870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea 

garzilor in unitatiile publice din sectorul sanitar, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, 

ordinul MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din 

activităti medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deşeurile 

rezultate din activităti medicale, Legea nr, 544/2001,  privind liberul acces la informatiile de interes public, 

cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 123/2002. 
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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. – Prezentul Regulament intern al Spitalului Orasenesc Cisnadie concretizează regulile privind  

• protecţia, igiena şi securitatea în muncă,  

• drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor,  

•  procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor,  

• regulile privind disciplina muncii în unitate,  

• abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile şi modalităţile de aplicare a dispoziţiilor legale 

sau contractuale specifice. 

• reguli referitoare la procedura disciplinara 

• modalitati de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice 

• respectarea principiului discriminarii si a in laturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii 

• criteriile si proceduriile de evaluare profesionala a salariatiilor 

Art. 2. – (1) Regulamentul se aplică tuturor salariaţilor Spitalului Orasenesc Cisnadie, indiferent de 

durata contractului individual de muncă, de atribuţiile pe care le îndeplinesc şi de funcţia pe care o ocupă, 

precum şi celor care lucrează în cadrul unităţii pe bază de delegare sau detaşare.Regulamentul intern se 

aplica de asemenea si elevilor si strudentilor practicanti in cadrul unitatii, precum si voluntarilor. 

(2) Salariaţii detaşaţi sunt obligaţi să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea care i-a detaşat 

şi regulile de disciplină specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe timpul detaşării. 

Art. 3. – (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe. 

(2) Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit 

legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă. 

(3) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.  

(4) Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau 

limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. 

(5) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, Spitalul Orasenesc Cisnadie şi salariaţii se vor 

informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă. 

Art. 4. –  (1) Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate 

categoriile de personal din cadrul Spitalului Orasenesc Cisnadie.Obligatia de informare a salariatiilor cu 

privire la Regulamentul Intern trebuie indeplinita de  catre angajator. 

(2) Regulamentul intern se afişează la Serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Orasenesc 

Cisnadie, prexum si pe siteul unitatii www.socisnadie.ro. 
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(3) Şefii tuturor structurilor organizatorice ale Spitalului Orasenesc Cisnadie vor aduce la cunoştinţa 

fiecărui angajat, sub semnătură, conţinutul prezentului regulament şi vor pune la dispoziţia acestora, la 

cerere, în vederea documentării şi consultării, exemplare din Regulamentul intern . 

(4) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în 

măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

(5) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor 

judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului 

de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (4). 

(6) Salariatii raspund direct in fata sefiilor ierarhici si a conducerii unitatii de respectarea prevederilor 

prezentului Regulament Intern. 

(7) Regulamentul intern se revizuieste periodic , in concordanta cu modificarile de natura legislativa 

la nivelul angajatorului sau a proceselor de munca. 

 

CAPITOLUL II - ORGANELE DE CONDUCERE ALE SPITALULUI 

ORASENESC CISNADIE 

ATRIBUTII 

Art. 5. –  Organele de conducere ale spitalului sunt: 

A) CONSILIU DE ADMINISTRATIE 

B) MANAGERUL SPITALULUI 

C) COMITETUL DIRECTOR 

A) CONSILIU DE ADMINISTRATIE 

        Art. 6  –  Consiliul de administratie al spitalului este format din  7 membrii, dupa cum urmeaza.: 

• 2 reprezentanti ai Directiei de Sanatate publica a Judetului Sibiu 

• 2 reprezentanti ai Consiliului Local 

• un reprezentant numit de primar 

• un reprezentant al Colegiului medicilor 

• un reprezentant al Ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor 

medicali din Romania Filiala Sibiu, cu statut de invitat. 

              Sedintele de  Consiliu de administratie sunt conduse de catre un presedinte de sedinta, ales 

din totalul membrilor. 
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              La sedintele  consiliului de administratie participa si managerul spitalului, dar fara drept 

de vot. 

        Art. 7  –  Consiliul de administratie al spitalului se intruneste lunar  sau ori de cate ori este nevoie, la 

solicitarea majoritatii membriilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului si ia decizii cu majoritatea 

membrilor prezenti. 

          Art. 8 –  Consiliul de administratie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de 

organizare si functionare a spitalului. 

    Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele: 

• avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si 

anuale; 

• organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager , in baza  regulamentului aprobat prim act 

administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale; 

• aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale 

ale populatiei 

• avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii; 

• analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului  director   si activitatea 

managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii; 

• propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membrii ai  comitetului director in cazul in 

care constata abateri ale acestora 

B) MANAGERUL SPITALULUI 

            Art. 9 –  Managerul persoana fizica incheie contract de management cu primarul unitatii administrativ-

teritoriale, pe o durata de 3 ani. La incetarea mandatului , contractul de  management poate fi prelungit pe o 

perioada de 3 luni, de maxim 2 ori, pana la ocuparea postului prin concurs. 

            Art. 10– Consiliul de administratie organizeaza concurs pentru selectionarea  managerului, care sa 

asigure managementul unitatii sanitare, potrivit normelor aprobate prin act administrativ al primarului unitatii 

administrativ teritoriale.Managerul este numit prin act administrativ al primarului unitatii administrativ 

teritoriale. 

          Art.11. Atributiile managerului sunt stabilite prin contract de management, in conformitate cu 

prevederile ORDINULUI nr. 1384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al 

contractului de management si a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 

spitalului public , act normativ publicat la data de 16 noiembrie 2010 in M.Of. 764 din 16-noi-2010, 

modificat si actualizat. 
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Astfel: 

       Art.11.1. Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice 

sunt următoarele: 

1. stabileste si aprobă numărul de personal, pe categorii si locuri de muncă, în funcţie de normativul de 

personal în vigoare si pe baza propunerilor sefilor de secţii si de servicii; 

2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si eliberează din funcţie 

personalulspitalului; 

3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 

4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă si categorii de personal, pentru personalul aflat în 

subordine; 

5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director; 

6. numeste si revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director; 

7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs 

organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii 

de performanţă asumaţi; 

8. prelungeste, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor 

prevăzute în acestea; 

10. stabileste, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere 

specifice comitetului director si are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al 

acestuia în situaţia în care desfăsoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii; 

11. numeste în funcţie sefii de secţie, de laborator si de serviciu medical care au promovat concursul sau 

examenul organizat în condiţiile legii si încheie cu acestia, în termen de maximum 30 de zile de la data 

numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi 

indicatorii de performanta asumati. 

12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care 

contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în 

condiţiile menţionate; 

13. deleagă unei alte persoane funcţia de sef de secţie, de laborator si de serviciu medical, pe o perioadă de 

până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu 

se prezintă niciun candidat în termenul legal; 
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14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de sefi 

de secţie, de laborator si de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13; 

15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat; 

16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru 

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

analiză a decesului etc., al căror mod de organizare si funcţionare este prevăzut în regulamentul de 

organizare si funcţionare a spitalului; 

17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit 

structurii organizatorice, si, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării 

performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale; 

18. aprobă planul de formare si perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cărora li se aplică reglementările specifice 

îndomeniu; 

20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate 

de furnizor, cât si pentru personalul medico-sanitar angajat, precum si de reînnoirea acesteia ori de câte ori 

situaţia o impune; 

21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile si conflictul de interese de către 

personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, 

schimbarea sediului si a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către autoritatea administraţiei publice 

locale; 

23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, 

pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, 

poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora; 

24.Cheltuielile aferente drepturilor de personal se stabilesc potrivit legii si se supun aprobarii ordonatorului 

principal de credite de catre manager , cu avizul consiliului de administratie. 

25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical si 

consiliului etic si dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului; 

26. răspunde de organizarea si desfăsurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, 

asistenţi medicali si alt personal, în condiţiile legii; 

27. răspunde de organizarea si desfăsurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 
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(2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt 

următoarele: 

1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a 

spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si îl supune aprobării 

consiliului de administraţie al spitalului; 

2. aprobă formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului 

director, cu respectarea prevederilor legale; 

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

medical; 

4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu 

nevoile se servicii medicale ale populatiei 

5. elaborează si pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică 

strategiile si politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de 

servicii medicale pentru populaţia deservită; 

6. îndrumă si coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor associate asistentei medicale; 

7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin 

prezentul contract; 

8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate 

derulate la nivelul spitalului; 

9. răspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate 

derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii; 

10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de 

către personalul medico-sanitar din spital; 

11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 

recomandărilor consiliului medical; 

12. urmăreste realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată 

de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiinţific; 

13. negociază si încheie, în numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alţi 

furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii si cresterii calităţii serviciilor medicale; 

14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, 

cazare, igienă, alimentaţie si de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin 

al ministrului sănătăţii; 
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15. negociază si încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în 

condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate; 

16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; 

17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene, în vederea derulării programelor 

naţionale de sănătate si desfăsurării unor activităţi specifice, în conformitate 

cu structura organizatorică a acestora; 

18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este 

arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele de 

medicină legală din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare 

pentru funcţionarea acestor cabinete; 

19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune 

măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 

20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale 

si alte situaţii de criză si este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora; 

21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor si asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care 

se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum si de asigurarea, după caz, a 

transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor 

vitale ale acesteia; 

22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, 

igienă, alimentaţie si de prevenire a infecţiilor associate asistentei medicale, precum si de acoperirea, de 

către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor. 

(3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt 

următoarele:  

1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, elaborat 

de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor si 

compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic 

superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii; 

2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile si 

obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificaţiei bugetare; 
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3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe secţiile si compartimentele din 

structura acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile 

legii; 

4. răspunde de monitorizarea lunară de către sefii secţiilor si compartimentelor din structura spitalului a 

execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli pe secţii si compartimente, conform metodologiei aprobate prin 

ordin al ministrului sănătăţii; 

5. răspunde de raportarea lunară si trimestrială a execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli precum si de 

publicarea acesteia pe site-ul propriu; 

6. răspunde de raportarea lunară si trimestrială a execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli consiliului 

local, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale; 

7. aprobă si răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice; 

8. aprobă lista investiţiilor si a lucrărilor de reparaţii curente si capitale care urmează să se realizeze într-un 

exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director; 

9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la 

nivelul secţiilor, compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului; 

10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru cresterea veniturilor 

spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 

11. îndeplineste toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii; 

12. răspunde de respectarea si aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. 

(4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele: 

1. aprobă si răspunde de respectarea regulamentului de organizare si funcţionare, după aprobarea acestuia în 

Consiliul de Administratie; 

2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

3. încheie acte juridice în numele si pe seama spitalului, conform legii; 

4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte si dispune măsuri de îmbunătăţire 

a activităţii spitalului; 

5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de 

învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării 

condiţiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activităţilor de învăţământ; 

6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăsurarea 

activităţii de cercetare stiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale; 
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7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 

păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor si documentelor referitoare la 

activitatea spitalului; 

8. răspunde de obţinerea si menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate 

prin ordin al ministrului sănătăţii; 

9. pune la dispoziţia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, 

informaţii privind activitatea spitalului; 

10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene, informări trimestriale si anuale cu privire la patrimonial 

dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum si la execuţia bugetului de venituri 

si cheltuieli 

11. răspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în 

format scris si electronic; 

12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în 

conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile 

legii; 

14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizărilor si reclamaţiilor 

referitoare la activitatea spitalului; 

15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

16. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene un înlocuitor de drept pentru perioadele de 

absenţă motivată din spital, în condiţiile legii; 

17. informează autoritatea publică locală cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen 

de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia; 

18. răspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, 

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

reglementările legale în vigoare; 

19. respectă măsurile dispuse de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia în care se 

constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public; 

20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de 

maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare; 

21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea 

valabilităţii acreditării. 
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22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului; 

23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale si coordonează 

asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situaţii de criză, 

conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

24. răspunde de respectarea si aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care 

reglementează activitatea acestuia; 

25. asigură si răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ si cercetare astfel încât să consolideze 

calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii si deontologiei medicale; 

26. avizează numirea, în condiţiile legii, a sefilor de secţie, sefilor de laborator si a sefilor de serviciu 

medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale clinice si o supune aprobării autorităţii 

administraţiei publice locale. 

(5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor si al conflictului de interese 

sunt următoarele: 

1. depune o declaraţie de interese, precum si o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege 

si de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie; 

2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în 

termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum si a încetării funcţiilor sau 

activităţilor; 

3. răspunde de afisarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului; 

4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 si 2. 

        Art.11.2. Managerul are în principal următoarele drepturi: 

• dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii si alte drepturi de asigurări sociale de 

stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege; 

• dreptul la securitate si sănătate în muncă; 

• dreptul la formare profesională, în condiţiile legii; 

• dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului si acces la toate documentele privind 

activitatea medicală si economico-financiară a acestuia; 

• dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administraţie în rezolvarea problemelor de strategie, 

organizare si funcţionare a spitalului, precum si în activitatea de identificare de resurse financiare 

pentru cresterea veniturilor spitalului, în condiţiile legii; 
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• dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităţilor pentru îmbunătăţirea 

standardelor clinice si a modelelor de practică, în monitorizarea si evaluarea activităţii medicale, 

precum si întărirea disciplinei economico-financiare; 

• dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de consiliul medical, consiliul etic, 

precum si de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii si responsabilităţi sunt aprobate de 

comitetul director si sunt prevăzute în regulamentul de organizare si funcţionare a spitalului; 

• dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 

• dreptul de a revoca sefii de secţii în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin un an; 

• dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractul individual de 

muncă si de reluare a raporturilor de muncă pe postul deţinut anterior încheierii prezentului contract 

de management; 

• decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, 

pentrudeplasările în interes de serviciu în ţară si în străinătate, potrivit legii; 

• dreptul la repaus zilnic si săptămânal; 

• dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 

• dreptul de a angaja resursele umane si financiare, în condiţiile legii; 

• dreptul de a renegocia indicatorii de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract 

demanagement; 

• dreptul de a participa la sedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. 

Reprezentantul legal al unităţii medicale (manager, director, administrator, medic titular) are 

următoarele atribuţii (art.57 din ordinul MS nr.1226/2012, anexa 1, cap XII): 

    a) iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale; 

    b) asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a deşeurilor 

medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevăzute la art. 45 alin. (5); 

    c) desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul activităţii de protecţie a 

sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 

nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi de legislaţia specifică 

referitoare la managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile deţinătorilor/producătorilor 

de deşeuri; 

    d) controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care transportă, tratează şi 

elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale; 
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    e) controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din 

activităţile medicale; 

    f) poate delega atribuţiile menţionate la lit. d) şi e) către coordonatorul activităţii, de protecţie a sănătăţii 

în relaţie cu mediul; 

    g) aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza regulamentelor 

interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase din unitatea 

sanitară respectivă, în conformitate cu anexa nr. 4 la ordin; 

    h) aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu privire la 

gestionarea deşeurilor medicale. 

    Respecta protocoalele, recomandarile, adresele si alte inscrisuri emise de catre medicul epidemiolog, 

participarea la instruirile realizate de catre medicul epidemiolog, ca si alte atributii specifice referitoare la 

activitatile de curatare, dezinfectie si sterilizare. 

(3) Prezentele atributii ale managerului , prevazute in Regulamentul intern se completeaza cu atributiile din 

Contractul de management, precum si cele care decurg din actele normative. 

C) COMITETUL DIRECTOR 

Art. 12 –  (1) Comitetul director este format din: 

a) Managerul spitalului 

b) Directorul medical 

c) Directorul financiar contabil 

d) Medicul epidemiolog 

(2) Ocuparea functiilor specifice comitatului director se face prin concurs organizat de catre managerul spitalului. 

Art. 13. –  (1) Atributiile  Comitetul director: 

1) elaborarea planului anual de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului , in baza propunerilor scrise 

ale consiliului medical; 

2) elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale ale 

spitalului ; 

3) propune managerului in vederea aprobarii: 

a. -numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare; 

b. -organizarea concursurilor pentru posturile vacante , in urma consultarii cu sindicatul, conform 

legii; 
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4)  elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si organigrama spitalului, 

conform legii. 

5) propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind 

imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, igiena  si alimentatie, precum si de masuri 

de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale , conform normelor aprobate prin ordin al 

ministrului sanatatii publice; 

6)  elaboreaza proiectul de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul 

economico-financiar ale propunerilor fundamentate ale conducatoriilor 

sectiilor/compartimentelor/laboratoarelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii 

managerului; 

7) urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe sectii si 

compartimente, asigurand sprijin sefiilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat; 

8) analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune 

spre aprobare maagerului; 

9) asigura monitorizarea si si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, 

precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le  prezinta 

managerului, conform metodologiei stabilite; 

10) analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii 

spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor 

medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicala; 

11)  elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, 

atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza; 

12) la propunerea consiliului medical intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului 

planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care 

urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar in conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora; 

13) analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire  oblicatiilor asumate prin 

contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului ; 

14) negociaza, prin manager, director medical si director financiar contabil, contractele de furnizare de 

servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu ; 

15)  se intruneste lunar, sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea  majoritatii membrilor sai ori a 

managerului spitalului si ia decizii in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu 

majoritate absoluta a membrilor prezenti; 
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16) face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea , schimbarea sediului si a 

denumirii spitalului ; 

17) atributiile comitetului director in activitatea de supraveghere, prevenire si limitate a infectiilor asociate 

asistentei medicale sunt: 

         a) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează 

regulamentul de funcţionare al acestuia; 

    b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor 

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

    c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate 

asistenţei medicale; 

    d) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, 

prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

    e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate; 

    f) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de activitate pentru 

supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

    g) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a 

infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării 

riscurilor; 

    h) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de 

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

risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

    i) deliberează şi decide, 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) asigură dotarea necesară 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) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni multiplurezistenţi. 

    Respecta protocoalele, recomandarile, adresele si alte inscrisuri emise de catre medicul epidemiolog, 

participarea la instruirile realizate de catre medicul epidemiolog, ca si alte atributii specifice referitoare la 

activitatile de curatare, dezinfectie si sterilizare. 
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     Art. 14. Atributiile Comitetului director se vor completa conform actelor normative in vigoare si cele 

ulterioare. 

Art. 15.  (1) Atributiile  Directorului medical prevazute in anexele 1 si 2 ale OMSP 1628/2007 sunt: 

1.in calitate de presedinte al consiliului medical , coordoneaza si raspunde de elaborarea la termen  a 

propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de 

venituri si cheltuieli; 

2.monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la  nivelul spitalului , inclusive prin evaluarea 

satisfactiei pacientilor si elaboreaza impreuna cu sefii de sectii, propuneri de imbunatatire a activitatii 

medicale ; 

3.aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza procesul de implementare a 

protocoalelor sighidurilor de practica medicala la nivelul spitalului 

4.raspunde de coordonarea si corelarea activitatii medicale desfasurate la   nivelul sectiilor pentru 

asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientiii nternati; 

5.coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului; 

6.intocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea sefiilor de sectii si 

laboratoare; 

7.avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in 

conditiile legii; 

8.asigura respectarea normelor de etica profesionala si de ontologie medicala la nivelul spitalului 

colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania; 

9.raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatii medicale 

desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare; 

10.analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite(de exemplu cazur ifoarte 

complicate, care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite, etc) 

11.participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte 

situatii special; 

12.stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si material sanitare la nivelul 

spitalului, in vederea uneiutilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a 

rezistentei la medicamente; 

13.supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia medicala a pacientilor 

tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului 

14. are responsabilitati privind calitatea serviciilor medicale si a calitatii serviciilor hoteliere  din spital. 
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15. atributiile directorului medical  privind normele de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 

asociate asistentei medicale sunt: 

    a) se asigură şi răspunde de aplicarea 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) implementează activitatea 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) controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii ale serviciului/compartimentului de 

prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 

    g) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea, 

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

unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie; 

    h) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi 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. 

       Art.16  Respecta protocoalele, recomandarile, adresele si alte inscrisuri emise de catre medicul 

epidemiolog, participarea la instruirile realizate de catre medicul epidemiolog, ca si alte atributii specifice 

referitoare la activitatile de curatare, dezinfectie si sterilizare. 

Art. 17 –  (1) Atributiile  Directorului medical din prezentul Regulament intern, se completeaza cu 

atributiile speciifce membrilor Comitetului Director, precum si cu cele prevazute in Contractul de 

administrare ce urmeaza a fii incheiat cu managerul spitalului: 

Art. 18 –  (1) Atributiile  Directorului financiar contabil prevazute in anexele 1 si 4 ale OMSP 

1628/2007 sunt: 
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-raspunde de elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor 

consiliului medical 

-raspunde de elaborarea proiectului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre 

compartimentul economico -financiar a propunerilor fundamentate ale sefiilor sectiilor/compartimentelor din 

structura spitalului; 

-raspunde de realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si 

compartimente, asigurand sprijin sefiilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat; 

-analizeaza, in domeniul sau de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea ondului 

de dezvoltate, pe care il supune spre aprobare managerului; 

-raspunde de monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, activitatii de ingrijire, 

financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le 

prezinta managerului; 

-la propunerea consiliului medical, in domeniul sau de responsabilitate, intocmeste fundamenteaza si 

prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice , lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii 

curenet si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii si raspunde de 

realizarea acestora; 

-raspunde trimestrial, sau ori de cate ori este nevoie, de modul de indeplinire a obligatiilor prin  contracte si 

propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului; 

-raspunde de intocmirea, pentru domeniul sau de responsabilitate, de informari lunare, trimestriale si 

anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli , pe care le analizeaza cu consiliul medical si le 

prezinta managerului spitalului; 

-raspunde de negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate 

Sibiu; 

-participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la sedintele comitetului director; 

-face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului si a 

denumirii spitalului; 

-participa la negocierea si stabilirea indicatorilor specifici  de performanta ai managementului 

sectiei/compartimentului, care vor fii prevazuti ca anexa la contractul de administrare al 

sectiei/compartimentului/laboratorului; 

-participa anual la programe de perfectionare profesionala organizate de Scoala Nationala de Sanatate 

Publica si Management Sanitar ; 

-raspunde in fata managerului spitalului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin ; 
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-raspunde de elaborarea raportului anual de activitate al spitalului ; 

-raspunde de b una organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii, in conformitate cu dispozitiile 

legale ; 

-raspunde de organizarea contabilitatii in cadrul spitalului, in conformitate cu dispozitiile legale si asigura 

efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor ; 

-raspunde de intocmirea la timp si in conformitate cu prevederile legale a balantelor de verificare si a 

bilanturilor anuale si trimestriale ; 

-propune defalcarea pe trimeste a indicatorilor financiari aprobati in bugetul de venituri si cheltuieli 

-raspunde de executarea bugetului de venituri si cheltuieli, urmarind realizarea indicatorilor financiari 

aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare ; 

-angajeaza unitatea prin semnarea alaturi de manager in toate operatiunile patrimoniale, avand obligatia, in 

conditiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozitiilor legale; 

-analizeaza d, din punct de vedere financiar, planul de actiune pentru situatii speciale, prevazute de lege, 

precum si pentru situatiile de criza ; 

-participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor 

contabilitatii ; 

-raspunde de de asigurarea platii integrale si la timp a drepturilor banesti cuvenite personalului incadrat in 

spital ; 

-raspunde de intocmirea circuitului si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor 

in contabilitate ; 

-raspunde de evidenta tuturor createlor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din 

contracte, protocoale si alte acte asemenatoare si urmareste realizarea la timp a acestora ; 

Ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor ; 

-raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin serviciului economico financiar cu privire la exercitarea 

controlului financiar preventiv si al asigurarii integritatii patrimoniului ; 

-organizeaza si ia masuri de realizare a perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor financiar contabile 

din subordine ; 

-raspunde de organizarea la termenele stabilite si cu respectarea  dispozitiilor legale de inventarierea 

mijloacelor materiale in unitate; 

Atributiile directorului financiar contabil  in activitatea de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor 

asociate asistentei medicale sunt urmatoarele ; 

    a) răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 
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    b) răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile  necesare 

implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a  infecţiilor  asociate asistenţei medicale                    

    Respecta protocoalele, recomandarile, adresele si alte inscrisuri emise de catre medicul epidemiolog, 

participarea la instruirile realizate de catre medicul epidemiolog, ca si alte atributii specifice referitoare la 

activitatile de curatare, dezinfectie si sterilizare. 

 

CAPITOLUL III - CONSILIUL MEDICAL 
 

          Art.19. În conformitate cu art. 186 din Legea nr. 95/2006 , privind reforma in domeniul sanatatii, 

republicata, consiliul medical este alcătuit din sefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-sef si asistentul-sef. 

Directorul medical este presedintele consiliului medical. 

         Art.20. Principalele atributii ale Consiliului Medical sunt următoarele: 

a)îmbunătăţirea standardelor clinice si a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de 

calitate în scopul cresterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; 

b)monitorizarea si evaluarea activităţii medicale desfăsurate în spital în scopul cresterii performanţelor 

profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate; 

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

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

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

medicală; 

e)alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 

       Art. 21. Consiliul medical al spitalelor are următoarele atributii privind îngrijirea pacientilor în 

echipe multidisciplinare: 

1. Evaluează necesarul de servicii medicale al populatiei deservite de spital si face propuneri pentru 

elaborarea: 

- planului de dezvoltare al spitalului, pe perioada mandatului; 

- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 

- planului anual de achizitii publice, cu privire la achizitia de aparatură si echipamente 

medicale, medicamente si materiale sanitare; 

2. Face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului; 

3. Participă la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern ale 

spitalului; 
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4. Desfăsoară activitate de evaluare si monitorizare a calității si eficienței activităților 

medicale desfăsurate în spital, inclusiv: 

- evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

ambulatoriul acestuia; 

- monitorizarea principalilor indicatori de performantă în activitatea medicală; 

- prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale. 

Aceste activităti sunt desfasurate în colaborare cu comisia DRG si cu Compartimentul de prevenire si 

control al infectiilor associate asistentei medicale de la nivelul spitalului; 

5. Stabileste reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului si 

răspunde de aplicarea si respectarea acestora; 

6. Elaborează planul anual de îmbunătătire a calitătii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl 

supune spre aprobare managerului; 

7. Înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătătirea 

activitătilor medicale desfasurate la nivelul spitalului; 

8. Evaluează necesarul de personal medical al fiecărei sectii/laborator si face propuneri comitetului director 

pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

9. Evaluează necesarul liniilor de gardă si face propuneri managerului cu privire la structura si numărul 

acestora la nivelul spitalului, după caz; 

10. Participă la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat; 

11. Înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfectionare continuă a 

personalului medico-sanitar; 

12. Face propuneri si monitorizează desfăsurarea activitătilor de educatie si cercetare 

medicală desfăsurate la nivelul spitalului, în colaborare cu institutiile acreditate; 

13. Reprezintă spitalul în relatiile cu organizatii profesionale din tară si din străinătate si facilitează accesul 

personalului medical la informatii medicale de ultimă oră; 

14. Asigură respectarea normelor de etică profesională si deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 

15. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitătilor medicale 

desfasurate în spital, în conformitate cu legislatia în vigoare; 

16. Analizează si ia decizii  in echipe multidisciplinare în situatia existentei unor cazuri medicale deosebite 

(de exemplu, cazuri complexe care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morti subite etc.); 

17. Participă, alături de manager, la organizarea asistentei medicale în caz de dezastre,  
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epidemii si în alte situaîii speciale; 

18. Stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea 

unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente; 

19. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentatia medicală a pacientilor 

tratati, asigurarea confidentialitătii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

20. Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităti de cercetare 

medicală, în conditiile legii; 

21. Analizează si solutionează sugestiile, sesizarile si reclamatiile pacientilor tratati în spital, referitoare la 

activitatea medicală a spitalului; 

22. Elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislatia în vigoare. 

23. Medicii sefi de sectie / coordonator /sef de laborator sau după caz, directorul medical au obligatia de a 

coordona si de a controla acordarea cu prioritate a consultatiilor interdisciplinare. 

24. Consultatiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul sef de 

sectie, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical. 

25. Medicii din unitătile sanitare publice cu paturi au obligaia de a acorda cu prioritate, în cadrul 

programului de 7 ore în medie pe zi, consultatiile interdisciplinare pentru pacientii internati în unitate sau 

pentru cei internati în alte spitale, în baza relatiilor contractuale stabilite între unitătile sanitare respective. 

26. Înaintează Comitetului Director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; 

27. Propune Comitetului Director măsuri pentru dezvoltarea si îmbunătătirea activitătii 

spitalului în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei si conform ghidurilor si 

protocoalelor de practică medicală; 

28. Gestioneazã baza de date privind informatiile medicale si datele pacientilor pe fiecare sectie ; 

29. Angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

30. Aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specific 

sectiei/laboratorului/compartimentului; 

31. Înaintează Comitetului Director propuneri privind proiectul bugetului de venituri si 

cheltuieli al sectiei/laboratorului/compartimentului, elaborate cu sprijinul compartimentului 

economicofinanciar; 

32. Înaintează Comitetului Director propuneri de crestere a veniturilor proprii ale 

sectiei/laboratorului/compartimentului, conform reglementărilor legale, inclusiv din donatii, fonduri ale 

comunitătii locale ori alte surse; 

 



 

 

Ediţia: I 
Nr.de ex.: 1 

Revizia: 0 
Nr.de ex. : 0 

Pagina 27 / 98 

Exemplarul 

 

 

27 

 

        Art.22. Consiliul medical se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

presedintelui consiliului. Absenta nemotivată de la două sedinţe, în decursul a trei luni, constituie abatere 

disciplinară. 

 

CAPITOLUL IV - RESPONSABILITĂTI SI COMPETENTE 

MANAGERIALE ALE SEFILOR DE  SECTIE 
 

 
      Art. 23. Atributiile medicul sef de sectie/coordonator/laborator sunt cele prevazute in OMSP 

320/2007 cu modificarile si completarile ulterioare: 

1. Îndrumă si realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul sectiei 

respective si răspunde de calitatea actului medical; 

2. Organizează si coordonează activitatea medicală din cadrul sectiei / compartimentului / laboratorului, 

fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performantă ai sectiei / laboratorului 

/compartimentului; 

3. Răspunde de crearea conditiilor necesare acordării de asistentă medicală de calitate de către personalul 

din sectie / laborator /compartiment; 

4. Propune directoului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al sectiei – 

compartimentului /laboratoratorului si răspunde de realizarea planului aprobat; 

5. Răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico – sanitar din cadrul sectiei 

/ compartimentului / laboratorului ; 

6. Evaluează necesarul anual de medicamente si materiale sanitare al sectiei / laboratorului / 

compartimentului, investitiile si lucrările de reparatii curente necesare pentru desfăsurarea activitătii în anul 

bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului; 

7. Angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

8. Aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la nencesarul de servicii medicale specific sectiei / 

laboratorului / compartimentului; 

9. Înaintează comitetului director propuneri privind bugetul de venituri si cheltuieli al sectiei / 

compartimentului / laboratorului , elaborate cu sprijinul compartimentului economico – financiar; 

10. Înaintează comitetului director propuneri de crestere a veniturilor proprii ale sectiei / 

compartimentului / laboratoratorului / , conform reglementărilor legale, inclusiv din donatii, fonduri ale 

comunitănii locale ori alte surse; 

11. Întreprinde măsurile necesare si urmăreste realizarea indicatorilor specifici de 
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performanță ai sectiei / compartimentului / laboratoratorului ; 

12. Elaborează fisa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării 

managerului spitalului; 

13. Răspunde de respectarea la nivelul sectiei / compartimentului / laboratoratorului / compartimentului a 

regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului intern al spitalului; 

14. Stabileste atributiile care vor fi prevăzute în fisa postului pentru personalul din subordine, pe care le 

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

15. Face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii si locuri de muncă, în 

functie de volumul de activităti, conform reglementărilor în vigoare; 

16. Propune programul de lucru pe locuri de muncă si categorii de personal, pentru 

personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager; 

17. Propune aplicarea de sanctiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat 

de nerespectarea regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului intern al spitalului; 

18. Supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigatiilor 

paraclinice, a indicatiilor operatorii si programului operator pentru pacientii din cadrul sectiei; 

19. Aprobă internarea pacientilor pe sectie, pe baza criteriilor de internare, cu exceptia 

internărilor de urgentă; 

20. Hotărăste oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare; 

21. Avizează si răspunde de modul de completare si de întocmirea documentelor medicale eliberate în 

cadrul sectiei / compartimentului / laboratorului ; 

22. Evaluează performantele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă,  

conform structurii organizatorice si fisei postului; 

23. Propune planul de formare si perfectionare a personalului aflat în subordine, în 

conformitate cu legislatia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; 

24. Coordonează activitătile de control al calitătii serviciilor acordate de personalul medico – sanitar din 

cadrul sectiei / compartimentului / laboratorului ; 

25. Răspunde de asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor 

associate asistentei medicale în cadrul sectiei / compartimentului / laboratorului, în conformitate cu normele 

stabilite de Ministerul Sănătătii Publice; 

26. Asigură monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitătii medicale, financiar – 
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economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control din cadrul sectiei 

/compartimentului / laboratorului / sau serviciului medical, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare; 

27. Răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către 

personalul medical din subordine si ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora,  

potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 

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

păstrarea confidentialitătii datelor pacientilor internati, informatiilor si 

documentelor referitoare la activitatea sectiei / compartimentului / laboratorului / sau 

serviciului medical; 

29. Urmăreste încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine; 

30. În domeniul financiar îndeplineste atributiile conducătorului compartimentului de 

specialitate, conform normelor si procedurilor legale si face propuneri de angajare, lichidare 

si ordonantare a cheltuielilor, care se aprobă de manager; 

31. Propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul sectiei / 

compartimentului / laboratorului / sau serviciului medical, cu aprobarea consiliului medical; 

32. Răspunde de solutionarea sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea sectiei / 

compartimentului / laboratorului / sau serviciului medical; 

33.Medicul-şef desemnează un înlocuitor, prin fişa postului, din rândul subordonaţilor pe perioada în care 

nu-şi poate îndeplini atribuţiile (absenţe din spital în interesul serviciului, concedii, în alte cazuri) şi are 

obligaţia de a aduce la cunoştinţa managerului numele persoanei desemnate ca înlocuitor. 

34. Pentru rezolvarea oricăror probleme deosebite, înlocuitorul şefului de secţie, laborator, compartiment 

are obligaţia să se consulte cu acesta şi să informeze cât mai rapid persoana ierarhic superioară.  

35. Pentru toate deciziile luate în afara mandatului expres şi fără consultarea personalul mai sus-menţionat 

responsabilitatea îi revine de drept înlocuitorului şefului de secţie, laborator, compartiment. 

36. Şefii de secţie, laborator, compartiment au obligaţia de a lua toate măsurile pentru a putea fi contactaţi la 

orice oră de către subordonaţi, înlocuitori sau superiori. Numerele  de telefon (fix, mobil) vor fi prezentate 

conducerii spitalului, care le va stoca într-un registru special. Aceste date nu vor fi comunicate public, în 

scopul de a proteja titularii de excese sau de apeluri nefondate. 

37. În caz de necesitate, persoanele îndreptăţite să controleze şefii de secţie, laborator, compartiment  vor 

solicita aceste date. 
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38. Şefii de secţie, laborator, compartiment au libertatea de a comunica aceste date oricărei persoane 

considerate în drept să le cunoască. Aceştia asigură la nivelul fiecărei secţii, laborator, compartiment un 

registru de evidenţă a defecţiunilor tehnice, în care acestea vor  fi consemnate ori de câte ori va fi necesar. 

39. Şefii de secţie, laborator, compartiment asigură existenţa în cadrul fiecărei secţii, laborator, 

compartiment a unui registru de înregistrare-ieşire privind documentele din circuitul unităţii. 

40. Şefii de secţie, laborator, compartiment au obligaţia: 

a. de a anunţa imediat conducerea  unitaţii în legătură cu orice eveniment deosebit (situaţii 

profesionale, litigii, conflicte de muncă, situaţii considerate ca fiind deosebite) apărute la nivelul 

secţiei, laboratorului, compartimentului, având responsabilitatea deplină şi directă în cazul în care 

produc efecte negative pentru buna desfăşurare a activităţii secţiei sau instituţiei; 

b. de a participa la şedinţele consiliului medical. 

          Asistenta medicala are obligatia sa inmaneze pacientului formularul de  consimtamant informat si 

sa  explice acestuia modul de completare consimtamant care se va regasi in Foaia de observatie a 

pacientului. 

 

CAPITOLUL V - OBLIGATIILE CONDUCERII UNITATII 
 

Art. 24–  Conducerea Spitalului Orasenesc Cisnadie  va organiza activitatea prin stabilirea unei 

structuri organizatorice rationale si prin repartizarea salariatiilor pe locuri de munca, conform pregatirii 

profesionale, cu precizarea atributiilor si a raspunderii lor. 

        Art. 25  –  Conducerea Spitalului Orasenesc Cisnadie  se efectueaza prin hotarari si decizii ale 

managerului, dispozitii si ordine scrise sau verbale ale directoriilor si sefiilor de sectii si compartimente, emise cu 

respectarea prevederiilor legale in vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Munca. 

         Art. 26  –  Spitalul este obligat sa asigure urmatoarele: 

➢ aducerea la indeplinire a hotararilor C.A., managerului, C.D 

➢ organizarea muncii prin stabilirea unei structuri organizatorice  rationale ale unitatii, repartizarea tuturor 

salariatilor pe locuri de munca si precizarea atributiilor si raspunderea lor, exercitarea unui control 

permanent asupra modului de indeplinire a sarcinilor; 

➢ dispune inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul unitatii si in cazul lipsurilor de valori materiale 

constatate le imputa celor vinovati; 

➢ ia masuri in conformitate cu dispozitiile legale pentru realizarea sarcinilor, imbunatatirea activitatii 

desfasurate in spital si asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca pentru salariati; 
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➢ organizeaza orientarea profesionala, incadrarea in munca si promovarea personalului conform cerintelor 

stabilite pentru fiecare loc de munca, face aprecieri pe criterii obiective asupra competentei personalului; 

➢ sa respecte si sa aduca la indeplinire angajamentele asumate de spital in contractul cu CJAS Sibiu 

➢ sa asigure conditii de mediu, umiditate si temperatura in conformitate cu prevederile legale 

➢ sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor si obligatiilor de serviciu de catre fiecare 

angajat 

➢ prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale 

➢ efectuarea consultatiilor, investigatiilor , tratamentelor si a altor ingrijiri medicale bolnavilor spitalizati 

➢ stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacientii spitalizati 

➢ aprovizionarea si distribuirea medicamentelor 

➢ aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie 

➢ aprovizionarea in vederea asigurarii unei alimentatii corespunzatoare atat din punct de vedere calitativ 

cat si cantitativ, respectand alocatia de hrana alocata conform legislatiei in vigoare 

➢ asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incat sa fie prevenita aparitia de infectii asociate 

asistentei medicale asociate 

➢ realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de protectia muncii si paza contra incendiilor 

conform normelor in vigoare 

➢ in perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in spital 

➢ sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursuri de formare profesionala continua in sistemul 

asigurarilor sociale de sanatate 

➢ sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca la nivel de 

ramura sanitara, si din contractele individuale de munca 

➢ sa comunice periodic salariatilor, prin reprezentantii lor legali, situatia economica si financiara a 

institutiei 

➢ respectarea confidentialitatii datelor personale ale angajatilor 

              Art. 27  –Obligatiile privind prevenirea si stringerea incendiilor: 

➢ Asigura conditiile necesare pentru indeplinirea la timp a masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a 

incendiilor, masuri ce rezulta din dispozitiile legale in vigoare si verifica realizarea lor 

➢ Organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor 

➢ Asigura stabilirea locurilor de munca unde este interzis fumatul sau introducerea de tigari, materiale ori 

produse care ar putea provoca incendii sau explozii 
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➢ Asigura instruirea si testatrea periodica a subordonatilor directi asupra cunoasterii si respectarii 

normelor, masurilor si obligatiilor ce  le revin in activitatea de prevenire si stingerea incendiilor 

➢ Nominalizarea prin decizie a reprezentantului PSI 

➢ Organizeaza prevenirea si stingerea incendiilor pe durata intreruperii activitatii in unitate, in zilele de 

sarbatoare, pe timpu situatiilor speciale, precum si in cazul unor calamitati naturale sau catastrofe, 

verifica masurile stabilite pentru astfel de situatii 

➢ Asigura folosirea, transportul materialelor explozibile si a altor materiale care prezinta pericol, in 

conformitate cu reglementarile specifice 

➢ Asigura potrivit conditiilor stabilite, participarea formatiilor civile de pompieri si a mijloacelor din 

dotarea unitatii, la exercitiile, aplicatiile si actiunile de stingere a incendiilor, precum si de inlaturare a 

urmarilor calamitatiilor naturale si a catastrofelor din alte organizatii si localitati 

➢ Sa cunoasca si sa monitorizeze punctele critice specifice profilului de activitate responsabile de 

declansarea unor evenimente epidemiologice deosebite 

 

CAPITOLUL VI 

CAPITOLUL VI - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR 

  Art. 28  -Drepturile pacientilor conform Legii nr.46/2003 sunt : 

• Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care socieatea dispune, 

in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale. 

• Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare. 

• Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile precum si 

la modul de a le utiliza. 

• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al 

furnizorului de servicii de sanatate. 

• Pacientul internat 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 neefectuarii tratamentului si nerespectarii 

recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic. 
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• Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care 

informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferinta.Informatiile se aduc la cunostiinta 

pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. 

• Pacientul are drepul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana 

care sa fie informata in locul sau. 

• Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si 

tratament, cu acordul pacientului. 

• Pacientul are dreptul de a cere si a obtine o alta opinie medicala. 

• Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca , la externare, un rezumat scris al 

investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii. 

• 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. 

• In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta consimtamantul 

reprezentantului legal nu mai este necesar. 

• Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru  recoltarea, pastrarea , folosirea 

tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea diagnosticului sau a 

tratamentului cu care acesta este de acord. 

• Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul 

medical clinic si la cercetarea stiintifica. 

• 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 

• Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale. 

• 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. 

• Pacientul are acces la datele medicale personale. 
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• Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si 

de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. 

• Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din 

afara spitalului. 

• Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de 

sanatate sau pana la vindecare. 

• Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta 

stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu. 

   Art.29  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 si dupa decesul acestuia. 

• Informatiile cu caracter confidential pot fii furnizate 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 implicati in tratamentul pacientului, acordarea 

consimtamantului este obligator. 

• Pacientul are acces  la datele medicale personale, la FOCG, atat direct cat si prin apartinatori legali, 

cat si prin intermediul medicilor nominalizati de pacient.Orice amestec in viata private, familiala, a 

pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv 

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

• Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru 

sanatatea publica. 

  Art. 30  -Obligatiile asiguratiilor sunt : 

a)sa se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat; 

b)sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate; 

c)sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul cadru; 

d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor 

datelor de identitate sau asupra modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie 

de asigurati; 

e)sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului; 

f)sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar; 

g)sa achite contributia datorata fondului de asigurari de sanatate si suma reprezentand diferenta 

dintre tarifele acceptate la plata sistemului de asigurari sociale de sanatate si cele practicate pe 

piata, denumita in continuare coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; 
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h)sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de 

asigurat. 

Art.31. Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul 

urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic in cadrul unui pachet minimal de 

servicii medicale, stabilite prin contractul-cadru. 

Art.32 Obţinerea acordului informat al pacientului 

                Potrivit prevederilor art. 649 din Legea nr. 95/2006, pentru a fi supus la metode de 

prevenţie, diagnostic şi tratament cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către 

medic, medic dentist, asistent medical/moaşă, pacientului i se solicită acordul scris. Pentru 

obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa sunt 

datori să prezinte pacientului informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere 

a acestuia. 

             Informaţiile furnizate trebuie să conţină diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, 

riscurile şi consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi 

consecinţele lor. prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului [art. 649 alin. (3) din lege). Din 

lecturarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate rezultă că personalul medical, înainte de 

efectuarea intervenţiei medicale, este obligat să purceadă la o informare corectă, completă şi pe 

înţelesul pacientului cu privire la starea sănătăţii sale, metodele de prevenţie, diagnostic şi 

tratament, riscurile acestora precum şi consecinţele neacordării asistenţei medicale. 

Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima 

consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri: 

1. situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are 

discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află. Suntem de părere că nu 

este necesar consimţământul informat al minorului nici în situaţia în care acesta nu are 

discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află, dar părinţii sau 

reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, ca de exemplu, în situaţia în care aceştia nu sunt 

cunoscuţi, nu pot fi identificaţi sau nu se poate lua legătura cu ei, iar situaţia de urgenţă a 

minorului impune intervenţia medicală. 
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în legătură cu aceasta, art. 651 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 dispune că atunci când 

reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul, asistentul 

medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorităţii tutelare sau pot acţiona 

fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar 

pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului. 

2.situatii medicale legate de diagnosticul si/sau tratamentul problemelor sexuale si reproductive, la 

solicitarea expresa a minorului de peste 16 ani. 

Exceptiile fiind expres prevazute de lege, sunt limitative si-si vor gasi aplicare doar in cazurile 

avute in vedere de norma legala(art.650 din Legea nr.95/2006). 

Cum era si firesc, legea reglementeaza si consecintele acordarii asistentei  medicale, respectiv a 

ingrijirilor de sanatate fara consimtamantul informat al pacientului. Astfel, dispozitiile art 651 din 

Legea nr.95/2006, prevad ca medical curant, asistentul medical/moasa raspund atunci cand nu 

obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia 

cazurilor in care pacientul este lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai 

apropiata nu poate fi contactat  datorita situatiei de urgenta. 

In consecinta, cu exceptia lipsei discernamantului pacientului cumulate cu imposibilitatea 

contactarii reprezentantului legal sau al rudei celei mai apropiate datorita situatiei de urgenta in 

care se afla, medicul curant, asistentul medical/moasa raspund pentru toate metodele de preventive, 

diagnostic sib tratament cu potential de risc, aplicate  fara consimtamantul informat al 

pacientului.Se intelege ca astfel de conduite ale personalului medical constituie riscuri asigurabile 

si producerea lor, pe langa raspunderea personalului medical, atrag si raspunderea asiguratorului 

de malpraxis medical. 

CAPITOLUL VII - ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, 

SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE 

MUNCĂ 
 

Art. 33. –  Angajarea personalului Spitalului Orasenesc Cisnadie  se face în conformitate cu dispoziţiile 

Legii nr. 53/2003, Codul muncii, şi ale actelor normative în vigoare. 
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Art. 34. – (1) În baza consimţământului părţilor, se vor încheia, în formă scrisă, contracte individuale 

de muncă, care vor conţine clauze privind: 

 a) identitatea părţilor; 

 b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în 

diverse locuri; 

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 

 d) atribuţiile postului; 

 e) criteriile de evaluare a activităţii profesinale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; 

 f) riscurile specifice postului; 

g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; 

 h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, 

durata acestora; 

 i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 

 j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; 

 k) salariul pe bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii 

salariului la care salariatul are dreptul; 

 l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; 

 m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului; 

    n) durata perioadei de probă; 

    o) clauze speciale (clauze cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurenţă, clauza de 

mobilitate; clauza de confidenţialitate). 

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a 

informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care 

intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice. 

(3) Orice modificare a unuia dintre clauzele generale, în timpul executării contractului individual de 

muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 zile de la data apariţiei 

modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. 

Art. 35. – (1) Contractul individual de muncă se poate modifica în condiţiile prevăzute de art. 41-48 

din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, prin delegare, detaşare sau modificarea temporară a locului şi felului 

muncii, fără consimţământul salariatului. 

(2) Modificarea contractului individual de muncă, se referă la oricare dintre următoarele elemente: 

 a) durata contractului; 
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 b) locul muncii; 

 c) felul muncii; 

 d) condiţiile de muncă; 

 e) salariul; 

 f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

(3) Modificarea contractului individual de muncă se realizează numai prin acordul părţilor, 

modificarea unilaterală fiind posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 

(4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o 

indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

(5) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. Pe 

durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la 

angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. 

(6) Drepturile băneşti ale salariaţilor pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, se stabilesc în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Art. 36. – (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul 

părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art. 49-54 din Legea nr. 

53/2003, Codul muncii. 

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către 

salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele 

prevăzute la alin. (2), dacă prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte 

individuale de muncă sau regulamente interne nu se prevede altfel. 

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, 

pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de salariat. 

Art. 37. – (1) Contractul individual de muncă poate înceta de drept, ca urmare a acordului părţilor, la 

data convenită de acestea şi ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile 

limitativ prevăzute de lege. 

 (2) Beneficiază de dreptul la un preaviz de 20 de zile lucrătoare persoanele concediate pentru 

următoarele motive: 

a) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată 

inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile 

corespunzătoare locului de muncă ocupat; 
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 b) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat; 

 c) pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, determinate de desfiinţarea locului de muncă 

ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării 

activităţii; 

 d) pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, în cadrul concedierii individuale sau colective. 

(3) Încetarea contractului de muncă se stabileşte prin dispoziţia scrisă a conducerii Spitalului 

Orasenesc Cisnadie cu respectarea condiţiilor de formă şi de procedură prevăzute de lege.  

(4) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi îşi produce efectele de la data 

comunicării. 

Art. 38. – (1) În cazul încetării contractul individual de muncă ca urmare a voinţei unilaterale a 

salariatului termenul de preaviz este de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi de 45 

de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. 

(2) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele. 

(3) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul 

de preaviz va fi suspendat corespunzător. 

(4) În cazul demisiei, contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz 

sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv. 

(5) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 

prin contractul individual de muncă. 

 

CAPITOLUL VIII - REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI 

SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII 
 

Art. 39. – (1) Spitalul Orasenesc Cisnadie, în calitate de angajator, are obligaţia să ia toate măsurile 

necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor. 

 (2) Spitalul Orasenesc Cisnadie are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate 

aspectele legate de muncă. 

 (3) În cadrul propriilor responsabilităţi Spitalul Orasenesc Cisnadie va lua măsurile necesare pentru 

protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor 

profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii 

şi mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 
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b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea 

echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii 

monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii; 

e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 

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

periculos; 

g) planificarea prevenirii; 

h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală; 

i) aducerea la cunoştinţă salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 

 (4) Spitalul este obligat în principiu să asigure: 

a) prevenirea şi combaterea infectiilor asociate asistentei medicale; 

b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor 

spitalizaţi; 

c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi; 

d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; 

e) aprovizionarea cu substante şi materiale de curatenie şi dezinfectie 
f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atat din punct de vedere 

calitativ cat şi cantitativ, respectand alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare; 

g) asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incit sa fie prevenita aparitia de infectii asociate 

asistentei medicale. 

h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi paza contra 

incendiilor conform normelor în vigoare. 

i) în perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor în spital si sa interzica vizitarea  pe sectie 

(aceasta fiind permisa numai pe holuri) 

 

Art. 40. – (1) Spitalul Orasenesc Cisnadie are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de 

accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii. 

(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă. 

(3) Modalitatile de instruire se stabilesc de comun acod cu reprezentantii Sindicatului SANITAS  
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(4) Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie în următoarele situaţii: 

a) în cazul noilor angajaţi; 

b) în cazul salariaţilor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii; 

c) în cazul salariaţilor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni; 

d) în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 

(5) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea 

salariaţilor. 

Art. 41. - În scopul asigurării implicării salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul 

protecţiei muncii, se va constitui Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, care are atribuţii specifice 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 42. - Regulile şi măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă vor fi elaborate cu consultarea  

reprezentantilor Sindicatului SANITAS , precum si cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă . 

Art. 43. - Spitalul Orasenesc Cisnadie are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul 

medical de medicină a muncii, organizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL IX - MĂSURI DE PROTECŢIE A MATERNITĂŢII LA 

LOCUL DE MUNCĂ 
 

 Art. 44. – (1) Salariatele gravide, lăuze sau care alăptează au obligaţia de a se prezenta la medicul 

de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea. 

(2) În cazul în care salariatele nu se prezintă la medicul de familie şi nu informează în scris angajatorul 

despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale. 

Art. 45. – Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, 

procedee şi condiţii de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a 

condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor în scopul determinării oricărui risc pentru 

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

Art. 46. – Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de 

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

Art. 47. – (1) Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii 

raportului, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. 

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care 

pot fi supuse la locurile lor de muncă. 
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(3) În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el 

fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. 

(4) Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau, după 

caz, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în termen de 7 zile de la data primirii deciziei, are obligaţia 

să emită aviz consultativ corespunzător situaţiei constatate. 

(5) Inspectoratul teritorial de muncă va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum şi 

sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate. 

Art. 48. – În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de 

către o salariată că se află în una dintre următoarele situaţii: gravidă, lăuză sau alăptează, acesta are 

obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui 

rază îşi desfăşoară activitatea. 

Art. 49. – Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a 

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

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

Art. 50. – În cazul în care o salariată desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri 

pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul este obligat să 

îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze 

la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de 

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

Art. 51. – În cazul în care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de muncă 

salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. 

Art. 52. – (1) Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de 

a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal. 

(2) Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, 

două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste 

pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul. 

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

timpului său de muncă cu două ore zilnic. 

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

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

angajatorului. 
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(5) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor 

îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare. 

Art. 53. – (1) Salariata gravidă, care a născut recent şi care alăptează nu poate fi obligată să 

desfăşoare muncă de noapte. 

(2) În cazul în care sănătatea acestor salariate este afectată de munca de noapte, angajatorul este 

obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea 

salariului de bază brut lunar. 

(3) Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care 

sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte. 

(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va 

beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal. 

Art. 54. – (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu 

în cazul: 

- salariatei gravide, lăuze sau care alăptează din motive care au legătură directă cu starea sa; 

- salariatei care se află în concediu de risc maternal; 

- salariatei care se află în concediu de maternitate; 

- salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în cazul 

copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 

- salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, în 

cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani. 

(2) Interdicţia concedierii salariatei care se află în concediu de risc maternal se extinde, o singură 

dată, cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate. 

(3) Dispoziţiile de concediere menţionate nu se plică în cazul concedierii pentru motive economice 

ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului. 

(4) Salariatele ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le 

consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa judecătorească 

competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii. 

(5) Acţiunea în justiţie a salariatei este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar. 

Art. 55. – (1) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată aflată în 

una dintre situaţiile menţionate mai sus, are obligaţia ca, în termen de 7 zile de la data comunicării acestei 

decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanţilor 
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salariaţilor din unitate, precum şi inspectorului teritorial de muncă ori, după caz, Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici. 

(2) Copia deciziei se însoţeşte de copiile documentelor justificative pentru măsura luată. 

Art. 56. – Reprezentanţii sindicali sau reprezentanţii aleşi ai salariaţilor având atribuţii privind 

asigurarea respectării egalităţi de şanse între femei şi bărbaţi, desemnaţi în baza Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, au obligaţia de a organiza semestrial, în unităţile în care 

funcţionează, informări privind prevederile OU.G. nr. 96/2003. 

 

CAPITOLUL X - REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 

NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE 

ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
 

Art. 57. – (1) În cadrul relaţiilor de muncă  din unitate funcţionează principiul egalităţii de 

tratament faţă de toţi salariaţii.Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei 

credinte. 

 (2) Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de 

sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, 

opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 

sindicală. 

 (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 

întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 

neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în 

legislaţia muncii. 

 (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât 

cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

             (5) Este interzisa orice manifestare de hartuire sexuala 

              Sunt considerate hărţuiri sexuale acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante sau propuneri sau 

aluzii sexuale.Acestea pot crea o stare de stres în cadrul compartimentelor şi pot duce la degradarea 

atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. 

 În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor să impună costrângeri, sau sa exercite presiuni 

de orice natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală.  

 Răspunderea penală nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită dacă prin aceasta s-

au încălcat obligaţiile de muncă sau regulile de comportare . 



 

 

Ediţia: I 
Nr.de ex.: 1 

Revizia: 0 
Nr.de ex. : 0 

Pagina 45 / 98 

Exemplarul 

 

 

45 

 

 

             (6) Spitalul Orasenesc Cisnadie are obligatia acordarii serviciilor medicale in mod 

nediscriminatoriu asiguratiilor si respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in 

situatii de trimitere pentru consult interdisciplinar. 

Art. 58. – (1)  Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 

activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea 

demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

 (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru 

muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi 

dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. 

Art. 59. – (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 

posturilor vacante ; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 

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

recalificare profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită 

naturii sau condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularităţile de sex sunt 

determinante. 

Art. 60. – (1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este 

considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 

(2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, 

cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, cereri 
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de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică 

şi psihică a persoanelor la locul de muncă.  

(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire sexuală, 

având ca scop: 

 a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectată; 

 b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 

remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul 

refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 

(4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru 

încălcarea acestora.  

(5) Spitalul  Orasenesc Cisnadie  nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face 

public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, 

că angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin orice manifestare confirmată de hărţuire 

sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi disciplinar.  

 Art. 61. – (1) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în 

scris, care va conţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă. 

(2) Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce 

investigaţia în mod strict confidenţial şi în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica măsuri 

disciplinare. 

(3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei. 

(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva reclamantului, 

cât şi împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare 

şi vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(5) Hărţuirea sexuală constituie şi infracţiune. 
Art. 62. – (1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de 

muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, ale regulamentului 

intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor.  

(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii 

fiecărei persoane, pot fi derualte proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale 

salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute 

de lege.  
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  Art. 63. – Este interzisa orice manifestare de hartuire morală 

 (1) Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau 

penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este 

superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere 

ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de 

muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori 

prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre 

următoarele forme: 

a) conduită ostilă sau nedorită; 

b) comentarii verbale; 

c) acțiuni sau gesturi. 

 (2) Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său 

sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, 

punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înțelesul prezentei legi, stresul și epuizarea 

fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă. 

 (3)  Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărțuire morală. Niciun angajat 

nu va fi sancționat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare 

profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat să 

fie supus hărțuirii morale la locul de muncă. 

 (4) Angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, 

în condițiile legii și ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură 

răspunderea contravențională sau penală a angajatului pentru faptele respective. 

 (5) Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii 

actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de 

sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă. 

 (6) Este interzisă stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să 

oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de 

muncă. 

 (7) Angajatul, victimă a hărțuirii morale la locul de muncă, trebuie să dovedească elementele de 

fapt ale hărțuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, în condițiile legii. Intenția de a prejudicia 

prin acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită. 
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CAPITOLUL XI - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

ANGAJATORULUI ŞI AL SALARIAŢILOR 
 

Secţiunea 1 
 OBLIGAŢIILE SPITALULUI  ORASENESC CISNADIE 

 

Art. 64. – Spitalului  Orasenesc Cisnadie îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor 

de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 

d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii; 

    e) să se consulte cu reprezentanţii sindicatului “SANITAS”,  în privinţa deciziilor susceptibile să 

afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 

lege; 

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

    i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

 

Secţiunea a II-a 
OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

 

Art. 65. – (1) Salariaţii Spitalului Orasenesc Cisnadie  au, în principal, următoarele 

obligaţii: 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 

fişei postului; 

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 

muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 
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d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 

(2) Salariaţii Spitalului Orasenesc Cisnadie  au obligaţii privind : 

➢ realizarea responsabilă şi la un nivel maxim de competenţă a îndatoririlor de serviciu; 

➢ respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă; 

➢ respectarea programului de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru pentru 

îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; 

➢ însuşirea şi respectarea normelor de muncă, a altor reguli şi instrucţiuni stabilite pentru 

compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului; 

➢ utilizarea responsabilă şi în conformitate cu documentaţiile tehnice a aparaturii, echipamentelor, 

instalaţiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea sau la 

care au acces, precum şi exploatarea acestora în deplină siguranţă; 

➢ respectarea normelor de protecţia muncii şi a mediului; 

➢ ridicarea calificării profesionale, frecventarea şi absolvirea formelor de pregătire şi perfecţionare 

profesională recomandate, cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şi instrucţiunilor privind 

activitatea ce o desfăşoară; 

➢ obligaţia de loialiate faţă de Spitalul Orasenesc Cisnadie; 

➢ comportarea corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi salariaţi, 

asigurarea unui climat de disciplină, ordine şi bună înţelegere; 

➢ înştiinţarea fără întârziere a şefului ierarhic superior în legătură cu observarea existenţei unor 

nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, acţionând pentru diminuarea 

efectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau 

prejudicierea patrimoniului Spitalului Orasenesc Cisnadie; 

➢ respectarea regulilor de acces în perimetrul Spitalului Orasenesc Cisnadie şi posedarea 

legitimaţiei de serviciu în stare de valabilitate; 

➢ anunţarea şefului ierarhic de îndată, prin orice mijloac, cu privire la imposibilitatea prezentării 

la serviciu (boală, situaţii fortuite); 

➢ păstrarea secretului de serviciu; 

➢ evidenţa, raportarea şi autoevaluarea activităţii profesionale, conform procedurii şi criteriilor 

elaborate de conducerea Spitalului Orasenesc Cisnadie şi cu respectarea dispoziţiilor legale în 

vigoare; 
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➢ respectarea şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în contractele de furnizare servicii medicale 

şi în orice alte contracte în care salariaţii au atribuţii de realizare a unor activităţi ; 

➢ îndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de 

conducerea Spitalului Orasenesc Cisnadie pentru buna desfăşurare a activităţii. 

(3) Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil, 

conform reglementărilor profesionale, codului de deontologie medicala şi cerinţelor postului. 

(4). Principalele îndatoriri ale angajaţilor sunt următoarele: 

➢ asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale; 

➢ respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a 

medicamentelor cu regim special; 

➢ organizează şi desfăşoară programul de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, atat pentru 

pacienţi, cat şi pentru aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare; 

➢ utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează 

colectarea, depozitarea transportul şi eliminarea finala a  materialelor şi instrumentarului de unică 

folosinţă utilizat (şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;) 

➢ respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor  asociate 

asistentei medicale; 

➢ poartă echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, în vederea păstrării igienei şi a 

aspectului estetic personal; 

➢ respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care colaborează; 

➢ respectă secretul profesional; 

➢ respectă programul de lucru şi regulamentul intern; 

➢ în intreaga activitate desfasurata în cadrul spitalului, intregul personal medico-sanitar are obligatia 

de a folosi un limbaj politicos atat fata de pacienti cat şi fata de vizitatori şi de insotitorii 

pacientilor. 

➢ execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii 

spitalului. 

Art. 66. – (1) Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situaţiile observate de incendiu, 

inundaţie sau orice situaţii în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete 

sau obiecte uitate sau suspecte, precum şi neregulile potenţial generatoare de astfel de situaţii şi să 

acţioneze, după caz, pentru rezolvarea acestora şi pentru diminuarea efectelor lor negative. 

(2) Salariaţii care pot acţiona în astfel de situaţii au obligaţia de a o face în timpul cel mai scurt posibil. 
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Art. 67. –  (1) În situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări a Spitalului 

Orasenesc Cisnadie, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl 

ocupă, la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile spitalului. 

                   (2) Medicul de garda controleaza calitatea hranei pregatite inainte de servirea mesei de 

dimineata, pranz si cina, refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare, consemnand 

observatiile in condica de la blocul alimentar, varifica retinerea probelor de alimente. 

 

 

DREPTURILE SALARIAŢILOR 

 

Art. 68. – Salariaţii Spitalului Orasenesc Cisnadie au, în principal, următoarele drepturi: 

➢ dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

➢ dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

➢ dreptul la concediu de odihnă anual; 

➢ dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

➢ dreptul la demnitate în muncă; 

➢ dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

➢ dreptul la acces la formarea profesională; 

➢ dreptul la informare şi consultare; 

➢ dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă; 

➢ dreptul la protecţie în caz de concediere; 

➢ dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

➢ dreptul de a participa la acţiuni colective; 

➢ dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

Art. 69. – Drepturile salariaţilor vor fi acordate şi exercitate cu respectarea dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

Secţiunea a III-a 
DREPTURILE ANGAJATORULUI 

 

  Art. 70. – Spitalul Orasenesc Cisnadie  are, în principal, următoarele drepturi: 

➢ să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

➢ să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii; 
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➢ să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

➢ să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

➢ să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

➢ să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 

acestora. 

 

Secţiunea a IV-a 
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 

 

 
        Art. 71.  (1) Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezență pe secţii și compartimente de 

muncă, cu trecerea orei de începere a programului și ora de terminare a programului. Condicile de prezență 

sunt verificate zilnic de medicul șef, care are obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanța prezentei 

din secţie cu cea din condică. 

Art. 72. – (1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea 

sarcinilor de muncă. 

 (2) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe 

zi şi de 40 de ore pe săptămână. 

 (3) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 

de ore pe săptămână. 

(4) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi 

timp de 5 zile, cu două zile de repaus.  

La locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare a activităţii 

(exemplu program de 12/24). 

c) locurile de munca şi categoriile de personal pentru care durata normala a timpului de lucru este 

mai mica de 8 ore pe zi sunt stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 245/2003.  

(5) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv 

orele suplimentare. 

 (6) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 

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

maximă de 3 săptămâni, să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. 
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Art. 73 . (1) Derogările individuale de la acest program pot fi aprobate numai de conducerea Spitalului 

Orasenesc Cisnadie. 

(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul 

individual de muncă. 

(3) Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă salariaţilor 

şi sunt afişate la sediul angajatorului. 

Art. 74. – (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la 

solicitarea salariaţilor. 

(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de 

muncă. 

 (3) Durata zilnică a timpului de muncă este împărţită în două perioade: o perioadă fixă în care 

personalul se află simultan la locul de muncă şi o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul îşi alege orele 

de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic. 

 (4) Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor art. 109 şi 

111 din Codul muncii. 

    (5) Angajatorul va ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi va supune controlului 

inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat. 

   (6) Salariaţii au obligaţia de a semna condica de prezenţă la începerea şi la sfârşitul programului de 

lucru. 

  (7) Întârzierile sau plecările de la program se pot face numai pe bază de bilete de voie, care vor fi 

menţionate în condica de prezenţă. În această condică vor mai fi menţionate recuperările, învoirile în interes 

personal, precum şi situaţiile de concediu de odihnă, concediu medical şi delegaţie. 

   (8) Plecarea din institutie in timpul programului de lucru, se face numai in interes de serviciu si numai cu 

aprobarea sefului ierarhic. 

    (9) Orice lipsa de la program , nejustificata, se considera absenta nemotivata. 

Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi compartimente de muncă, cu 

trecerea orei de începere a programului şi ora de terminare a programului. 

Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de medicul şef, care are obligaţia de a confirma prin 

semnătură, concordanţa prezenţei din secţie cu cea din condică. 

 Programul de lucru, inclusiv gărzile, se stabileşte de conducerea unităţii, respectandu-se 

legislaţia în vigoare. Evidenta garzilor este afisata lunar in camera de garda si zilnic la serviciul de 

garda se afiseaza numele medicului de garda. 
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      Art.75. Gărzile sunt efectuate de medici pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara 

normei legale de muncă si a programului de lucru de la funcția de bază si se salarizează conform 

reglementărilor legale în vigoare. Asigurarea rezolvării unor situații deosebite, care reclamă maximă 

urgență în asistența medicală se poate face prin chemarea medicilor de la domiciliu, atât din cadrul 

spitalului, cât si din alte unitãți sanitare. 

    Art. 76. (1) Efectuarea a două gărzi consecutive de către acelasi medic este interzisă; 

(2) Orele de gardă nu sunt considerate ore suplimentare în sensul art. 114 din Codul muncii și nici cumul de 

funcții, fiind un mod specific de organizare a activității medicilor; 

     Art. 77. Graficele de gărzi vor fi întocmite de către medicii sefi de secție cu consultarea medicilor ce-si 

desfăsoarã activitatea în secția respectivă. Graficele de gardă sunt avizate de medicul sef de secție, după 

care trebuie realizată transmiterea graficelor de gardă cãtre biroul resurse umane, în vederea înaintării 

acestora spre 

aprobare către managerul unității. Termenul limită de trimitere a graficului de gărzi este data de 25 a 

fiecărei luni. Varianta scrisă a graficului de gărzi se arhivează la nivelul secției. Orice schimb de gardă se 

redactează în dublu exemplar, cu cel puțin 24 ore înainte de data gărzii ce urmează să fie schimbată, se 

avizează de seful de 

secție si se aprobă de conducerea unității. Un exemplar rămâne la biroul resurse umane, iar al doilea, cu nr. 

De înregistrare, se arhivează la nivelul secției. 

      Art. 78. Scutirea de efectuare a gărzilor din motive medicale se aprobă de Comisia de Protecție a 

Muncii în urma analizei documentelor medicale si a recomandării medicului expert al asigurărilor sociale, 

cu precizarea perioadei pentru care se acordă scutirea de efectuare a gărzilor. 

      Art. 79.(1) Medicii de gardă din spital sunt obligați să rãspundă prompt chemării la camera de gardă, 

indiferent de ora solicitării; 

       (2) În cazul pacienților aflați în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate 

imediat, medicii de gardă din spital sunt obligați sã se prezinte în camera de gardă în cel mult 10 minute de 

la solicitarea lor. Excepție fac situațiile în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenței 

medicale unui pacient aflat în stare criticã în secție În astfel de cazuri, medicul solicitat vainforma 

personalul din camera de gardă despre situația respectivă si va primi telefonic date despre cazul aflat în 

camera de gardă, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenței situației si modului de acțiune. 

(3) În cazul pacienților stabili care se află în camera de gardă, medicii specialisti chemați din spital au 

obligația să răspundă chemării în cel mult 60 de minute. 
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(4) Personalul de gardă este obligat sa consemneze în fisa individuală a pacientului ora la care a fost chemat 

un medic din spital si ora la care s-a prezentat. 

(5) În cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare. 

(6) În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici, medicul-șef va 

informa conducerea spitalului, care are obligația de a investiga si rezolva problemele respective. 

(7) Este interzis a se deplasa bolnavul ce se află în camera de gardă, în stare critică sau stabilă, în secțiile 

spitalului în vederea consulturilor de specialitate solicitate de către medic. 

 Prin acest regulament intern, se stabileşte următorul program: 

 

I - PENTRU PERSONALUL SUPERIOR DE SPECIALITATE 

 

Secţii cu paturi 

Medicii desfăşoară activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în medie pe zi, incepand cu ora 

8:00, în program continuu sau divizat, astfel: 

– activitate curentă de minimum 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare; 

-contravizita intre orele 17.00-18.00 

 În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii au obligaţia de a acorda, în funcţie de 

activitatea curentă a secţiei/compartimentului respective/respectiv sau prin desemnarea, prin rotaţie, a unui 

medic responsabil cu consulturile interdisciplinare, consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi 

în unitate sau prezentaţi în Camera de primiri urgente. Consultaţiile interdisciplinare se acordă la 

recomandarea medicului curant . 

 După activitatea continuă aferentă activităţii curente şi activităţii într-o linie de gardă, medicul 

beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore. Pentru activitatea prestată într-o linie de gardă într-o zi de 

duminică sau de sărbătoare legală care este urmată de o zi normală de lucru medicul beneficiază de o 

perioadă de repaus de 24 de ore. În situaţia în care se acordă ziua liberă prevăzută anterior, completarea 

orelor care fac parte din norma de bază, de 7 ore zilnic, se poate face prin prelungirea activităţii curente 

aferente altor zile din cursul lunii, având în vedere specialitatea, adresabilitatea şi modul concret de 

organizare a activităţii. 

În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale garda este de 24 ore; 

 

II - PERSONAL SUPERIOR DE SPECIALITATE DIN CABINETE DE CONSULTATII 

LABORATOARE şi FARMACIE 
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 Laborator Radiologie si imagistica medicala: ora 8, 00 - 14, 00 

Laborator de analize medicale : 8, 00 - 15, 00 

Obstetrică - ginecologie: 8, 00 - 15, 00 

O.R.L.: 8, 00 - 15, 00 

Neurologie 8, 00-15, 00 

Psihiatrie 8, 00-15, 00 

Farmacie: 8, 00 – 16, 00.//12.00-20.00 

Chirurgie generala :8, 00-15, 00 

Cardiologie: 12,00 – 19,00 

 

IV - PERSONAL MEDIU SANITAR în SECTII CU PATURI 

 

7, 00 - 15, 00 - tura I 

15, 00 - 23, 00 - tura a II a  

23,00 – 7,00 – tura a II a 

 

V - PERSONAL AUXILIAR SANITAR în SECTII CU PATURI 

 

infirmiere: 6, 00 - 18, 00 tura I 

              18, 00 - 06, 00 tura a II a  

 

îngrijitoare: 6, 00 - 14, 00 tura I 

               

VII - PERSONAL MEDIU ŞI AUXILIAR DIN COMPARTIMENTELE FĂRĂ PATURI 

 

Laborator analize medicale : 8, 00 - 15, 00 

Laborator radiologie si imagistica medicala: 8, 00 - 14, 00 

Cabinete consultaţii: 7, 00 - 15, 00 

Farmacie: 8, 00 – 16, 00 
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VIII - PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV 

 

T.E. S.A.: 7,30 - 15, 30 

Registrator medical: 7,00 – 15,00 

Responsabil Managementul Calitatii: 7,00 -15,00 

Muncitori: 7, 00 - 15, 00 

spălătorie: 7, 00 - 15, 00 

bloc alimentar: 6, 00 - 14, 00 tura I  

                         12, 00 - 20, 00 tura a II a. 

 

Evidenţa prezenţei la program se ţine prin condici de prezenţă în care personalul este obligat să 

semneze zilnic. Nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţă constituie o încălcare a normalor de 

disciplină a muncii şi se sancţionează conform legislaţiei muncii. 

Evidenţa orelor efectuate peste program se ţine separat pe locuri de muncă şi se depune la serviciul 

resurse umane, organizare, normare, salarizare. 

 Se consideră muncă prestată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul 22, 00 - 6, 00 cu 

posibilitatea abaterii o oră în plus sau în minus, faţă de aceste limite, în cazuri excepţionale. 

 Este considerat program în 3 ture, sistemul 8/16, 12/24 ore, salariatul având obligaţia efectuării 

serviciului de dimineaţă, după-amiază şi noapte, în decursul unei luni în conformitate cu prevederile legale. 

 Programarea concediilor de odihnă se face de conducerea secţiilor (compartimentelor) la începutul 

anului, astfel încat să asigure atat bunul mers al activităţii, cât şi interesele salariaţilor şi cu aprobarea 

conducerii unităţii. 

Concediul anual de odihnă se poate fracţiona, la cererea salariatului, una din tranşe neputând fi mai 

mică de 10 zile lucrătoare. 

 Concediul fără plată se acordă salariaţilor la cererea acestora în funcţie de interesele unităţii şi în 

conformitate cu prevederile legale. 

Plecarea în concediu de odihnă, concedii pentru studii sau concedii fără plată, înainte de a fi 

aprobată de şeful ierarhic, este interzisă şi constituie o abatere pentru care se pot aplica sancţiuni 

disciplinare. La fel şi întârzierile la expirarea concediilor. 

Este interzisă întreruperea concediului de odihnă şi prezentarea la serviciu din iniţiativa persoanei 

încadrate în muncă; aceasta poate fi rechemată din concediu numai din dispoziţie scrisă a conducerii 

unităţii, pentru nevoi de serviciu neprevăzute şi urgente. 
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Secţiunea a V-a 
TIMPUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII 

 

Art. 80– (1) Salariaţii au dreptul la concediu de odihnă anual plătit. 

(2) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. 

(3) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un 

an calendaristic. 

(4) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu sunt incluse în durata 

concediului de odihnă anual. 

Art. 81 – (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai 

în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil. 

(3) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale, 

întocmite până la sfârşitul anului calendaristic, pentru anul următor, stabilite de angajator cu consultarea 

reprezentanţilor Sindicatului “SANITAS”, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, 

pentru programările individuale.  

(4) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe 

categorii de personal sau locuri de muncă. 

(5) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în 

care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. 

(6) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poate solicita 

efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. 

(7) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească 

programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de 

concediu neîntrerupt. 

(8) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul 

încetării contractului individual de muncă. 

Art. 82 – (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de 

concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 

respectivă şi care reprezintă media zilnică a veniturilor din luna/lunile în care este efectuat concediul, 

multiplicată cu numărul de zile de concediu. 
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(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare 

înainte de plecarea în concediu. 

Art. 83 – (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru 

interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, cu obligaţia de a suporta toate 

cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi 

eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă 

Art. 84 – (1)  În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, 

care nu se includ în durata concediului de odihnă. 

(2) Salariaţii Spitalului Orasenesc Cisnadie au dreptul, la cerere, la zile libere plătite, pentru 

evenimentele familiale deosebite, după cum urmează:  

➢ căsătoria salariatului - 5 zile;  

➢ naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;  

➢ decesul soţului sau al unei rude, până la gradul 2, inclusiv a socrilor salariatului - 3 zile;  

➢ ziua de naştere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere 

acordate.  

➢ donatorii de sange-conform legii 

➢ decesul bunicilor, fratilor, surorilor- 1 zi 

(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concediu fără plată de 

maximum 90 de zile cu aprobarea conducerii unităţii şi cu rezervarea postului în condiţiile 

dispoziţiilor legale în vigoare.  

Art. 85 – (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi 

duminica sau în alte zile, în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul 

public sau desfăşurarea normală a activităţii unităţii. 

(2) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor 

măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau 

pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau 

clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării 

acestor lucrări. 

(2) Compensaţiile acordate salariaţilor pentru modificarea/suspendarea repausului săptămânal sunt 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  
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Art. 86 – (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

➢ 1 şi 2 ianuarie; 

➢ prima şi a doua zi de Paşti; 

➢ 24 ianuarie 

➢ 1 mai; 

➢ 1 iunie; 

➢ 1 decembrie; 

➢ prima şi a doua zi de Crăciun; 

➢ prima şi a doua zi de Rusalii; 

➢ 15 august – Adormirea Maicii Domnului; 

➢ 30 noiembrie 

- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 

(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator. 

(3) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru 

munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare.  

Art. 87 – (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fără plată, 

pentru formare profesională. 

(2) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe 

perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 

(3) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul reprezentanţilor 

Sindicatului “SANITAS ” şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. 

(4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului 

cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de 

formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională. 

    (5) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în 

cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau 

pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

(6) Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concediu fara plata conform 

legii. Concediul fara plata se acorda salariatilor la cererea acestora in functie de interesele unitatii. Salariatii 
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care au solicitat concediu fara plata, vor relua activitatea numai dupa expirarea perioadei mentionate in 

cerere. 

(7) Cererile de concediu fara plata vor contine obligatoriu avizele: asistent sef, medic sef, sef 

serviciu in functie de caz. 

 

Secţiunea a VI-a 
SALARIZAREA 

 

Art.88 – (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 

individual de muncă şi cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un 

salariu exprimat în bani, care se stabileşte cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

(3) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub 

salariul de bază minim brut orar pe ţară. 

(4) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, 

origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. 

(5) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea 

confidenţialităţii. 

Art. 89– (1) Salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul 

individual de muncă, respectiv 15 ale lunii 

(2) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 

(3) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente 

justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 

(4) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în 

ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia, altor moştenitori, în 

condiţiile dreptului comun. 

Art. 90 – (1) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute 

de lege. 

(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului 

este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 

irevocabilă. 

(3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: 
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a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei; 

b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat; 

c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite; 

d) acoperirea altor datorii. 

(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net. 

 

CAPITOLUL XII - ACCESUL ÎN PERIMETRUL SPITALULUI 

ORASENESC CISNADIE 
 

Art. 91 - (1) Accesul salariaţilor în perimetrul Spitalului Orasenesc Cisnadie , se face pe bază de 

legitimaţie de serviciu, eliberată şi vizată de conducerea spitalului. 

(2) Accesul salariaţilor în afara programului normal de lucru este permis numai cu aprobarea 

conducerii unităţii, pe baza avizului şefilor serviciilor şi compartimentelor funcţionale din care fac parte 

salariaţii. 

(3) Activităţile în afara programului normal de lucru pot fi efectuate numai în zilele de lucru, în 

intervalul 6 – 22. Excepţii de la această regulă se pot obţine pe referate justificative, în care se precizează 

salariaţii implicaţi şi perioada de timp solicitată. 

(4) Pacientii, apartinatorii si vizitatorii acestora au acces neîngrădit la registrul de reclamaţii 

şi sesizări, cu paginile numerotate, care se afla la secretariatul unitatii. 

(5) Deasemenea in cadrul fiecarei sectii exista un registru de sugestii reclamatii si sesizari care se 

gaseste la asistenta sefa. Pacientii, apartinatorii sau vizitatorii acestora in situatia in care au o sugestie sau o 

nemultumire vor aduce la cunostinta acest lucru asistentei de salon care le va sugera sa mentioneze opinia 

dumnealor in scris, in registrul de sugestii reclamatii si sesizari. 

(6) Registrul de sugestii, reclamatii si sesizari va fi luat de la asistenta sefa de catre asistenta de 

salon si va fi pus la dispozitia bolnavului sau apartinatorului care si-a exprimat dorinta de face o reclamatie 

sau sugestie. Dupa ce bolnavul sau apartinatorul completeaza in registru sugestia sau reclamatia 

mentionandu-si numele si semnând petitia facuta (in general nu pot fi luate in considerare reclamatiile 

anonime) asistenta de salon înapoiaza registrul de sugestii, reclamatii si sesizari asistentei sefe care, la 

rândul ei il va prezenta la raportul de garda pentru a se lua masurile necesare pentru inlaturarea 

nemultumirilor pacientilor. 

(7) Sugestiile facute de pacienti, apartinatori si vizitatori vor fi analizate de medicul sef al sectiei 

împreuna cu colectivul medical pentru a creste calitatea îngrijirilor medicale. 
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(8) Reclamatiile si sesizarile vor face obiectul comisiei de specilitate din cadrul Spitalului 

Orasenesc Cisnadie. 

Art. 92 - (1) Accesul persoanelor străine este permis numai dacă acestea posedă ordine de 

deplasare corespunzătoare sau sunt colaboratori ai Spitalului  Orasenesc Cisnadie ori membri de familie ai 

salariaţilor. 

(2) Accesul pacienţilor este liber, cu respectarea normelor de conduită corespunzătoare într-o 

unitate sanitară.  

(3) Accesul delegaţilor este valabil numai pentru compartimentul la care reiese că au interes de 

serviciu şi pe durata programului normal de lucru. Compartimentul care primeşte delegaţi are răspunderea 

pentru însoţirea delegatului în spaţiile Spitalului  Orasenesc Cisnadie.  

(4). Procedura de acces a reprezentantilor mass-media in Spitalul Orasenesc Cisnadie: 

1.  Pentru evenimente medicale deosebite(accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, 

calamitati, etc.), reprezentantii mass-media vor avea acces in spital pe la intrare Triaj si vor fi primiti in 

holul intrare-triaj. 

            - dupa stabilizarea pacientilor si obtinerea unui diagnostic de internare, toate informatiile solicitate 

de presa vor fi comunicate de catre purtatorul de cuvant sau de medicul sef de garda. Toate informatiile 

solicitate vor fi date sub rezerva codului deontologic; 

           - declaratiile vor fi date in acelasi timp pentru toti  reprezentantii mass-media; 

2.   Pentru alte informatii ce tin de reabilitarea spitalului, constructii, transformari, acestea vor fi furnizate 

mass-mediei prin purtatorul de cuvant al Spitalului  Orasenesc Cisnadie; 

3.   Accesul in spital, pentru orice fel de informatie solicitata se poate face numai cu avizul managerului sau 

a sefului de sectie, in intervalul de timp precizat de acestia si vor fi insotiti de catre puratorul de cuvant;         

4.   Presa are acces neingradit in urmatoarele situatii: 

          - cand insoteste o delegatie oficiala (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora. 

Art. 93 - Salariaţii au obligaţia să predea legitimaţia de serviciu la încetarea contractului individual 

de muncă. 

Art. 94 - (1) Programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi se realizează de luni până 

vineri în intervalul orar 13, 00-19, 00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează 

între orele 13, 00-19, 00. 

(2) Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi 

mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp. 
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(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă 

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

     Art. 95 - Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic 

doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori / fraţi, cu condiţia ca vizita să se facă individual sau 

cel mult două persoane, cu respectarea urmatorului program: 13:00 – 13:30 si 19:00 – 20:00. Vizita dureaza 

maxim 10 minute. 

 Art. 96 - (1) Secţiile / Compartimentele de terapie intensivă au obligaţia de a avea un număr de 

telefon prin care se asigură informarea familiei de către medicul curant sau medicul de gardă despre starea 

şi evoluţia pacientului. Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest număr de telefon la internarea sau la 

transferul pacientului în secţia/compartimentul respectivă/respectiv. 

(2) Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile / compartimentele spitalului, la solicitare, 

membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în 

baza unui program stabilit de medicul şef / coordonator de secţie / compartiment, aprobat de directorul 

medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitate. 

 Art. 97 - (1) Prin excepţie, în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia / 

compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de 

oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul 

medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă / respectiv permit acest lucru. În caz 

contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în 

apropierea secţiei / compartimentului respective / respectiv. 

            (2) În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, 

pe oricare dintre secţiile / compartimentele din spital, accesul unei persoane poate fi permanent. 

Art. 98 - (1) În cazul copiilor internaţi în secţiile / compartimentele de terapie intensivă se asigură 

prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicită acest lucru. 

           (2) În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţii/compartimente se acceptă 

prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru. 

            (3) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi se poate accepta prezenţa unui 

aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment. 

Art. 99 – (1) Programul de vizite va fi afisat la toate intrările în Spitalul  Orasenesc Cisnadie, în 

mod vizibil şi accesibil vizitatorilor. 

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

bolnavului sau in cantitate prea mare. Este interzisa si introducerea de bauturi alcoolice.  
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(3) Vizitatorii vor evita discutiile neplacute ce pot afecta pacientii, vor respecta linistea celorlalti 

bolnavi internati. Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizita sa se desfasoare in holuri.  

(4)  Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate.  

(5) Vizitatorii trebuie sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicatiilor medicilor, personalului 

sanitar sau de paza. 

Art. 100 - Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în Spitalul  Orasenesc 

Cisnadie. 

Art. 101- Spitalul  Orasenesc Cisnadie are obligaţia de a instrui angajaţii  firmei de pază, asupra 

programului de vizite, obţinând o declaraţie de la fiecare dintre aceştia prin care se angajează să respecte 

aplicarea programului respectiv şi să nu pretindă sau să primească niciun fel de atenţii în vederea permiterii 

accesului în afara programului de vizită. În cazul încălcării acestor prevederi se vor aplica sancţiuni 

administrative, până la încetarea contractului cu firma de prestări servicii de pază. 

 

 

CAPITOLUL XIII - PREVEDERI  PRIVIND SECTOARELE SI ZONELE 

INTERZISE ACCESULUI PUBLIC IN CADRUL SPITALULUI 

ORASENESC CISNADIE 
 

 

Art. 102 – Circuitul vizitatorilor si insotitorilor in incinta spitalului este foarte important deoarece 

pot reprezenta un potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de germeni si prin 

echipamentul lor posibil contaminat. 

Art. 103– Vizitarea bolnavilor se va face numai in orele stabilite de conducerea spitalului in 

conformitate cu normele legale. 

Art. 104 – In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade 

determinate, la recomandarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Sibiu. 

Art. 105 –  In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protectie primit la intrarea in 

sectia clinica si care va fi indepartat la iesire. 

Art. 106 – Este bine sa se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor si returnarea celor 

contraindicate. 

Art. 107 - Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor. Circulatia insotitorilor in 

spital trebuie limitata numai la necesitate. 
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Art. 108 –  Se  interzice accesul vizitatorilor si apartinatorilor in, serviciile de sterilizare, bucatarie, 

laboratoare, , depozite de deseuri medicale periculoase. 

 

CAPITOLUL XIV - PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR 

SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 
 

Art. 109. – (1) Conflictul de muncă reprezintă orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în 

raporturile de muncă. 

 (2) Conflictele de muncă ce au ca obiect stabilirea condiţiilor de muncă cu ocazia negocierii 

contractelor colective de muncă sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau 

economic ale salariaţilor, şi sunt denumite conflicte de interese. 

Art. 110. – (1) Salariaţii şi angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună 

înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare. 

(2) Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(3) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective, 

unităţile şi sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar 

pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramură. 

(4) Condiţiile declanşării conflictelor de interese, procedura concilierii, medierii şi arbitrajului 

conflictelor de interese sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(5) Condiţiile declanşării conflictelor de drepturi şi procedura soluţionării acestora sunt potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 111. – (1) Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la 

încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, 

colective de muncă, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali. 

(2) Pot fi părţi în conflictele de muncă: 

a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul 

Codului muncii, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; 

b) angajatorii - care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile Codului muncii; 

c) sindicatele şi patronatele; 

d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului 

de procedură civilă. 

(3) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: 
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a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a 

angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului 

individual de muncă; 

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare 

disciplinară; 

c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului 

individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, 

precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator; 

d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui 

contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia; 

e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului 

colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. 

 (4) În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (3), termenul este de 3 ani de la data 

naşterii dreptului. 

Art. 112. – (1) Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor stabilite conform 

Codului de procedură civilă, în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după 

caz, sediul. 

(2) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului de muncă.  

 

CAPITOLUL XV - REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA 

MUNCII ÎN CADRUL SPITALULUI ORASENESC CISNADIE 
 

Art. 113 – (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit 

legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere 

disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 

inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul 

intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile 

legale ale conducătorilor ierarhici. 

Art. 114. (1) – Sunt interzise: 
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a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de 

băuturi alcoolice, practicarea de activităţi care contravin atribuţiilor de serviciu sau care perturbă activitatea 

altor salariaţi; 

b) părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese 

decât cele ale Spitalului Orasenesc Cisnadie; 

c) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului Spitalului Orasenesc 

Cisnadie; 

d) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără 

acordul scris al conducerii Spitalului Orasenesc Cisnadie; 

e) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi deteriorarea 

funcţională şi calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări 

necorespunzătoare; 

f) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru alţii, fără 

aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea Spitalului Orasenesc 

Cisnadie sau a datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale angajaţilor; 

g) efectuarea de menţiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în condica de 

prezenţă; 

h) atitudinea necorespunzătoare faţă de ceilalţi angajaţi (insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea 

şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii); 

i) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa Spitalului Orasenesc Cisnadie, a 

propriei persoane sau a colegilor; 

j) fumatul în unitatiile sanitare, conform Legii 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor de tutun.  

k) organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii; 

l) introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, documente etc. 

fără aprobarea conducerii Spitalului Orasenesc Cisnadie 

m) propaganda partizană unui curent sau partid politic. 

(2) Urmatoarele fapte sunt considerate grave si duc la desfacerea disciplinara a contractului 

individual de munca : 

1. orice faptă (acţiune sau incaţiune) a  salariaţilor (personal medical, personal auxiliar,  muncitori, 

etc ) care pune în pericol viaţa pacienţilor sau integritatea fizică sau psihică a  acestora ; 

2. hărțuirea morală la locul de muncă pe criteriul de sex ; 
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3. furtul sau intentia de furt al oricarui bun din patrimoniul unitatii ; 

4. furtul constand in obtinerea unor bunuri in dauna unitatii ; 

5. deteriorarea intentionata a unor bunuri apartinand unitatii; 

6. concurenta neloiala; 

7. manifestari violente, brutale sau obscene ; 

8. consumul bauturilor alcoolice in timpul programului de lucru, sau prezentarea la programul de 

lucru in stare de ebrietate ; 

9. cumularea unui numar de 3 absente nemotivate consecutive  intr-o luna ori 5 absente 

nemotivate intr-un an calendaristic. 

10. întârzierea repetată la serviciu 

11. executarea intenţionată sau repetată a unor operaţii sau lucrări cu impact negativ asupra unităţii 

12. utilizarea de documente false la nagajare 

13. refuzul nejustificat de a îndeplinii dispoziţiile superiorilor  

14. falsificarea de acte generatoare de drepturi şi producătoare de efecte juridice ; 

15. neluarea unei măsuri sau nerespecatrea măsurilor dispuse care ar putea crea un pericol iminent de 

producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională ; 

16. incalcarea normelor si regulilor de securitate a muncii, PSI, neefectuarea controlului medical, 

neluarea de masuri sau nerespectarea masurilor dispuse care  

17. parasirea locului de munca cu regim de foc continuu inainte de prezentarea schimbului urmator ; 

18. parasirea locului de munca fara incuvintarea sefului ierrarhic 

19. parasirea locului de munca fara a-l preda schimbului urmator ; 

20. neinstiintarea sefului ierarhic superior in termen de 24 de ore de catre salariat a faptului ca se afla in 

concediu medical sau concediu medical prenatal, precum si a unor evenimente familiale 

deosebite(casatoria salariatului, nasterea sau casatoria unui copil, ) 

21. lipsa respectului fata de pacienti, ca persoane umane, fara nici o discriminare, de catre personalul 

medico-sanitar ; 

22. nerespectarea confidentialitatii datelor personale ale angajatilor 

23. enumerarea abaterilor disciplinare de mai sus nu este limitativa , iar raspunderea penala, materiale , 

civila sau contraventionala nu exclud raspunderea disciplinara. 

24. fumatul in incinta Spitalului Orasenesc Cisnadie. 
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Art. 115. – (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv a 

normelor de comportare în unitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, indiferent de 

funcţia sau postul pe care îl ocupă persoana care a săvârşit fapta. 

(2) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a 

obligaţiilor lor de serviciu prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, obligaţiile de serviciu stabilite în 

contractele individuale de muncă, în fişa postului, în Regulamentul intern . 

 

CAPITOLUL XVI - ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE 

APLICABILE 
 

Art. 116. – (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

➢ avertismentul scris; 

➢ retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

➢ reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; 

➢ reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 - 3 

luni cu 5 - 10%; 

➢ desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

(2) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(3) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

(4) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare dacă salariatului 

nu i se aplică o nouă sancţiune discplinară în acest termen. 

(5) Se considera abatrere disciplinara si nerespectarea procedurilor si protocoalelor IAAM. 

Art.117- Avertismentul scris se aplică pentru abate abatreri uşoare de la obligaţiile de serviciu, dar 

fără urmări pentru desfăşurarea activităţii şi constă în atragerea atenţiei salariatului asupra abaterii 

săvârşite.abaterile pentru care se aplică această sancţiune sunt : 

➢ nerespectarea programului de lucru, întârzieri, plecări înainte de terminarea programului; 

➢ părăsirea locului de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă 

➢ nefolosirea integrală a timpului de lucru din vina salariatului 

➢ la o absenţă nemotivată 
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➢ nerespectarea ordinii , curăţeniei şi disciplinii la locul de muncă 

➢ neprezentarea la examenul medical obligatoriu 

➢ exploatarea neraţională a instalaţiilor şi dispozitivelor 

➢ somnul în timpul programului 

➢ accesul neautorizat în locuri interzise 

➢ întârzieri în asigurarea pazei materiale şi a locurilor de muncă. 

Art.118 -Suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de maxim 10 zile lucrătoare 

se aplică salariatului care, deşi sancţionat cu avertisment scris, nu s-a îndreptat sau a săvârşit abateri mai 

grave, dar care nu aduc prejudicii materiale societăţii. 

Art.119 - Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, se aplică salariatului care nu îndeplineşte în mod repetat obligaţiile de muncă sau nu 

corespunde profesional postului ocupat. 

Art.120 - Reducerea salariului de bază pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%(inclusiv a indemnizaţiei 

pentru cei care deţin funcţii de conducere) se aplică salariatului care aduce prejudicii materialele societăţii, 

perturbă desfăşurarea procesului de producţie sau a mai fost sancţionat cu avertisment scris şi nu s-a 

îndreptat. 

 Această sancţiune se aplică şi pentru săvârşirea următoarelor fapte: 

➢ atitudine necuvincioasă sau injurii la adresa conducerii societăţii sau a subalternilor; 

➢ prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului; 

➢ neexecutarea la termen a lucrărilor corespunzătoare funcţiei pe care o ocupă; 

➢ nerespectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

➢ părăsirea repetată a locului de muncă fără aprobarea şefului direct; 

➢ neglijenţă în serviciu , ; 

➢ după doua absenţe nemotivate consecutive; 

➢ introducerea şi/sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate; 

Art.121 - Desfacerea disciplinară a contractului de muncă se aplică angajatului care a încălcat în 

mod repetat obligaţiile de muncă şi care cu toate sancţiunile disciplinare aplicate, nu s-a îndreptat, săvârşind 

fapte care perturbă grav procesul de producţie, producând pagube materiale şi morale  care lezează grav 

interesele societăţii. Între aceste fapte se încadrează: 

➢ utilizarea de documente false la angajare; 

➢ sustragerea sau favorizarea susrtagerii de bunuri materiale sau obiecte aparţinând societăţii sau 

angajaţilor societăţii; 
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➢ punerea în pericol prin acte deliberate sau prin neglijenţă a securităţii unitatii, la locul de muncă,  a 

salariţilor sau provocarea de avarii; 

➢ injurii , bătăi sau incitarea la acte de indisciplină; 

➢ provocarea de pagube materiale unitatii; 

➢ dezvăluirea de acte cu caracter secret privind societatea, prin a căror dezvăluire aduce prejudicii 

acesteia ; 

➢ refuzul nejustificat al îndeplinirii dispoziţiilor primite de la şeful direct sau de la conducerea 

societăţii privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

➢ absentarea nemotivată timp de 3 zile consecutiv; 

➢ efectuarea sau facilitarea concurenţei neloiale faţă de unitate; 

➢ pretinderea de avantaje materiale de la subalterni sau salariaţi; 

➢ încălcarea repetată a sarcinilor de serviciu; 

➢ distrugerea intenţionată de bunuri ; 

Art.122 - Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârşite de salariat avându-se în vedere următoarele: 

- împrejurările în care a fost săvârşită fapta; 

- gradul de vinovăţie a salariatului; 

- consecinţele abaterii disciplinare; 

- comportarea generală în serviciu a salariatului; 

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 

 

CAPITOLUL XVII - REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA 

DISCIPLINARĂ 
Art. 123. – (1) Ca urmare a sesizării conducerii Spitalului  Orasenesc Cisnadie cu privire la 

săvârşirea unei abateri disciplinare sau a constatării încălcării de către un salariat a normelor legale, 

regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, 

ordinelelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici, Managerul Spitalului Orasenesc Cisnadie sau 

persoana împuternicită de acesta va dispune efectuarea cercetări disciplinare prealabile, numind o persoană 

sau o comisie în acest sens. 

(2) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, 

sanctiuni disciplinare salariatiilor sai ori de cate ori constatat ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. 
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(3) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, precizându-se 

obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

 (4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv 

obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

 (5) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 

apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă 

toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de 

către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

 (6) Persoana numită pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligaţia de a lua o notă 

scrisă de la salariatul ascultat, notă în care se va preciza poziţia salariatului faţă de fapta pe care a comis-o şi 

împrejurările invocate în apărarea sa. 

 (7) Cercetarea disciplinară prealabilă presupune stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost 

săvârşită, a gradul de vinovăţie a salariatului, a consecinţelor abaterii disciplinare, a comportării generale în 

serviciu a salariatului şi a antecedentelor acestuia (eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de 

către salariat). 

 (8) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana numită în acest sens va întocmi un 

referat, care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului abaterii disciplinare, descrierea faptei, descrierea 

modului în care s-a desfăşurat cercetarea disciplinară prealabilă şi asculatrea salariatului, prezentarea 

condiţiilor şi împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită, prezentarea consecinţelor abaterii disciplinare, a 

comportării generale în serviciu a salariatului şi a eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de 

către salariat, stabilirea gradul de vinovăţie a salariatului, probele administrate  care va fi inaintat comisiei 

abilitate sa sanctioneze salariatul. 

(9). In cadrul Spitalului Orasenesc Cisnadie sunt constituite 2 comisii cu atributii de cercetare si 

sanctionare disciplinara dupa cum urmeaza:  

➢ Comisia de Etica si Deontologie Medicala 

➢ Comisia de Cercetare Disciplinara. 

Art. 124. – (1) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 
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d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

(2) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar 

nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

Art. 125. – (1) Decizia de sancţionare disciplinară cuprind în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de 

muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3) din Codul 

muncii, nu a fost efectuată cercetarea; 

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

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

(2) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(3) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

(4) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

Art. 126. –  Personalul medical  care incalca normele de exercitare a profesiei si nu respecta codul de 

etica si deontologie al asistentului medical si al moasi din Romania raspund disciplinar, in fucntie de 

gravitatea abaterii si li se va aplica una din urmatoarele sanctiuni: 

• -mustrare 

• -avertisment 

• -suspendare temporara a calitatii de membru  al O.A.M.M.R si propunerea catre Ministerul 

Sanatatii Publice de anulare a autorizatiei de libera practica a profesiei pentru o perioada 

limitata sau definitiv. 

        Art. 127. – Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica in scris persoanei in cauza, 

Consiliului Local, O.A.M.M.R.-ului precum si Ministerului Sanatatii 
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CAPITOLUL XVIII - MODALITĂŢILE DE APLICARE A ALTOR 

DISPOZIŢII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE 
 

Art. 128. – (1) Exercitarea profesiei de medic se realizează în condiţiile stabilite de Legea nr. 95/2006, 

TITLUL XII privind exercitarea profesiei de medic, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din 

Romania. 

  (2) Medicii sunt obligaţi: 

a) să respecte regulamentele în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic; 

b) să respecte şi să aplice în orice împrejurare normele de etică profesională şi deontologia 

medicală; 

c) să acorde cu promptitudine îngrijirile medicale de urgenţă ca o îndatorire fundamentală 

profesională şi civică; 

d) să respecte Statutul Colegiului Medicilor din România; 

e) să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul pe toate actele 

medicale pe care le semnează. 

Art. 129. – (1) Litigiile şi abaterile deontologice şi disciplinare ale medicilor sunt de competenţa 

comisiei de deontologie şi comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, respectiv al municipiului 

Bucureşti, şi ale Consiliului Naţional al Colegiul Medicilor din România, în condiţiile legii.  

(2) Medicii care încalcă jurământul depus, legile şi regulamentele specifice privind exercitarea 

profesiunii de medic şi nu respectă Codul de deontologie medicală, răspund disciplinar în funcţie de 

gravitatea abaterii şi li se va aplica în condiţiile legii una dintre următoarele sancţiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) vot de blam; 

d) suspendarea temporară, pe un interval de 6 - 12 luni, a calităţii de membru al Colegiului 

Medicilor din România; 

e) retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România şi propunerea către 

Ministerul Sănătăţii pentru retragerea autorizaţiei de practică a profesiunii de medic. 

 (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) se aplică de către consiliul judeţean, respectiv al 

municipiului Bucureşti, pentru membrii lor. 

 (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) se aplică de către Consiliul Naţional al Colegiului 

Medicilor din România, numai după efectuarea unei expertize de specialitate de către o comisie alcătuită 
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din cel puţin cinci specialişti, din specialitatea persoanei în cauză, aprobată de acesta, la propunerea 

comisiilor de specialitate. 

 (5) Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în termen de 24 de ore, în mod 

obligatoriu, Ministerului Sănătăţii şi persoanei juridice cu care medicul sancţionat a încheiat contractul de 

muncă şi care decid, după caz, pe baza acestora, cu privire la autorizaţia de liberă practică a profesiunii de 

medic, precum şi cu privire la contractul de muncă. 

 (6) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, reprezintă prima instanţă, iar Consiliul 

Naţional al Colegiului Medicilor din România, instanţa de recurs, pentru orice litigiu sau abatere comisă de 

medic. 

(7) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) se poate introduce contestaţie la comisia 

deontologică competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. 

 (8) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) se poate introduce contestaţie la instanţa 

de judecată competentă, în raza căreia îşi desfăşoară activitatea medicul sancţionat, în termen de 30 de zile 

de la comunicarea sancţiunii. 

Art. 130. – Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor din România, potrivit 

prezentei legi, nu exclude răspunderea penală, contravenţională, civilă sau materială, conform prevederilor 

legale. 

 Art. 131. – (1) Personalul medical sau nemedical din Spitalul Orasenesc Cisnadie are obligaţia să 

respecte drepturile pacienţilor, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 46/2003. 

 (2) Personalul medical sau nemedical din Spitalul  Orasenesc Cisnadie  nu are dreptul să supună 

pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd 

reglementările de plată legale din cadrul unităţii. 

 Art.132. – (1) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 

(2) Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă 

consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

(3) În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, 

implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 

 (4) Pacientul are acces la datele medicale personale. 

 (5) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care 

această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu 

consimţământul pacientului. 
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 (6) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 

sănătatea publică. 

 Art. 133 – Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre 

pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în 

prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor 

legale. 

Art. 134. – (1) Personalul medical are obligaţia respectării dispoziţiilor Contractului-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale şi punerii în aplicare a prevederilor din cuprinsul contractelor de 

furnizare servicii medicale încheiate de Spitalul Orasenesc Cisnadie 

 

CAPITOLUL XIX - EVALUAREA SALARIAŢILOR 
 

Art. 135. – Evaluarea salariaţilor se va realiza anual, în perioada 01 – 31 ianuarie, utilizându-se 

următorul set de criterii aplicate obiectiv şi nediscriminatoriu. 

a) Rezultatele obţinute 

- gradul de realizare a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului 

- promtitudine si operativitate 

- calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate 

 b) Asumarea  responsabilităţii 

- receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina 

- intensitatea implicarii in realizarea atributiilor de serviciu in utilizarea echipamentelor cu incadrarea in 

normativele de consum 

 c) Adaptarea la  complexitatea  muncii, iniţiativă şi creativitate 

 - executarea de lucrari complexe, propuneri de solutii noi, schimbari, motivarea acestora si evaluarea 

consecintelor 

- activitatea de rutina 

 d) Capacitatea relationala si disciplina muncii 

- capacitatea de a evita stari conflictuale, capacitatea de dialog, respectarea regulilor stabilite de conducerea 

unitatii 

- adaptabilitatea la situatii neprevazute, prezenta de spirit, spontaneitate. 

Procedura de evaluare se realizează în trei etape, dupa cum urmează: 

a) completarea raportului de evaluare de catre evaluator; 
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b) interviul; 

c) contrasemnarea raportului de evaluare; 

Completarea raportului de evaluare cuprinde urmatoarele etape: 

a) acordarea calificativelor, notate de la 1 la 5, pentru fiecare din componentele de bază ale criteriului 

de evaluare prevazut în fişă; 

b) calcularea punctajului pentru fiecare criteriu de evaluare, ca medie aritmetică a punctajelor acordate 

pentru fiecare dintre componentele de bază ale criteriului de evaluare; 

c) calcularea valorii ponderate a criteriului de evaluare, prin înmulţirea punctajului acordat criteriului 

cu ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare; 

d) Stabilirea notei finale prin însumarea valorilor ponderate ale celor patru criterii de evaluare; 

Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, dupa cum urmează: 

a) între 1, 00 – 2, 00 – nesatisfăcător; 

b) între 2, 01 – 3, 50 – satisfăcător; 

c) între 3, 51 – 4, 50 – bun; 

d) între 4, 51 – 5, 00 – foarte bun. 

Interviul, ca etapă de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi salariat în 

cadrul căruia : 

a) se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat, notările evaluatorului în raportul de evaluare; 

b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de catre salariatul evaluat. 

Art. 136. – Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contactual se 

realizeaza de catre seful structurii in care isi desfasoara activitatea salariatul evaluat. 

Art. 137. – Rezultatele evaluării profesionale vor putea fi utilizate în vederea: 

- selecţiei salariaţilor în vederea promovării; 

- selecţiei salariaţilor prealabil operăririi unei concedieri colective; 

- selecţiei salariaţilor corespunzători profesionali. 

Art. 138. – Neobţinerea calificativului minim de „satisfăcător” la două evaluări periodice 

consecutive, va putea atrage concedierea salariatului pentru necorespundere profesională. 

 

CAPITOLUL XX - CIRCUITUL FOCG, AL DOCUMENTELOR SI 

ACTELOR ÎN UNITATE 
 

         Art. 139. Circuitul FOCG de la internare până la externare: 
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Foaia de Observatie Clinică Generală FOCG, este un document pentru înregistrarea stării de sănătate si 

evolutei bolii care au fost internati pacientii respectivi si a serviciilor medicale efectuate acestora în 

perioada spitalizării. 

- În scopul unei realizări corecte a cisrciutului FOCG care să asigure în totalitate legalitatea raportării 

situatiilor statistice, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind 

inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare 

continua si spitalizare de zi, precum si prevederile Ordinului 1081/2007 pentru modificarea si completarea 

Ordinului Ministrului Sanatatii Publice si Al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

nr.1782/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in 

regim de spitalizare continua si spitalizare la zi. 

- În momentul internării pacientului, personalul din cadrul biroului de internări, respectiv camera de gardă 

completează datele în FOCG, conform instructuiunlor de completare a FOCG. 

- Pacienti se înregistrează în registrul de internări existent la nivelul biroului de internări. 

- Pentru pacientii internati atât prin biroul de internări cât si la camera de gardă se completează FOCG cu un 

număr minim de date din setul minim de date. 

- Pentru pacientii internati de urgentă prin camera de gardă - FOCG se întocmeste de către asistenta 

medicală din camera de gardă prin completarea setului minim de date; 

- Pacientii se înregistrează imediat în sistemul electronic ; 

- Odată completate datele mai sus metionate, pacientul se prezintă pe sectia de profil, unde în FOCG se 

specifică: 

- diagnosticul la internare - reprezintă afectiunea de bază pentru care pacientul primeste servicii spitalicesti - 

se codifică dupa clasificatia internatională; la nivelul sectiei, asistenta sefă înregistrează în registrul de 

internări al sectiei pacientii internati, îi nominalizează cu nume si număr de FOCG în “Foaia zilnică de 

miscare a bolnavilor internati” si răspunde de completarea corectă a acestei situatii; 

- investigatiile si procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări functionale, investigatii 

radiologice, interventii chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se si numărul acestora; 

- În cazul transferului intraspitalicesc - transferul unui pacient de la o sectie la alta în cadrul aceluiasi spital - 

pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeste o singură FOCG si se stabileste un singur 

diagnostic principal în momentul externării. 

- În cazul transferului unui pacient din sectia de profil în compartimentul A.T.I., FOCG se va transmite 

acestui compartiment; în cazul transferului în altă sectie se va completa epicriza de etapă; 
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- La externarea pacientului întreaga documentatie va fi completată în comun, de către medicul currant din 

sectia de profil si eventual de medicul specialist A.T.I. (epicriză, certificat constatator al mortii, după caz), 

iar FOCG va fi semnată de seful sectiei în care este angajat medicul curant; 

- Tabelul “Transferuri” din FOCG se completează de către asistentele sefe de Sectie/ coordonatoare în 

momentul venirii si plecării pacientului dintr-o sectie în alta – 

Sectia/ compartimentul, data; 

- FOCG se întocmette pentru pacientii spitalizati în regim de spitalizare continuă; 

-FOCG se completează într-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă; 

- Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare 

continuă, în cadrul aceluiasi spital, fară întrerupere si fãră modificarea tipului de îngrijiri; 

- “Foaia zilnică de miscare a pacientilor internati” se completează zilnic până la orele 14.00, după care, 

pentru pacientii care se internează ulterior, “miscarea” se completează a doua zi; 

- Pacientii internati de urgentă dupã ora 14.00 se nominalizează în “miscarea” din ziua următoare; 

- Pentru ca pacientii mai sus mentionati să beneficieze de mic dejun si prânz, asistentele de serviciu ale 

sectiilor, îi raportează la ora 7.00 pe baza unor note de comandă suplimentare (meniu de urgentă ); 

- “Miscarea zilnică a bolnavilor” se întocmeste de asistentele sefe de sectie/compartiment care au 

responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular; 

- Ziua internării si externării constituie o singură zi de spitalizare; 

- În cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeasi zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de 

spitalizare; 

- În momentul externării pacientului, se specifică : 

- data externării; 

- ora externării; 

- tipul externării; 

- starea la externare; 

- diagnosticul principal la externare si diagnosticele secundare se consemnează si se codifică de către 

medicul curant care parafează si semnează FOCG în momentul încheierii acesteia; 

- Pacientii externati sunt nominalizati în “miscare” cu nume si numărul FOCG la rubrica Iesiri 

Nominale; 

- FOCG se arhivează în sectii/compartimente în dulapuri, iar la sfârsitul anului se depun pe baza procesului 

verbal la arhiva Spitalului Orăsenesc Cisnadie. 
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       Art. 140. Pacientul are dreptul să solicite si să primească, la externare, un rezumat scris al 

investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 

       Art. 141. Regulament privind regimul de păstrare a FOCG a pacientului în perioada spitalizării: 

- FOCG sunt păstrate în sigurantă, cu respectarea secretului profesional, în locuri special amenajate si 

securizate; 

- Întocmirea FOCG va începe la biroul de internări si va continua concomitent cu investigarea, consultarea 

si tratamentul pacientului până la externarea acestuia, transferului către o altă unitate sanitară sau plecării la 

domiciliu. 

- Foaia de observatie este completată de medicul curant si parafată de medicii care participă la acordarea 

asistentei medicale pacientului, inclusiv medicii care acordă consultatiile de specialitate. 

- Asistentii sefi/coordonatori verifică asistentii de salon care trebiue să efectueze trierea documentelor 

medicale si atasarea lor în FOCG a pacientului în functie de identitatea pacientilor si în ordinea efectuării 

investigatiilor. 

- Este obligatorie consemnarea în timp real în FOCG a evolutiei stării de sănătate a pacientului si a tuturor 

indicatiilor terapeutice. 

- Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în FOCG este obligatorie. 

- În cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însotit de o copie a foii de observatie, care va 

include o copie a tuturor rezultatelor investigatiilor efectuate. 

       Art. 142. Spitalul Orăsenesc Cisnadie asigurã accesul neângrădit al pacientilor la datele medicale 

personale. Spitalul Orăsenesc Cisnadie asigură dreptul neîngrădit al pacientilor la FOCG atât direct cât si 

prin apartinătorii legali sau prin intermediul medicilor nominalizati de pacient cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

     Art. 143. Accesul pacientului la FOCG direct, prin apartinători legali si prin intermediul medicilor 

nominalizati de pacient: 

- Eliberarea unei copii a FOCG sau FSZ se face, după depunerea unei cereri, aprobată de manager. 

- Copia FOCG si FSZ va fi înmânată personal, cu prezentarea BI/CI, se va semna pe formularul de cerere 

apobată de manager, Am primit un exemplar,  

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

timpul spitalizării, cu acordul pacientului, dacă acesta are discenământ. 

- Spitalul asigură pacientului acces la datele medicale personale pe toată durata spitalizării prin informatii 

care vin de la medicul curant, sau medicul nominalizat de către seful de sectie /coordonator. 

           Art. 144. Atributii specifice referitoare la gestiunea dosarului pacientului: 
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                  Pe perioada internării gestionarea FOCG se efectuează în cadrul sectiei/ compartimentului, prin 

monitorizarea acesteia de către asistenta de salon si asistenta sefă a sectiei/ coordonatoare. 

- Medicul curant – efectuează examenul clinic general, FOCG se completează zilnic de către medical 

curant. 

- Sustinerea diagnosticului si tratamentului, epicriza si recomandările la externare sunt obligatoriu de 

completat de medicul curant si revăzut de seful sectiei/compartimentului respectiv. 

- FOCG cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării si ale tratamentului acordat pe parcurs, 

recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada 

următoare externării. 

- Medicul curant este cel care va initia efectuarea consulturilor interdisciplinare sau solicitările 

consulturilor. 

- Toate cererile pentru acest tip de consultatii sunt consemnate în FOCG si rezultatele consulturilor 

interdisciplinare, vor fi înscrise în FOCG de către medicii specialisti care au acordat consultatia medicală, 

investigatiile paraclinice-serviciilor medicale clinice-consultații interdisciplinare, efectuate în alte unităti 

sanitare. 

- Medicul sef de sectie – verifică completarea FOCG. 

- Asistent medical – completează în foaie procedurile efectuate. 

- Asistentele medicale monitorizează functiile vitale ale pacientului si notează în foaia de temperarură 

valorile tensiunii arteriale, temperaturii, puls si frecventa respiratiei. 

- Asistenta medicală de tură notează pentu fiecare pacient în FOCG: 

- diureza; 

- cantitatea de lichide ingerată; 

- consistentă si numărul scaunelor; 

- regimul alimentar; 

- consumul de materiale sanitare. 

- Persoanele străine de sectie – compartiment nu au acces la FOCG. 

- După externarea pacientului serviciul de statistică prelucrează datele din FOCG, prin înregistrarea datelor 

în format electronic, transmiterea către SNSPMS si monitorizarea rapoartelor de validare. 

    Art. 145. Circuitul pacientului: 

(1) Internarea pacientului în spital se face prin serviciul de internări sau prin Camera de Gardă, pentru 

urgențe. 
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(2) La internare, se va asigura pacientului o stare de igienă individuală corespunzătoare (baie, deparazitare, 

etc.). După această operatiune si după întocmirea documentelor necesare internãrii, bolnavul este condus de 

infirmieră, pe traseul stabilit de conducere. În sectie/compartiment, pacientul este predat asistentei de tură, 

care-l repartizează în salon si îi dă primele informatii, referitoare la normele generale de comportament în 

sectie/ compartiment  si spital , drepturile si obligatiile în calitate de pacient, a circuitelor pe care trebuie să 

le cunoască si să le respecte având libertate de deplasare nerestrictionată în afara sectiei, exceptie perioadele 

de vizită medicală, carantine, necesitătile imobilizării la pat, în conditiile respectării circuitelor. 

(3) Pacientii care se prezintă în Camera de Gardă cu boli infectioase vor fi izolati până se efectuează 

transferul în sectia de Boli Infectioase sau la Spitalul de boli infectioase. 

(4) Pacientii vor avea acces la registrul de sugestii si reclamatii care se găseste la nivelul fiecărei 

sectii/compartiment, precum si la Biroul de Internări. 

(5) În timpul internării, se va asigura toaleta bolnavilor. 

(6) Documentele de externare se vor elibera pacientului în sectie/compartiment de către medicul curant. 

(7)Vizitatorii/apartinătorii au acces neângrădit la registrul de sugestii, reclamatii si sesizări existent la 

nivelul fiecarei sectii/compartiment, precum si la Biroul de Internări. 

(8) Circuitul însotitorilor este asemănãtor cu cel al pacientilor. Circulatia însotitorilor în spital trebuie 

limitată numai la necesitate. 

Eliberarea în regim de urgentă a medicamentelor: 

Fiecare sectie/compartiment are obligatia de a asigura, la aparatul de urgentă, medicamentele considerate 

strict necesare pentru potentialele cazuri de urgentă, conform 

unui barem minimal stabilit la indicatia medicului, în situatii de urgentă, asistenta de salon 

foloseste medicamentele prescrise, de la aparatul de urgentă. În situatia în care nu sunt 

suficiente, asistenta de salon se va prezenta la farmacia spitalului pentru a ridica aceste 

medicamente pe baza condicii de prescriere a medicamentelor, semnată si parafată de 

medicul care a făcut recomandarea. 

 La iesirea din spital, persoanele care însotesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o 

au în raport cu minorul si legimitatea părăsirii spitalului de către copil. 

Este interzis accesul persoanelor străine, precum si a vizitatorilor în spital în zonele cu risc crescut, 

inclusive cele cu risc epidemiologic: ATI, bloc operator, bloc de natteri, sectia nou-născuti, statia de 

sterilizare, deposit deseuri medicale periculoase. La intrarea în aceste locuri de muncă vor fi afisate anunturi 

de avertizare în acest sens. 

Art.146. Obţinerea acordului informat al pacientului 
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(1) Potrivit prevederilor art. 649 din Legea nr. 95/2006, pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic 

şi tratament cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, 

asistent medical/moaşă, pacientului i se solicită acordul scris. Pentru obţinerea acordului scris al 

pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa sunt datori să prezinte pacientului 

informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a acestuia. 

(2) Informaţiile furnizate trebuie să conţină diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile şi 

consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor. 

prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului (art. 649 alin. (3) din lege). Din lecturarea dispoziţiilor 

legale mai sus menţionate rezultă că personalul medical, înainte de efectuarea intervenţiei medicale, 

este obligat să purceadă la o informare corectă, completă şi pe înţelesul pacientului cu privire la starea 

sănătăţii sale, metodele de prevenţie, diagnostic şi tratament, riscurile acestora precum şi consecinţele 

neacordării asistenţei medicale. 

(3) Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima 

consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri: 

a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are 

discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află. Suntem de părere că nu 

este necesar consimţământul informat al minorului nici în situaţia în care acesta nu are 

discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află, dar părinţii sau 

reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, ca de exemplu,  

b) în situaţia în care aceştia nu sunt cunoscuţi, nu pot fi identificaţi sau nu se poate lua legătura cu ei, 

iar situaţia de urgenţă a minorului impune intervenţia medicală. În legătură cu aceasta, art. 651 alin. 

(2) din Legea nr. 95/2006 dispune că atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu 

poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului 

medical autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când intervalul 

de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa 

pacientului. 

c) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive. la 

solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani. 

(4) Excepţiile fiind expres prevăzute de lege sunt limitative şi-şi vor găsi aplicare doar în cazurile avute în 

vedere de norma legală (art. 650 din Legea nr. 95/2006). 

(5) În cazul acordării asistenţei medicale, respectiv a îngrijirilor de sănătate fără consimţământul informat 

al pacientului, potrivit dispoziţiilor art. 651 din Legea nr. 95/2006, medicul curant, asistentul 
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medical/moaşa răspund atunci când nu obţin consimţământul informat al pacientului sau al 

reprezentanţilor legali ai acesteia, cu excepţia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar 

reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă. în 

consecinţă, cu excepţia lipsei discernământului pacientului cumulată cu imposibilitatea contactării 

reprezentantului legal sau al rudei celei mai apropiate datorită situaţiei de urgenţă în care se află, 

medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund pentru toate metodele de prevenţie, diagnostic şi 

tratament cu potenţial de risc aplicate fără consimţământul informat al pacientului. Se înţelege că astfel 

de conduite ale personalului medical constituie riscuri asigurabile şi producerea lor, pe lângă 

răspunderea personalului medical, atrag şi răspunderea asigurătorului de malpraxis medical. 

    Art. 147 . Actele, documentele si lucrarile spitaluluipot purta denumirea de: hotarari , dispozitii , 

decizii, nota interna, nota de serviciu , adresa de instiintare, etc. 

Deciziile  sunt elaborate de catre Serviciul RUNOS si /sau consilierul juridic si sunt transmise spre 

aprobare si semnare managerului, fiind difuzate prin intermediul registraturii spitalului. 

          Originalul deciziei se păstreaza la Serviciul RUNOS in registrul special cu aceasta destinatie. 

 Art.148 Notele de serviciu si notele interne de la manager sau ceilalti superiori ierarhici, precum si 

intre serviciile/functiile din unitate –se comunică celor interesati prin intermediul registraturii. Orice 

document adresat altor instituţii sau foruri superioare se va efectua numai prin registratura/secretariatul 

spitalului.  

       Art.149  Documentele si lucrarile expediate din spital, se inainteaza spre aprobare si semnare 

managerului, de catre sefii serviciilor de specialitate, respectiv de catre sefii de sectii.Actul sau adresa se 

redacteaza in atatea exemplare originale cati destinatari sunt, plus un exemplar care se va pastra la serviciul 

de specialitate sau sectia respectiva, purtand la final data si initialele numelui persoanei care l-a intocmit. 

      Art.150  Documentele de provenienta externa spitalului, primite prin registratura spitalului sunt 

inaintate managerului pentru rezolutie si repartitie catre serviciile/functiile/sectiile delegate cu 

solutionare lor.Regula se aplica indiferent de destinatarul adresei/actului respectiv, care poate fi o 

anumita functie in cadrul spitalului.Documentele sunt distribuite prin intermediul registraturii cu 

rezolutia managerului spitalului.Referatele de necesitate întocmite de secţii/compartimente/laboratoare 

şi alte structuri din cadrul spitalului vor fi adresate prin registratura spitalului astfel:-referatele de 

necesitate având ca obiect domeniul medical ( medicamente, materiale sanitare, reactivipentru laborator 

, etc) vor fi adresate directorului medical; 

-adresele referitoare la atribuţiile de serviciu ale asistenţilor medicali şi personalului sanitar auxiliar vor 

fi adresate directorului de îngrijiri; 
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-referatele cu caracter administrativ (igienizări, reparaţii, întreţinere, materiale care nu ţin de domeniul 

medical, etc) vor fi adresate directorului financiar-contabil ; 

-referatele cu caracter salarizare / personal vor fi adresate Managerului Spitalului.   

             Art.151.  Dupa rezolvarea referatului / cererii sau actului de catre serviciul sau compartimentul 

delegat in acest scop, se inainteaza prin grija secretariatului managerului spre aprobare si semnare. 

            Art.152.  In cazul absenţei managerului sau în cazul imposibilităţii de exercitare a atribuţiilor 

managerului din diverse motive, altele decât cele de incompatibilitate, au drept de semnatura directorii 

carora li s-a delegat aceasta autoritate, statuată expres prin dispozitie scrisa a managerului. 

CAPITOLUL XXI - REGULI PRVIND TRANSPORTUL DECEDATILOR 

LA MORGA SPITALULUI SI ANUNTAREA APARTINĂTORILOR 

 

        Art. 153. - Decesul este constatat de către medicul curant sau medicul de gardă care consemnează în 

foaia de observatie ora decesului; 

• Medicul care a constatat decesul anuntă medicul sef al liniei de gardă pe spital; 

• După constatarea decesului, cadavrul este păstrat 2 ore în sectia unde a fost internat 

• După 2 ore de la deces, cadavrul este transferat la morgă de către brancardierul sau infirmiera 

din sectia în care a decedat bolnavul. 

• Anuntarea apartinătorilor deces se face de catre medicul care a constatat decesul; 

• Decedatul este adus dezbrăcat, fără obiecte pretioase, învelit într-un cearsaf; 

• Decedatul va purta o brătară de identificare (de preferintă pe antebra) care va cuprinde: 

- nume si prenume; 

- vârsta; 

- sectia în care a fost internat; 

- ora decesului; 

- numărul foii de observatie; 

- adresa si numărul de telefon al apartinătorului 

 

CAPITOLUL XXII - ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT 
Art. 154. - (1) Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de 

interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de 

drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup. 
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(2) Contractul de voluntariat reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia-gazdă, 

în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea 

de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului; 

   (3) Voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, 

apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi 

desfăşoară activităţi de voluntariat; 

     (4) Beneficiarul activităţii de voluntariat este persoana fizică, alta decât soţul/soţia şi copiii, sau 

persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat; 

     (5) Coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizaţiei-gazdă, care îndeplineşte 

sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor. 

     Art. 155 - (1) Activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unei cereri din partea organizaţiei-

gazdă, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizaţia-gazdă are 

posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condiţiile prevăzute în 

statutul acesteia, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată, şi cu respectarea art. 4 lit. c). 

     (2) Cererea emisă de organizaţia-gazdă persoană juridică de drept public, prin care este manifestată 

disponibilitatea de a colabora cu voluntari, se realizează printr-un anunţ public. 

     (3) Organizaţia-gazdă oferă instruire iniţială cu privire la: 

             a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă; 

             b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 

             c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. 

     (4) Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi 

formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta 

activează. 

   Art. 156 - (1) Este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în 

scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de 

prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective. 

     (2) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie 

de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. 

     (3) Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, 

organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un 

raport de activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost emise pe teritoriul României. 

     (4) Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente: 
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             a) datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul; 

             b) numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului; 

             c) numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat; 

             d) numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului; 

             e) perioada şi numărul de ore de voluntariat; 

             f) numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor; 

             g) numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei- gazdă; 

    h) menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi 

informaţiilor cuprinse în acest certificat". 

     (5) Certificatele de voluntariat sau documentele echivalente eliberate de organizaţii-gazdă dintr-un 

alt stat sunt recunoscute în România în măsura în care conţin elementele prevăzute la alin. (4) şi sunt 

prezentate în copie autentificată şi traducere legalizată. 

     (6) Raportul de activitate va conţine următoarele elemente: 

             a) activităţile de voluntariat prestate; 

             b) atribuţiile asumate; 

             c) aptitudinile dobândite. 

     Art. 157 - (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba 

română, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă 

scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. 

     (2) În cazul încheierii contractului de voluntariat cu un cetăţean străin, organizaţia gazdă poate să-i 

pună acestuia la dispoziţie un interpret. 

     (3) Organizaţia-gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze 

voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat. 

     (4) Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a 

voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă. 

     (5) Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a 

voluntarului. 

     (6) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze: 

             a) datele de identificare ale părţilor contractante; 

             b) descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul; 

             c) timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat; 

             d) drepturile şi obligaţiile părţilor; 
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             e) stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de 

sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente; 

             f) condiţiile de reziliere a contractului. 

     (7) Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiţii: 

             a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul 

contractului au fost executate; 

             b) de comun acord; 

             c) când organizaţia-gazdă îşi încetează activitatea; 

             d) prin denunţare unilaterală; 

             e) în caz de reziliere a contractului. 

     (8) Fişa de voluntariat conţine descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care organizaţia-gazdă 

şi voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfăşura pe parcursul contractului de voluntariat. 

     (9) Fişa de protecţie a voluntarului conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia, 

cu respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru activităţi ce ies din 

domeniul de acoperire al fişei de protecţie a voluntarului, organizatorii activităţii vor apela la inspectoratele 

teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziţia acestora instrucţiuni de securitate a muncii specifice activităţii 

respective. 

          (10) Organizaţia-gazdă este obligată să ţină evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţilor 

desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern. 

     Art. 158 - Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale 

voluntarului: 

              a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea 

acestuia; 

              b) dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul 

de activitate; 

             c)  dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale; 

             d)  dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat; 

              e) să participe activ la elaborarea şi derularea programelor şi graficelor activităţii de voluntariat; 

              f)  să desfăşoare activităţi în concordanţă cu pregătirea sa profesională. 

    Art. 159 - (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului: 

             a)  obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie; 
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              b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea 

efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea; 

              c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi 

respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului; 

              d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de 

voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea 

acestuia; 

              e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care 

este implicat; 

              f) sa respecte drepturile pacientului si sa asigure confidentialitatea datelor personale ale acestora; 

             g)  să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat; 

             h)  să informeze coordonatorul de voluntariat cu privire la aspectele constatate în timpul 

desfăşurării activităţii. 

     (2) Răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia 

în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă. 

     Art. 160 - Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale organizaţiei-gazdă: 

              a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat; 

              b) să întocmească conţinutul Fişei de voluntariat, adaptată la solicitarea şi pregatirea voluntarului şi 

la tipul activităţilor de voluntariat ce urmează a fi desfăşurate de către voluntar; 

              c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin 

coordonatorul de voluntari; 

              d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de 

voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului. 

     Art. 161 - (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-

gazdă: 

              a)  sa efectueze instruirea initiala a voluntarului cu privire la: structura, misiunea si activitatile 

organizatiei-gazda; drepturile si responsabilitatile voluntarului; regulamentul intern al organizatiei-gazda; 

              b) obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu 

respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de 

caracteristicile activităţii respective; 
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              c) obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea 

activităţii sale de voluntariat; 

              d) obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu 

excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar. 

  e) sa elibereze, la cererea voluntarului, un certificat de voluntariat la care sa anexeze un raport 

privind activitatea voluntarului  pe durata activitatii de voluntariat; 

             f) sa tina evidenta activitatii desfasurate si sa evalueze periodic activitatea voluntarului; 

             g)  sa elibereze legitimatie nominala care sa ateste calitatea de voluntar. 

     (2) La solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva 

riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de 

complexitatea activităţii la care participă acesta. 

     Art. 162 - În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului 

voluntarilor, numit în condiţiile art. 134, alin. (5). În situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de 

voluntariat, se cauzează prejudicii unor terţe persoane, organizaţia-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, 

în condiţiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă 

a voluntarului. 

     Art. 163  -  Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin 

reprezentare. 

     Art. 164 - Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de 

voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare. 

            Art. 165 - Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa 

părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi 

renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept. 

     Art. 166 - (1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a 

uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contractul de voluntariat. 

     (2) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere. 

    Art. 167 – Denunţarea (rezilierea) unilaterală a contractului de voluntariat are loc la iniţiativa 

oricăreia dintre părţi, care se comunică şi se motivează în scris. Condiţiile denunţării se stabilesc prin 

contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile. 
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CAPITOLUL XXIII - NUMĂRUL DE ZILE DE CONCEDIU DE 

ODIHNĂ SUPLIMENTAR PE LOCURI DE MUNCĂ ŞI ÎN FUNCŢIE 

DE CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII 
 

 Art. 168  -  Se acordă 3 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 

    1. Personalul care lucrează la: 

    a) dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare; 

    b) staţii de colectare şi neutralizare a deşeurilor periculoase; 

    c) spălarea manuală, călcatul manual al confecţiilor şi echipamentelor, precum şi călcatul cu presa; 

    2. Personalul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucrează în cabinete de consultaţii de neurochirurgie, 

ortopedie, traumatologie şi arşi. 

    3. Muncitorii de întreţinere şi deservire a utilajelor cu zgomot ce depăşeşte 90 dB, certificate de 

autoritatea competentă în domeniu. 

    4. Personalul care utilizează materiale dentare (alte substanţe preparate cu solvenţi aromatici). 

 Art. 169 - Se acordă 4 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 

    1. Personalul care lucrează în laboratoare sau compartimente de microproducţie. 

    2. Personalul care lucrează în: 

    a) activitatea de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile; 

    3. Personalul sanitar din cabinete de consultaţii de boli infecţioase. 

    4. Personalul care lucrează în laboratoare sau compartimente de cercetări şi analize chimice, toxicologice, 

biologice, biochimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, parazitologice. 

    5. Personalul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucrează în secţia de traumatologie şi ortopedie. 

   6. Personalul care lucrează pe calculatoare de birou (laptop/desktop), activitate de minimum 70% din 

timpul de lucru. 

 Art. 170 - Se acordă 5 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 

    1. Personalul care efectuează analize chimice, toxicologice, biologice şi biochimice din laboratoare şi 

compartimente de medicină legală. 

    2. Personalul care lucrează în centrale telefonice cu peste 250 de posturi, activitate permanentă. 

    3. Personalul care lucrează în activităţi de fizio-electromasotermo-balneo-terapie. 

    4. Personalul sanitar care lucrează în staţiile centrale de sterilizare. 

 Art. 171 - Se acordă 6 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 

   1.  Personalul care lucrează în laboratoare nediferenţiate de analize medicale. 

    2. Personalul care lucrează în spălătorie 
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    3. Personalul sanitar din cabinetele de consultaţii de psihiatrie şi neuropsihiatrie. 

    4. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în blocul operator şi blocul de naşteri. 

 Art.172 - Se acordă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 

    1. Personalul sanitar din secţia de boli infecţioase. 

    2. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în secţiile de neurochirurgie şi arşi. 

    3. Personalul sanitar din unităţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de psihiatrie, neuropsihiatrie, 

neuropsihiatrie pediatrică şi de recuperare neuropsihomotorie. 

    4. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în activitatea de anestezie, terapie intensivă, 

terapie acută, hemodializă, UPU, CPU. 

Art.173 - Se acordă 9 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 

    1. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în: 

    a) unităţi nucleare de categoria I de risc radiologic; 

    b) unităţi nucleare de categoria a II-a de risc radiologic. 

 Art.174 -  Se acordă 10 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 

    1. Personalul care lucrează la autopsie, prosecturi, în săli de disecţie şi în laboratoare de anatomie 

patologică şi de medicină legală. 

    2. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în: 

    a) unităţi nucleare de categoria a III-a de risc radiologic; 

    b) unităţi nucleare de categoria a IV-a de risc radiologic. 

     Art.175 -  Salariaţii care lucrează la unul din locurile de muncă prevăzute în prezenta anexă şi care 

dau dreptul la mai multe condiţii de odihnă suplimentare vor primi un singur concediu de odihnă 

suplimentar, şi anume pe cel mai mare. 

 

 

CAPITOLUL XXIV - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL ÎN CADRUL SPITALULUI ORASENESC CISNADIE 
 

Art. 176 – (1) Spitalul Orasenesc Cisnadie – în calitate de operator de date înregistrat în Registrul de 

evidență a prelucrării datelor cu caracter personal,  garantează și protejează drepturile și libertățile 

fundamentale ale angajaților, pacienților, aparținătorilor, reprezentanților legali ai acestora precum și a 

furnizorilor de medicamente, echipamente și servicii medicale, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.679/2016. 
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(2) Operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului înseamnă persoana fizică sau juridică,  

autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și 

mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 Art. 177 – Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu 

caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, 

organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea 

prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Art. 178 - Intră în categoria datelor cu caracter personal: numele și prenumele, data și locul nașterii, 

seria și numărul actului de identitate, CNP, studiile, adresa e-mail, locul de muncă, apartenența sindicală, 

starea de sănătate, profesia, situația financiară, originea rasială, telefonul, faxul, originea etnică, vocea, 

imaginea, apartenența politică , cetățenia, religia, datele genetice                       . 

Art. 179–(1)In ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal , salariatii a obligatia         

a) de prelucra datele personale in conformitate cu si in limitele de autorizare stabilite in procedurile interne 

ale angajatorului; 

b) de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza; 

c) de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii 

este permis acest lucru prin procedurile interne, prin regulamentul intern al angajatorului, si a  legislatiei in 

vigoare; 

d) de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in 

fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern; 

e) de a respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal 

impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in 

special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva 

oricarei alte forme de prelucrare ilegala; 

f) de a aduce la cunostinta angajatorului in cel mai scurt timp posibil orice situatie de acces neautorizat la 

datele personale pe care le prelucreaza. 

 (2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin.(1) atrage raspunderea disciplinara a salariatului in 

conformitate cu prevederile regulamentului intern.  

 (3) Salariatul are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le 

prelucreaza pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, pe termen nelimitat. 
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 Art.180 - In  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  U.E.  nr.  679/2016  și  actele  

normative  în  vigoare  din  domeniul sănătății,  Spitalul   Orasenesc Cisnadie prelucrează  datele  cu  

caracter  personal  ale  pacienților  și aparținătorilor acestora în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, de 

furnizare de servicii medicale. 

 

Art. 181 - În conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare, Spitalul   Orasenesc 

Cisnadie are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele 

cu caracter personal care îi sunt furnizate.  

Art. 182 - Accesul la documentele fizice (suport hârtie) ce conțin date cu caracter personal 

pentru personalul contractual al Spitalului   Orasenesc Cisnadie se acordă în conformitate cu atribuțiile 

specificate în fișa postului. În acest sens medicii șefi de secție, laboratoare, compartimente vor avea 

acces la toate tipurile de documente ce conțin astfel  de date pe linie de competențe. 

Art. 183 - Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților se face cu respectarea 

prevederilor regulamentului (UE) nr.679/2016, în cadrul serviciului RUNOS, salarii, compartimentului 

financiar-contabil, secretariat, administrativ, arhivă, secții medicale, laboratoare, farmacii etc. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților se face la nivelul secțiilor, compartimentelor, 

laboratoare, farmaciilor de către prelucrători de date (medici, asistenți medicali, registratori medicali, 

psihologi, biologi, chimiști, economiști, ingineri, referenți specialitate, arhivari etc.) cu respectarea 

prevederilor legale privind întocmirea documentelor, circulația documentelor, transferul interclinic al 

documentelor medicale, depozitare și arhivare. 

Pentru transportul documentelor ce conțin date cu caracter personal de către alte persoane din 

cadrul secțiilor/compartimentelor (brancardieri, îngrijitoare de curățenie etc.) se va proceda la un instructaj 

periodic în ceea ce privește securitatea documentelor pe timpul transportului. 

Documentele fizice elaborate la nivelul structurilor spitalului vor respecta circuitul documentelor în 

ceea ce privește întocmirea, înregistrarea, circulația, transmiterea, păstrarea, îndosarierea și arhivarea 

acestora. De asemenea ele se vor păstra în condiții de securitate în încăperi securizate. 

Art. 184– Prevederile specifice asupra conditiilor de acces la informatii si date, prelucrarea si 

protectia acestora pentru fiecare categorie profesionala in parte, sunt prevazute in procedura intocmita de 

Compartimentul de Protectia Datelor cu Caracter Personal din cadrul SCJU Sibiu.  

  

CAPITOLUL XXV - DISPOZIŢII FINALE 
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          Art. 185. – (1) Prezentul Regulament intern are la bază prevederile legislaţiei în vigoare.  

          (2) Regulamentul se completează cu dispoziţiile cuprinse în Codul muncii şi în celelalte acte 

normative în vigoare. 

         (3) Prezentul regulament intern se completeaza în mod corespunzator atat cu legea drepturilor 

pacientului (Legea nr. 46/2003) cat şi cu codul de deontologie medicala.  

Art. 186- (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţie 

de punere pe piaţă. 

(2) Toate materialele promoţionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul 

sanitar trebuie să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia 

Naţională a Medicamentului şi insotite de catre acesta. 

(3). Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului , 

prezentându-l în mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. Publicitatea trebuie 

să fie onestă, adevărată şi corectă. Publicitatea trebuie să evite orice susţinere sau reprezentare în 

măsură să inducă în eroare consumatorul, chiar şi prin omisiune, ambiguitate sau exagerare. 

(4). Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi  făcută atât pentru 

medicamentele fără prescripţie medicală, cât şi cele cu prescripţie medicală. 

(5). În cadrul spitalelor, va exista un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente şi el va fi 

prestabilit de către conducerea spitalului. 

(6). Întâlnirile dintre reprezenanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se vor 

desfăşura după un program organizat şi aprobat de către conducerea spitalului.  

(7).Conţinutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea spitalului.  

(8). Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din spitale 

trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea spitalului. 

Art. 187. În întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduită 

civilizată, politicoasă, neomiţând formulele şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de 

însoţitorii şi vizitatorii acestora. 

Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curăţenia (care pot fi 

angajaţi ai unor firme de prestări de servicii), vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure 

confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale 

utilajelor şi dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitate) cu preponderenţă în perioadele destinate 

odihnei pacienţilor. 
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Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliary , se vor comporta cu pacienţii şi 

aparţinătorii acestora într-o manieră care să excludă orice posibilitate de interpretare din partea 

acestora că se doreşte sau se urmăreste o remunerare a actului medical şi de îngrijire , alta decât cea 

prevăzută de actele normative în vigoare, respective decât salariul obţinut pe statul de plată 

Art.188. Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toţi 

angajaţii spitalului. 

Art. 189. Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat, ori de câte ori necesităţile 

legale de organizare, funcţionare şi disciplină a muncii în unitate le cer. 

Art. 190. Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, 

încheindu-se proces - verbal sub semnătură de luare la cunoştinţă. 

Art. 191. Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului Intern , 

prelucrarea se face de către şeful secţiei (compartimentului) în care acesta se angajează, confirmarea 

anexandu-se la contractul de muncă. 

Art. 192. Programul de vizită se va stabili de către conducerea fiecărui spital şi se va organiza 

în două zile lucrătoare ale săptămânii, câte 2 ore iar accesul acestora va fi permis numai în grupuri de 

câte 2 persoane la fiecare pacient. Însoţitorii pacienţilor vor prelua o parte din atribuţiile personalului 

mediu sanitar (infirmiere) . 

Art. 193. Acces Informatii de interes public cf Legii 544/2001 

Pentru a solicita Spitalului Orasenesc Cisnadie informații de interes public, conform 

prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Purtătorului de 

Cuvânt al spitalului. 

Telefon: 0369105102 

Email solicitări: spital@socisnadie.ro 

Program de funcționare: luni - vineri 7.00 – 15.00 

Modalități de contestare 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost 

încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției 

publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 
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544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se 

găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice. 

              De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, 

poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială 

domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 

22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 

123/2002. 

             Art. 194 – Prezentul Regulament de ordine interioară a fost aprobat în şedinţa Comitetului Director  

al Spitalului Orasenesc Cisnadie din data de 06.10.2020. 

Regulamentul intră în vigoare în termen de 5 zile de la data semnării lui. La aceeaşi dată, se abrogă 

anteriorul Regulament intern a Spitalului Orasenesc Cisnadie 

Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi privitoare la organiz area 

şi disciplina muncii, precum şi ori de câte ori interesele Spitalului Orasenesc Cisnadie o impun. 

Dacă modificările sunt substanţiale, Regulamentul intern va fi revizuit, dându-se textelor o nouă 

numerotare. 

Comitetul director 

           Manager,                                                             Sindicatul  SANITAS 

Ec. Minca Maria Delia                                                    As.Mircea Lucia Olimpia 

 

 

Director Medical,                   CPIAAM 

 Dr. Novac Mircea Antoniu                                           Dr. Radulescu Nicolae                                                                                     

  

     

Dir. Fin. Contabil         

Ec. Florea Dorina Florina      

 

 


