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CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1 Regulamentul Intern al Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, numit în
continare Regulament, este întocmit în conformitate cu prevederilor Legii nr.53/2003 —Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, concretizand regulile privind
protecţia, igienă şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor,
procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, reguli de
disciplină muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sanctiunile aplicabile, modalităţide aplicare
a dispoziţiilor legale sau contractuale specific precum şi criteriile şi procedurile de evaluare
profesională a salariaţilor —

alariaţilor, indiferent de
,muncă, având caracter

Art.2 (1) Prevederile prezentului Regulament, se aplică tuturor;
durata contractului de muncă sau de modalităţilein care este pres
obligatoriu. “

(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică inclusiv 5 a * lor—aflaţi în perioada de probă.

(3) Personalul încadrat într-o altă unitate, care efectueaz „
ări de pregătire profesională, cursuri

de perfecţionare, specializare. "

(4) Firmele care asigură diverse servicii n incmta unităţii au obligaţia de a respectă
Regulamean în afară atribuţiilor şi clauzelorqyrevămte în contractele încheiate între părţi
(curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi paşatrarea integrităţii bunurilor cu care întrăin contact).

_.(5) De asemenea, se aplică persîâiîîrţbare sunt detaşate şi lucrează în cadrul Spitalului de
Ortopedie şi Traumatologie Azug » ăllîntarilor, precum şi elevilor şi studenţilor care efectuează
practicăin unitate. „

(7) Acestea intră/'“ 1 *— goare din momentul luării la cunoştinţă de către aceştia, după cum
urmează:

—prin proce ura de informare a salariaţilor aflaţi în activitate şi a celor nou angajaţi Intră1n
atribuţllă îcului şef de secţie, asistentului şef/şefului de compartiment, laborator, serviciu,
bi , să informeze personalul nou——angajat cu privire la prevederile prezentului Regulament
Inte să consemneze sub semnătură luarea la cunoştinţă a salariatului şi să o înmâneze
compartimentului R.U.N.0.S. (sub formă prezentată că anexă). În cazul salariaţilor temporari,
aflaţiin delegaţie sau detaşaţi, a pacienţilor şi aparţinătorilor, reprezentanţilor legali ai acestor,
intră în atribuţiile coordonatorului fiecărui loc de muncă să se asigure că prevederile
Regulamentului sunt cunoscute de către aceştia.

Art.3 (1) Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine şi salariaţilor
detaşaţi de la alţi angajatori, pentru a presta muncă în cadrul organizaţiei pe perioada detaşării.
(2) Persoanelor delegate care prestează munca în cadrul organizaţiei le revine obligaţia de a
respecta, pe lângă normele de disciplină stabilite de către angajatorul acestora şi normele de
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disciplină a muncii specifice procesului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe parcursul
delegării.

Art.4 (l) Relaţiile de muncă din cadrul spitalului se bazează pe principiul consensualitatii
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 collective de muncă şi al contractelor
individuale de muncă
(3) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege.
(4) Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute prin lege
salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. \\ ;:
(5) pentru bună desfăşurare a relaţiilor de muncă, Spitalul de Ortopedie şi Traumatologié Azuga
şi salariaţii se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii _,şi ale. contractelor
colective de muncă.

CAPITOLUL II
CONDUCEREA SPITALUL?I

ÎŞI), \“ .-

Art.5 Spitalul de Ortopediesi Traumatologie A_z a este unitatea sanitară cu paturi, de
utilitate publică, cu personalitate juridical, ce fumizeaşă\ , cu medicale, cu sediulin Azuga,
stradă Victoriei, nr.2 ,judeţ Prahova.

Art.6 Conducerea administrative a . spîitalului este asigurată de Consiliul de
Administraţie, iar conducerea executive esteasigurată deManager.

Art.7În cadrul spitalului se or “fuzează şi funcţionează: consiliul etic şi consiliul
medical în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006.

Art.8 În cadrul spitalul i ' e'îorganizează şi funcţionează un Comitet Director format din
manager, director medical .djî'eg onriinanciar—contabil.

“sv
.
rsrliului de administraţie, manager, comitet director, consiliul etic,

consiliul medical,-precum şi a personalului sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al„spitalului\ArklOSpitalul Public funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile
propri al spitalului public provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii
efectua eşp aza de contract, precum şi din alte surse, conform legii

&} CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE ANGAJATORULUIŞI ALE SALARIATILOR

Sectiunea I
Drepturile şi obligaţiile angajatorului

Art. 11 — Drepturile angajatorului
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Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezervă legalităţii lor;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; *

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile c
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi prezentului regulament;

punzătoare,

0 să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precunişi riteriile de evaluare a
realizării acestora; .. ' '

Art. 12 — Obligaţiile angajatorului

Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) Să asigure condiţiile tehnice şi organiz tdi
& \ te în vedere la elaborarea normelor de

muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

„. o . „ “vor. . ,.….. „„ „…b) Sa la masurile corespunzatoare:pentrâorganrzarea activrtaţu astfel incat aceasta sa se
desfăşoare în condiţii de disciplină şi siguranţă;

c) sa informeze salariaţii asupragzondiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de munca“ '

.

'

Wrist}
d) Să comunice „a;-ans Qsalariaţilor situaţia economică şi financiară a spitalului prin

intermediul bilanţului finaţiicrar-contabil, sau conform periodicităţii convenite prin contractul
colectiv de muncă=a'“lî'babil, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare,
sunt de natură să prejşdrCieze activitatea organizaţiei;

ă a ţde salariaţilor toate drepturile ce decurg din prezentul Regulament, din lege, din
contrar; Şcglective de muncă aplicabile şi din contractele individuale de muncă;

“%

îmi & Să se consulte cu sindicatul, sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa
decrgirlor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

g) Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina să, precum şi să reţină şi
să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

h) Să înHinţeze atât registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările
prevăzute de lege, cu respectarea strictă a modului de completare a acestuia, cât şi registrul
general de intrare ieşire a documentelor;
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i) sa întocmească dosarul personal al fiecărui salariat cu respectarea componenţei
minime prevăzută în lege şi să elibereze, la cerere, copii ale documentelor existente în dosatul
personal, în termen de 15 zile de la dată solicitării în scris;

j) Să asigure protecţia şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

k) Să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă fiind obligat să ia toate
măsurile necesare pentru protejarea Vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi pentru respectarea normelor
legalein domeniul securităţii muncii.

]) Să respecte timpul de muncă convenit şi modalităţile concrete de organizare aacestuia,
stabilite prin prezentul regulament, precum şi timpul de odihnă corespunzător. '

m) Să asigure salariaţilor acces periodic la formarea profesională; \\
n) Să despăgubească salariatul, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material

sau moral din culpă angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor deserviciu sau în legătură cu
serviciu], în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, în cuantumul şi
modalităţile stabilite de către părţi sau de către instanţa de judecatăcompetentă.

contractului individual de muncă.

p) să asigure informarea tuturor
angajâîi'lşdb

privire la interzicerea hărţuirii şi a hărţuirii
sexuale la locul de muncă, inclusiv pri a 1şca în locuri vizibile a prevederilor prezentului
regulament pentru prevenirea

oncamLaŞ
scriminarebazat pe criteriul de sex;

&

q) să întocmească docum e .mterne ce să conţină reglementări detaliate obligatorii
privind protecţia persoanelorâzice 111 ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

r) să consulte si “d __ţul 'sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea
sistemelor de monitoriz e prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de
supraveghere video 'loculde muncă;

5) sărăţlÎZee informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor
cu privirea'laxut area sistemelor de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau
prin mijl 499}de supraveghere video la locul de muncă

„<:—

rt. 13 — Obligaţiilor personalului de conducere
. ya:

Persoanele care asigură conducerea spitalului, în afara obligaţiilor ce le incumbă în virtutea
acestei calităţi, sunt obligate să respecte toate celelalte îndatoriri ale persoanelor salariate.
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SectiuneaII
Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

Art. 14 — Drepturile salariaţilor

Drepturile salariaţilor se referă în principal la:
a) salarizarea pentru munca depusă;
b) repausul zilnic şi săptămânal;
c) concediu de odihnă anual, concediu suplimentar;
d) egalitate de şanse şi de tratament;
e) demnitate în muncă;
t) securitate şi sănătate în muncă;
g) acces la formare profesională,
h) dreptul la informare şi la consultare;
i) participarea la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi 'a ediului de muncă;
j) protecţiein caz de concediere; »

k) negociere colectivă şi individuală;
1) participare la acţiuni colective;
m) posibilitatea de a constitui sau de a adera la un sindicat
n) protecţia şi confidenţialitatea datelor cu caracter'*personal, prin informarea cu privire la
scopurile pentru care sunt prelucrate datele personale, ;îtipul de date personale care sunt
prelucrate, durata prelucrării datelor (perioada dégătqcare a datelor), precum şi la posibilitatea
exercitării drepturilor privind datele cu caracter personal (dreptul la informare, dreptul de acces
la informaţiile prelucrate, dreptul la recifiăbare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la
restricţionarea prelucrării, dreptul la portâşîlîtîteadatelor, dreptul la opoziţie), în conformitate cureglementările organizaţiei, privindp\\şti atelor personale

Art. 15—Obligaţiile salari

(1) Personalul încadratmain tateare obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil,
conform reglementarilor proiăisionale, codului de deontologie medicala si cerintelor postului.
Salariatuluiri revin iţi principal urmatoarele obligaţii:
l) obligaţia de a anorma de muncă şi de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei
postului; .

2) obligatiaxde-
„

pecta disciplina muncii;
3) obligaţiad respecta prevederile cuprinsern Regulamentul Intern în contractul colectiv de
muncă;»îap a îl, precum şi în contractul individual de munca;
4)obligaţi de fidelitate faţă de angajatorm executarea atribuţiilor de serviciu; trebuie păstrat cu
strictetesecretulde serviciu, să nu elibereze niciun fel de acte sau copii de pe un document fără
aprobarea conducerii unitatii;
5) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi de sănătate a muncii în spital; pentru a asigura
securitatea la locul de muncă, salariaţii au următoarele obligaţii:

5.1. să respecte normele specifice referitoare la necesitatea şi igiena muncii, protocoalele
şi instructiunile de lucru interne;

5,2.în timpul serviciului, salariaţii sunt obligaţi să aibă un comportament exemplar, demn
şi corect;

5.3. în caz de evenimente deosebite, de accidentare la locul de muncă, frecare salariat va
informa de urgenţă conducătorul serviciului din care acesta face parte;
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5.4. toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinte grave,
vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii spitalului;

5.5. aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul de la
domiciliu declarat până la locul de muncă şi invers;

5.6. se interzice în incinta spitalului păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substaţe
medicamente al caror efect poate produce dereglari comportamentale sau a oricărei alte forme de
comerţ, indiferent de produsele care fac obiectul tranzacţiei.

57. fumatul nu este permis în unitatea sanitară. „ „
6) obligaţia de a respecta secretul profesional (respectiv datele/informaţiile cu care lucrează sau
ajunge prin natura meseriei în contact, despre pacienţi, diagnostice etc) şi deontologia
profesională; _

7) să respecte programul de lucru al unităţii şi să folosească integial şi cu maximă eficienţă
timpul de muncă numai pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu stabilite de*onducere prin
fişa postului pentru fiecare funcţie,
8) să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin conform dispoz1ţnlordate de
conducerea unităţii şi de către şefii ierarhiei; “5"

9) obligaţia de a menţine ordinea, disciplina şi curăţenia la locul demuncă, evitându-se risipa de
energie electrică, termică şi apă; să promoveze raporturi d_e întrajutorare cu toţi membrii
colectivului de lucru, să combata orice manifestări necorespunzătoare în activitatea deşfăşurată;
Este interzisă deranjarea colegilorin timpul efectuării act'vit ofesionale, asemenea atitudine
ducând la afectarea procesului de muncă. De asemene e interzis angajaţilor să aibă o
atitudine

'

necuviincioasă faţă de colegi sau şefi ierarhiei;
10) să respecte normele de protecţie amuncii precum„ş cele privind folosirea echipamentului de
protecţie şi de lucru, a normelor de prevenir incendiilor sau a oricăror situaţii care ar pune în
primejdie clădirile, instalaţiile unităţii sau Viaţa şi integritatea corporală, ori sănătatea unor
persoane; \- ,.

11) purtarea echipamentului de p “teeţ ;, ecusonul corespunzător funcţiei pe care o deţine şi
sectorului de activitate din carepoijkcăhîn vederea păstrării igienei, a aspectului estetic personal
şi imaginea unitară a spitalului;
12) personalul muncitor d ;;Îuş sectorului de întretinere şi cel care deserveşte instalaţiile,
utilajele şi maşinile cuă'grad}ridicat în exploatare, răspunde direct, indiferent de funcţia
îndeplinită, de desfăşurarea activităţii în condiţii de deplină siguranţă, de supravegherea,
verificarea şi exploatarea?întreţinerea şi respectarea întocmai a prevederilor din documentatiile

sunt: centralele termice, grupurile electrogene, instalaţiile de sterilizare,

13) nyso\nalul muncitor de la aceste locuri de munca este obligat să respecte cu stricteţe ordinea
°scjplina la locurile de muncă, să urmărească şi să aplice cu fermitate normele şi

instrucţiunile
referitoare la desfăşurarea activităţii, să-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu, să execute în
întregime sarcinile ce le revin;
14) Să înştiinţeze şefii ierarhici superiori de îndată ce au constatat existenta unor nereguli, abateri
sau greutăţi ori lipsuri în muncă; să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic superior orice situaţii
neplăcute, orice încălcări ale normelor legale, despre care a luat cunoştinţă direct sau indirect,
făcând, dupa caz, propuneri în vederea prevenirii încălcării legii;
15 Să apere proprietatea statului şi să contribuie la dezvoltarea ei; înlăturarea oricăror neglijente
în păstrarea şi administrarea bunurilor;
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16) Să nu părăsească locul de muncă până la sosirea schimbului în caz de neprezentare la timp a
schimbului este obligat să anunţe şeful ierarhic pentru a lua măsurile ce se impun;
17) să-şi dezvolte permanent calificarea profesională, să urmeze şi să absolve cursurile de
perfecţionare organizate de unitate, pentru cele susţinute financiar de spital se încheie act
aditional cu obligaţia rămânerii în echipa spitalului minim 3 ani de la data absolvirii, în caz
contrar urmând a se reţine echivalentul sumei achitate de unitate, valabil şi în caz de încetare a
raporturilor de muncă pe considerente disciplinare ;

18) să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
19) la predarea serviciului personalul medico-sanitar va informa în scris schimbul despre toate
cazurile (bolnavii care trebuie unnariţi în mod deosebit cu privire la medicaţia şi conduită de
urmat); .

20) să nu se opună oricăror controale ce se fac de către organele competente; m,}
21) să respecte planificarea concediilor de odihnă făcute de către angajatorîn modeşalonat pe
toată durata anului calendaristic în vederea asigurării serviciului , alături de garantarea
drepturilor şi intereselor celor încadraţi în muncă; " ' " *

22) utilizarea timpului de lucru în interesul bolnavului şi a profesi,
\

obligaţia de avea un
comportament etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoana-cu care colaborează,
contriibuind astfel la crearea unui climat corespunzător de muncă; Personalul sanitar superior
mediu şi auxiliar sanitar are obligaţia să—Şi consacre întreagaenergie, putere de muncă şi
pricepere activităţii de asigurare a stării de sănătate, de reVenir'e a îmbolnăvirilor, să răspundă
prompt oricând se solicităingrijire medicală, să respecte , ele eticii şi echităţii profesionale;
23) respectarea şi aplicarea normelor privind caliţîîea ctului medical si regulile de etică
profesională;
24) cunoaşterea şi utilizarea corespunzătoare paîatelor medicale potrivit parametrilor de
funcţionare din documentaţia tehnică şi condiţii de= deplină siguranţă; păstrarea şi utilizarea11'1
bune condiţii a echipamentului şi instrume ărului din dotare, supraveghează colectarea,
depozitarea transportul şi eliminarea finală a materialelor şi a instrumentarului de unică folosinţă
utilizat,
conform reglementărilor legale şi
25) utilizarea conform prese pţr
farmaceutice; sa26) obligaţia de a nu reali rca u participa la activităţi politice în incinta spitalului;
27) obligaţia de a nu„cre afejudiciimorale şi materiale spitalului;
28) obligaţia de a \seprezenta la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, este interzisă cu
desăvârşire angaja lo,introducerea sau consumarea băuturilor alcoolicein timpul programului
de lucru, în spaţiile aflate în proprietatea sau administrarea unităţii, Interdicţia se aplică şi

e îşi desfăşoară activitatea pe teren;
' personalului de a purta unghiile tăiate scurt, precum şi prezenţa la serviciu fără

„, e), de asemenea obligaţia de a folosi telefonul mobil în interes personal doar în
şit'uaţrrextreme;
30)Şobligaţia de a nu scoate din incinta unităţii documente, lucrări, aparatură, instrumentar,
medicamente sau materiale sanitare, fără aprobarea conducerii, după caz Este interzisă folosirea
de către salariaţi în interes personal sau pentru alţii, a datelor, informaţiilor, actelor sau
proiectelor care se referă la activitatea curentă a instituţiei;
31) apărarea patrimonului unităţii prin prevenirea şi combaterea sustragerilor şi degradarea
bunurilor unităţii; salariaţii spitalului poartă răspunderea pentru gospodărirea judicioasă şi
eficientă a bunurilor materiale cele sunt incredinţate spre administrare şi folosinţă, prin
inventarieri anuale;

lanului de combatere şi prevenire a infecţiilor ;

r a materialelor sanitare, a medicamentelor şi produselor
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32) în întreaga activitate desfăşurată în cadrul spitalului, întreg personalul medico-sanitar are
obligaţia de a folosi un limbaj politicos faţă de pacienti cât şi faţă de vizitatori şi însoţitorii
pacientilor, să-şi însuşească şi să respecte cu stricteţe normele de etică, echitate şi deontologie
medicală, să-şi îndeplinească cu promptitudine sarcinile, să păstreze relaţii potrivit normelor de
conduită, atât cu colegii de serviciu, cât şi cu persoanele străine cu care vin în contact;
33) obligaţia de a respecta confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă
indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică care aduce prejudicii imaginii unităţii este
interzisă; Este interzisă angajaţilor încălcarea obligaţiei privind păstrarea confidenţialităţii
datelor pacienţilor ( date cu caracter personal şi medical), prin divulgarea acestor date sau
utilizarea acestorain interes propriu; "

34) salariaţii au obligaţia de a nu instala şi a nu folosi pe calculatoarele pe care le au în folosinţă,
programe fără licenţă; Salariaţii care utilizează calculatorul au obligaţia de a nu permite accesul
altor persoane la informaţiile stocate pe echipamentul aflat în folosinţă sau în:aplicaţii care
lucrează în reţea. Fac excepţie angajaţii firmelor care acordă service hardware sau softwarein
baza unui contract încheiat cu spitalul, salariaţii au obligaţia să utilizeze internetul doar în
rezolvarea problemelor de serviciu; ':

35) salariaţii au obligaţia de a nu modifica configuraţiile impliciteale Sistemelor şi aplicaţiilor,
chiar dacă eventual există acces la acestea,
36) au obligaţia de a nu divulga parola de acces personala la diferitelesisteme,
37) obligaţia de a semna condica de prezenţă, T

38 ) obligaţia de a efectua controlul medical periodic; „

39) obligaţia personalului medical de a asigura intimitatea şi demnitatea pacientului, precum şi
de a respecta drepturile pacientului prevăzutein Leg "nr. 46/2003;
40) obligaţia de a cunoaşte şi aplica procedurile operaţionale şi protocoalele medicale,
41) obligaţia de a anunţa conducatorul ier—ahi'csuperior neprezentarea la serviciu din motive
obiective, inclusiv starea de incapacitate te porară de muncă;
42) obligaţia personalului medico——sani „' ,amenţine şi de a transmite serviciului personal o
copie după certificatul de membru al

. legiului medicilor sau OAMGMAMR, precum şi
asigurarea demalpraxisin vigoare (la,.zi);obligaţia întregului personal de a comunica serviciului
resurse umane orice modifi ăn ale actelor personale sau de studiiin termen de 5 zile lucrătoare
de la data surveniriimodifi '
43) pentru asigurarea contlnuităţii serviciului medical, medicii încadraţi cu contract de munca la
Spitalul de Ortopedie şiiqraţjinatologie Azuga, indiferent de locul undeişi desfăşoară activitatea,
sunt obligaţi la solicitarea conducerii unităţii, să efectueze gărzi în cadrul liniei de gardă,
conform specializşniyesfe interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe
durata serviciuU\dC gardă, de asemenea schimbul de gardă se face numai cu înştiinţarea

,:
érea acordului privind schimbul, în condiţiile legii,

dea respecta regulile de acces în spital şi deţinerea lcgitimaţiei de serviciu în stare
„ bligaţra de a nu executa sarcini de serviciu ce depăşesc limitele de competenţă
corespunzatoare pregătirii profesionale;
46)in situaţii deosebite, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau
postul pe care îl ocupa, la executarea oricăror lucrari şi la luarea măsurilor cerute de nevoile
spitalului
47) nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj,
care le sunt destinate personal, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor
deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii;
48) să respecte prevederile Legii nr.349/2002 , cu modificările şi completările ulterioare, privind
interzicerea cu desăvârşire a fumatului în unităti publice;
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49) să cunoască şi să aplice prevederile legale aplicabile în vigoare;
50) să se supuna oricărui control ce se face în cadrul unităţii, la ieşire, de către personalul
însărcinat în acest sens, să respecte regulile de acces în unitate şi la locul de muncă;
51) datoria de a respecta şi de a pune în practică regulile din cadrul organizaţiei privind
prelucrarea datelor cu caracter personal;
Incălcarea oricărei obligatii prevăzute mai sus constituie abatere disciplinară si se
sanc ionează otrivit le ii i rezentului Re ulament intern.

(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi
care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al-serviciului.

(3) Responsabilitatile si competentele manageriale ale sefilor de sectie:
D - stabileste obiectivele sectiei în corelatie cu obiectivele si scopurilemanageriale ale
conducerii SOTA; —

EI - organizează si răspunde de activitatea didactică destăsuratăin scotie;
D - fundamentează si sustinein fata conducerii bugetul de vem%sr=cheltu1eh a sectiei,
[] - propune conducerii necesarul de posturi în sectie pe, băgă—15 o'rmativelor- si a BVC al
sectiei;
EI - organizează si asiglră efectuarea periodică a inve »Aerii bunurilor aflate în dotarea
sectiei;
D - face propuneri de dotare materială corespunzătoar grecesitătilor sectiei;
El propune si justifică modificarea bugetuluialocatsectiei… functie de nevoile acesteia;
El gestionează eficient bugetul stabilit decătre conducerea SOTA;

“a,
'c ITOLUL IV< , - . _REGULI PRIVINDPROTECTpI GIENA ŞI SECURITATEAIN MUNCA DIN

âéâék L UNITATII

Art.16 Spitalul deO'itopedie şi Traumatologie Azuga, în calitate de angajator, are obligaţia
să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor.

surile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru
vgatrîé de prevenire a riscurilor profesionale, precum şi pentru punerea în aplicare &

organ zarn protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor
principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursă;
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d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă
şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii
monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor aceztora asupra sănătăţii;

e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;

t) 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.

O Art.18 Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga are ob i-gaţiasă asigure toţi salariatii
"

pentru risc de accidentare de muncă şi boli profesionale, în comyfi e legii.

Art.19 Angajatorul va organiza instriurea periodicăaanţaîatilor săi în domeniul securităţii
şi sanatatii in muncă.

Art.20Modalităţile de instruire se stabilesc, acord cu reprezentanţii salariaţilor.

Art.21 Instruirea în domeniul securităţii şÎi sănătăţii în muncă este obligatorie în
următoarele situaţii: —»

a) în cazul noilor angajaţ'

Art.22 Becurile de muncă trebuie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi
sănătateas aafîilor.

523%In scopul asigurării implicării salariaţilor la elaborarea şi aplicarea dispoziţiilor…
domeni ]protecţiei muncii, s-a reconfirmat Comitetul de securitate şi sănătatein muncă în nouă

oziţie din Dispoziţia nr.3322 din 2 mai 2018, conform prevederilor Legii nr.319/2006 a
securităţii şi sănătăţiiin muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.24 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are în principal următoarele atribuţii:

- elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de
securitate şi sănătate în muncă ţînând seama de particularităţile activităţilor unităţii precum şi ale
locurilor de muncă pe care le vor supune aprobării managerului spitalului;
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- întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

- asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
precum şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi angajaţii a informaţiilor primite.

Art.25 Regulile şi măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă vor fi eleborate cu
consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi vor constitui anexe la prezentul
Regulament Intern

Art.26 Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga are obligaţia să asigure accésul
salariaţilor la serviciul medical de medicină muncii, organizat cu respectarea dispoziţiilor legaleîn vigoare. -

Obligaţiile angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă

O Art.27Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu seexpună la pericole şi
accidente sau îmbolnăvire profesională pe ei înşişi sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea
şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primite de la

angaéjşaxtorul
sau.

Art.28 În acest scop angajaţii au următoarele obligă?

a) să-şi însuşească şi să respecte no
măsurile de aplicare ale acestora;

i,}şmstrucţiunile de protecţie a muncii şi\.

b) să utilizeze corect echipamenteleqfeyilăice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace
de lucru;

d) sa aduca la ştinţă şefului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care să constituieuinşp'ericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

e) să _ad \la" cunoştinţă şefului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil
accidentele deănunca suferite de persoană proprie sau de alţi angajaţi;

% aoprească lucrul la apariţia unui pericol iminent sau a unui accident şi să informeze
fiil locului de muncă;

să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă această ar pune în pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoană să sau a celorlalţi participanţi în procesul
de muncă;

h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului
pentru care a fost acordat;

i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea
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să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru
securitatea şi sănătatea la locul de muncă;

j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atributii specifice în domeniul

cerinţe impuse de autoritatea competenţă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;

k) să dea relaţii din proprie iniţiativa sau la solicitarea organelor de control şi de
cercetarern domeniul protecţiei muncii;

1) să se supună controlului medical atât la angajare cât şi periodic;

m) pentru întreg personalul spitalului este obligatorietinută decentă,conformactivităţii
desfăşurate şi cu respectarea următoarelor reguli:

n) purtarea în permanentă unifroma şi ecuson;

o) purtare de încălţăminte fără toc;

p) este interzis purtatul de bijuterii (inele, brăţări, ceas);

q) personalul care poartă părul lung îl va avea prins;

r) poartă manichiură îngrijită, cu unghlgtaiéscurt.

CAPITOLULV
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Sectiunea I
ncheierea contractului individualdemuncă

Art;29 Ge ralităţi
A \ a—lstabilirii concrete & drepturilor şi obligăţiilor salariaţilor, angajarea se face prin

ontractului individual de muncă în formă scrisă, în limba română, cel târziuIn ziua
oara inceperii activităţii de către salariat şi cu respectarea tuturor prevederilor legale la

momentul primirii la muncă

(2) Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană, denumită
salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau
juridică, în schimbul unei remuneraţîi denumite salariu.
(3) Contractul individual de muncă se încheie pe durata nedeterminată. Prin excepţie, contractul
individual de muncă se poate încheia şi pe durata determinată, în condiţiile expres prevăzute de
lege.
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(4) Muncă prestată în temeiul unui contrcat individual de muncă constituie vechime în muncă.
Absentele nemotivate şi concediile fără plata se scad din vechimea în muncă. Fac excepţîi
concediile fără plata pentru formarea profesională.
(5) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată
faptul că cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(6) Certificatul medical este obligatoriu în următoarele condiţii:

- la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de
muncă având expunere la factori nocivi profesionali şi de un an, în celelalte situaţii;

- în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă
condiţiile de muncă; —

- lamceperea misiunii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporar,
- în cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor, studenţilor, în situaţiam care urmează să fie

instruiţi pe meserii şi profesii, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursqunstrurrn
- periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi

profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii; '

— periodic, în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de fi smitere a unor boli si
care lucrează în sectorul alimentar, în unităţi sanitare,

- periodic, în cazul celor care lucreazăm unităţi cu factori den , prin examene medicale
diferenţiatein funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrryiţreglementărilor din contractele
colective demuncă „ \Art. 30 — Obligaţiile angajatorului anterior încheierii contractului individual de
muncă

3%

Anterior încheierii contractului individual de mrîiică, angaj atorul are următoarele obligăţîi:

(1) Să informeze persoană care solicită angéjărea cu privire la clauzele esenţiale pe care
intenţionează să leinscrie in contract—„Gblrg ţia de informare se consideră îndeplinită de către
angajator la momentul semnării cg&acărlîuindividual de muncă sau a actului adiţional, după
caz. Informarea va cuprinde celpuţrwhătoarele elemente care se vor regăsi, obligatoriu şi în
conţinutul contractului individu *deqnuncă:
a) identitatea părţilor; - “&
b) locul de muncă sau, 1 'pSa unui loc de muncă fix, posibilitatea că salariatul să muncească
în diverse locuri; €,

in
—

c) sediul sau, dup caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia / ocupa a %nform specificaţiei clasificării Ocupaţiilor din România sau altor acte
normative şiafînbéuţnle postului;
e) riscurţlespe ifrce postului,
f) da deda care contractul urmează să îşi producă efectele;

“ condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
j) salariul pe bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi
periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale
salariatului;
m) durata perioadei de probă, după caz.
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(2) să solicite persoanei pe care o va angaja, să îi prezinte certificatul medical care constată
faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii respective;

(3) să solicite persoanei pe care o va angaja, testele medicale specifice;

(4) să solicite persoanei pe care o va angaja actele prin care această dovedeşte că îndeplineşte
condiţiile legale cerute în acest scop:
a) actul de identitate prin care se face dovadă identităţii, cetăţeniei şi a domiciliului, sau
permisul de muncă, dupăcaz;b) actele din care să rezulte că are studiile, respectiv calificarea cerută pentru funcţia
(meseria) ce urmează a o exercită, „ » '

c) adeverinţa de la angajatorul precedent, care să ateste activitatea desfăşurată de acesta,
durata activităţîi, salariul, vechimeain muncă, în meserie şi în specialitate; ,

*

d) dovadă privind situaţia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior, adică notă de
lichidare, respectiv o adeverinţă privind situaţia debitelor sale faţă de angajatorul la care
persoană a lucrat anterior, în care e necesar să precizeze, dacă această persoană şi—a efectuat
concediul pe anul în curs; ,

e) dispoziţia de repartizare în muncă, în cazurile prevăzute deflege;
f) avizul prealabil (dacă e cazul); “

_

g) acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor leg azul persoanei în vârstă de 15
ani; in lipsa acordului ambilor, acordul autontaţn tutelarexxîţ
h) orice alte acte cerute de lege sau stabilite de anga to
ocupării funcţiei (meseriei) respective, că de ex.:
- certificatul de cazier judiciar;

<,

rin anunţul de concurs) în vederea

— curriculum vitae, cuprinzând principalele date biografice şi profesionale;
- recomandarea de la locul de muncăfanterior, sau în cazul absolvenţilor care se încadrează
pentru prima dată, de la unitatea deinv _\ ânt, etc.

mai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu
bilă a celuiin cauză.

anterior încheierii contractului individual de muncă stipulate pe larg în prezentul Regulament şi
încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă se interzice angajatorului să
permită persoanei ce solicită angajarea să presteze orice fel de activităţi pentru şi sub autoritatea
acestuia, în sediul / domiciliul, la orice filială, sucursală sau punct de lucru al acestuia.

(8) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul
general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu
în ziua anterioară începerii activităţii.
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(9) Anterior inceperii activităţii, angajatorul înmânează salariatului un exemplar din contractul
individual de muncă.

(10) Angajatorul păstrează la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru
salariaţii care prestează activitate in acel loc.

(11) Locul de muncă reprezintă locul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, situat în „perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale,
reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia. " ' '

(12) Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă pe sufibj—hartie sau
pe suport electronic, de către persoană desemnată de angajator în acest scop, ecuîé'spectarea
prevederilor privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal. '

Art. 31 — Încadrarea salariaţilor

(l) Încadrarea salariaţilor se face prin concurs sau examen, după caz. “Îii cazul prezentării spre
angajare a unei singure persoane, pentru postul respectiv, acesta Va susţine examen după regrlile
stabilite pentru concurs; \,
(2) Concursul constă într-o probă scrisă şi/sau prob ă şi interviul. Toate probele sunt
notate cu note de la 1 la 100 de frecare membru„ %srer de examinare; pentru a fi declaraţi
admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare prt; "el puţin 50 de puncte ; pe baza notelor
obţinute se stabileşte ordinea reuşitei la congurî: La medii egale, comisia stabileşte prin
regulamentul de concurs alte criterii de departajare. Va fi declarată câştigătoare persoană care a
obţinut cea mai bună medie. ,

_

"
, ,

Art. 32 — Perioada de pr 633 '

ia.,
(1) La întocmirea contragnîăkmdividual de muncă în formă scrisă, va fi cuprinsă sub fomiă
unei clauze contractua &dăpbrid'adă de probă de maxim 90 zile calendaristice pentru funcţii-le de
execuţie şi de maxim 1 'eîile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Începutul—duratei
perioadei de PrObăQîÎteda momentul inceperii activităţii, chiar dacă contractul individual de

amuncă a fost inchei éfarb dată anterioară.
* /

»

ersoănelor cu handicap care solicită angajarea, angajatorul va informa: persoană
„_

eleigenerale ce vor fi trecute in contractul individual de muncă şi îl va întocmi in
forma scrisă, cu menţionarea obligatorie, sub formă unei clauze contractuale, a unei perioade de
grăbit de 30 de Zile calendaristice. Începutul duratei perioadei de probă este la momentul
iaca—Eau activităţii, chiar dacă contractul individual de muncă a fost încheiat la o dată anterioară.

(3) În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior care solicită la debutul lor în
profesie angajarea, angajatorul va informa persoanele respective despre clauzele generale ce vor
fi trecute în contractul individual de muncă şi va intocmi în formă scrisă contractul, cu
menţionarea obligatorie, sub formă unei clauze contractuale, primele 6 luni după debutul în
profesie se consideră perioada de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatură este
reglementată prin legi speciale, La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează
obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază
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teritorială de competenţă acesta îşi are sediul. Începutul duratei perioadei de stagiu este la
momentul începerii activităţii, chiar dacă contractul individual de muncă a fost încheiat la o dată
anterioară.

(4) O nouă perioadă de probă (pentru verificarea aptitudinilor profesionale), pe parcursul

clauze contractuale, poate fi stabilită de către acelaşi angajator doar în următoarele cazuri:

a) salariatul debutează într-o nouă funcţie sau profesie;

b) salariatul urmează să presteze activitate într—un loc de muncă cu condiţii grele
vătămătoare sau periculoase;

(5) În situaţia unei noi perioade de probă, angajatorul este obligat să realizeze informarea
salariatului asupra noilor prevederilor contractuale, urmând că in my ÎxerSW/Zile de la dată
informării în scris a salariatului, angajatorul să procedeze la încheier asunii] act adiţional lacontractul individual de muncă, care îşi va produce efectele de la momerftulîntocmirii acestuiarn
formă scrisă şi semnării lui de către cele 2 părţi contractante.

(6) Perioadain care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru
acelaşi post este de maximum 12 luni.

„\
*

„

(7) Pe durata perioadei de probă salariatul se bu oate drepturile şi are toate obligaţiile
prevăzute… legislaţia muncii, în contractul colect' einuncă aplicabil, în prezentul Regulament
si în contractul individual de muncă. Penoadaăeâroba constituie vechimeinmuncă

(8) Pe durata sau la sfârşitul perioad dexpvmbă, contractul individual de muncă poate înceta
numai printr-o notificare scrisă, fără p“ ' l,a iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară
motivarea acesteia.

„,

(9) Persoanele concediateépen corespundere profesională care se află în perioada-dc probă
nu beneficiază pe drepmiikîneaviz

Art. 33— Clagvecificein contractul individual de muncă
În afară clau erierale,

obligatorii, prevăzute la art 17 din Codul muncii republicat, între

contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera
dovezi despre acestea.

(2) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute de lege, angajatorului asigură prin personal desemnat /
societatea cu care are contract întocmirea tuturor actelor, documentelor, situaţiilor cerute de
legislaţia în domeniu (registrul general de evidenţă a salariaţilor, situaţia posturilor vacante,
dosarul personal al fiecărui salariat, etc).
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Art. 35 — Alte obligaţii ale angajatorului

Totodată conducerea angajatorului sau persoană îinputernicită expres de către acesta, în
conformitate cu atribuţiile stabilite prin fisa postului, are obligaţia să întocmească de urgenţă:

a) structura de personal a organizaţiei, cu precizarea expresă şi detaliată a posturilor
ocupate / vacante şi evidenţierea periodică (lunară) şi distinctă a situaţiei acestora;

b) dosarul personal al fiecărui salariat / persoană care prestează activitate în baza unor
prevederi legale speciale (de ex. cenzorii) şi care cuprinde cel puţîn următoarele
elemente, după caz:

1. actele necesare angajării;

2. contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la
modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individual? de muncă,\U 3. acte de studii/ certificate de calificare, —'

4. orice alte documente care certifică legalităteaeăi“ corectitudinea completării în
registru;

Art. 36 — Documente eliberate la cererea/,salariatuluide către angajator”\\
( 1) La solicitarea formulată în scris şi î—fîregistrâtă în registrul general de intrări——ieşiri al
angajatorului de către salariat / un imputemicmxpres al salariatului angajatorul este obligat să
elibereze de îndată, pe bază de semnătură\ulndocument care să ateste:

a) activitatea desfăşurată „de salaţi

„revăiătugalealte date cerute de salariaţi, în legătură cu activitatea să la acel angajator;….

' dosarul personal al salariatului nu vor fi introduse documente care fac referire laÎăîile sau la opiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice altă natură
(Zşa solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul eliberează acestuia copii
ale documentelor existente în dosarul personal, în termen de 15 zile lucrătoare de la dată
solicitării.

(4) Documentele sunt eliberate în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către
reprezentantul legal al angajatorului sau de persoană împuternicită de angajator.
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(5) La incetarea activităţii salariatului, angajatorii au obligaţia să ii elibereze acestuia oadeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea înmuncă şi in specialitate, precum şi un extras din registru.

(6) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să iielibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţăcare să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea in muncă şi in
, specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, in termende cel mult 15 zilede la dată solicitării,

(7) Datele din registru şi dosarele personale ale fiecărui salariat se păstrează in. condiţiicorespunzătoare, care să asigure securitatea datelor, precum şi respectarea prevederilor legaleprivind protecţia datelor cu caracter personal şi ale art. 25 din Legea contabilităţipinr. 82/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la statele de plată Angajatoriirăspund pentru asignarea acestor condiţii, precum şi pentru orice prejudiciu produs salariatuluisau oricărei alte persoane fizice sau juridice prin încălcarea acestor obligaţii.

Art. 37 — Cumulul de funcţii

(1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţ" 1» &} a unor contracte individuale de
muncă, beneficiind de salariu] corespunzător pentru& =e dintre acestea, cu respectareaprevederilor legale ce stabilesc excepţii de la această'îreéu ă, în sensul interzicerii totale sauparţiale pentru persoanele vizate de a fi incadratein altefiîincţii.\
(2) La intocmirea contractului individual 55.19… muiîcă salariaţii sunt obligaţi să declare undeexercită funcţia pe care o consideră de bază ' \

(3) Salariatii cumularzi beneficiazăîieîo te drepturile şi sunt ţinuţi de indeplinirea tuturorobligaţiilor ce le revin salariaţilé”, un privinţa funcţiei de bază cât şi în privinţa funcţieicumulate; ei datorează toate„„contr; „uţiile la toate contractele individuale de muncă incheiate,indiferent de formă şi durata cestora, in termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, in limitele
excepţiilor stipulate expres de lege.

Art.38 — Angajarea—cetăţenilor străini sau apatrizi
\;?s '

”

Cetăţeniiîşăahmi şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncă în baza permisuluide m că, au in lipsa acestuia cu respectarea condiţiilor expres enumerate în lege
»

Sectiunea II
Executarea contractului individual demuncă

Art. 39 — Exercitarea drepturilor şi obligaţiilor
În executarea contractului individual de muncă, angajatorul şi salariatul urmăresc exercitareadrepturilor ce le revin si a obligaţiilor ce le incumbă, rezultate din lege, sau in urma negocieriiefectuate cu respectarea prevederilor legale, concretizate în clauzele contractului individual de
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muncă şi contractului colectiv de muncă aplicabil, şi precizate inclusiv în cuprinsul prezentului
Regulament

Sectiunea III
Modificarea contractului individual demuncă

Art.40 Modificarea unuia/mai multor elemente esenţiale ale contractului individual de
muncă se poate face doar prin acordul părţilor, cu respectarea procedurii prealabileexpres
prevăzute de lege şi reţinută… prezentul Regulament intern (acte adiţionale, informal-ef etc. ).

Art.41 Excepţional, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este
posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege şi vizează

a) locul muncii, care poate fi modificat unilateral prin delegare sau detaşare,b)in cazulin care:
- prin detaşare se modifică şi felul muncii angajatorul trebuie să solicite şi să obţinăin

scris, acordul salariatuluiin cauză
- motive obiective, excepţionale impun prezenţa :salaţrtului la angajatorul la care s— a

dispus detaşarea, perioada detaşării poate fi dispus îîe operioadă de cel mult un an, cu
prelungire din6m 6 luni, cu acordul ambelor părţi. “\. ar

Art.42 Angajatorul poate modifica temporarăkăăui şi felul muncii, fără consimţământul
salariatului şi în cazul unor situaţii de forţă _rnajoşăăvîu titlu de sancţiune disciplinară sau ca
măsură de protecţie a salariatului, în cazurile.şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii
republicat.

'Sectiunea IV

Suspendarea contractului individual demuncă
Art. 43 Suspend e contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin

acordul părţilor sau pri actul unilateral al uneia dintre părţi şi are ca efect suspendarea prestării
muncii de către salariatxxşi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

Pe duratăasuspendării contractului individual de muncă, pot continua să existe alte drepturi
şi obligaţiialep i,!or prevăzute prin legi specialesi prin contractele individuale de muncă.

Ar4444 În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte
* '

&

salariatului (de ex absenţele nemotivate), pe durata suspendării acesta nu va
de nici un drept ce rezultă din calitatea de salariat.

%rtAS Salariatul care se află în unul din cazurile:
… - de suspendare de drept prevăzute de lege, la art. 50 din Codul muncii:

— de suspendare din iniţiativa proprie, prevăzute la art. 51 din Codul muncii:
este obligat să comunice actele doveditoare a situaţiilor ce generează suspendarea, către

angajator în maxim 24 ore de la eliberarea acestora.

Art. 46 Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
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o) carantină;
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori
judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
f) forţă majoră;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură
penală;
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori
atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a
reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei,
contractul individual de muncă înceteaza de drept;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Art.47 Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în
următoarele situaţii: <.

-

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; &

b) concediu pentruingrijirea copilului bolnavln vârstă de până la 7 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani:
o) concediu paternal; .

d) concediu pentru formare profesională,
e) exercitarea unor funcţii electivern cada: sor'ganismelorprofesionale constituite la
nivel central sau local, pe toată durata mand tului
f) participarea la grevă; .,;\î*<â
g) concediu de acomodare; >::—,

uncăjîşse suspendă de drept din momentul luării la
„stării de carantină şi a survenirii cazului de forţă

Art.48 Contractul individual de
cunoştinţă de către angajator a declar
majoră.

Art.49 (l) Motivele de suspendare survenite11'1 situaţia participării salariatului la grevă şi
în situaţia absentării acestuia

“ mo " at vor fi constatate de către angajator prin-proces verbal de
constatarein formă scrisă,; gistratln Registrul general de intrări ieşiri al Spitalului.

(2) În cazurile în»care sa declanşat procedura cercetării disciplinare prealabile
condiţiile legii, on a fost aplicată salariatului sancţiunea disciplinară de suspendare…a
contractului pentru axir'î'i 10 zile lucrătoare, ori angajatorul a formulat plângere penală
împotriva salariat

„
şsăil acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu

funcţia deţinută}„ ana“ la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, contractul individual de
muncă poatefi suspendat din iniţiativa angajatorului. În cazulin care angajatorul a procedat la

urma survenirii uneia din aceste situaţii, salariatulişi reia activitatea avută anterior,
, tă nevinovăţia acestuia

,
t*50 (1) Data reluării activităţii va fi data rămânerii definitive a hotărârii de soluţionare aââng'eru penale sau a hotărârii judecătoreşti.“ (2) Pentru perioadele respective i se va plăti o despăgubire egală cu salariul şi celelalte

drepturi de care a fost lipsit pentru perioada suspendării contractului.
Art.51 Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului, ca

sancţiune disciplinară pe o perioadă de maxim 10 zile lucrătoare.
Art.52 (1) În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea

raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade
care depăşesc 30 de zile lucrătoare, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie plătită din fondul de
salarii de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
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(2) Pe această perioadă salariaţii se află la dispoziţia angajatorului:
a) în incinta unităţii, exercitând alte atribuţii date de angajator sau
b) la domiciliul fiecăruia cu obligaţia de a se prezenta la serviciu la data şi era

prevăzută pentru reluarea activităţii;
Modalitatea aleasăin concret de angajator va fi comunicată salariaţilor ca dispoziţie scrisă

şi va fi semnată de luare la cunoştinţă de către fiecare salariat şi înregistrată în Registrul general
de intrare ieşire a documentelor.

Art.53 Contractul individual de munca poate fi suspendat prin acordul părţilor în cazul:
' concediilor fără plată pentru studii
' pentru interese personale, prin cerere în care să se precizeze motivul; aceste cereri „V 'E

înregistrate în Registrul general de intrări-ieşiri. '

Sectiunea V

Incetarea contractului individual de“ luncă
Art 54 Acte doveditoare pentru unele cazuri de încetare dedrept a contractului individualde muncă
(1) Salariatul care se aflăin unul din cazurile de încetare de drept a contractului individual

de muncă: :.
a) la data decesului salariatului 11 al angajatorului persoană fizică, precum şi

în cazul dizolvării angajatorului persoă'iîă juridică, de la data la care angajatorul şi-a
încetat existenţa conform legii; în}

b) la data rămânerii '
003.ng e a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii

sau a punerii sub interdicţie a sala Iyui sau & angajatorului persoană fizică;
c) la data îndeplinirii \mulative a condiţiilor de varsta standard si a stagiului

minim de cotizare pentrupensronare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care
opteazăin scris pentru continuarea executării contractului individual demuncă, în termen
de 30 de zile calendaristiceanterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard si a stagiului
minim de cotizare-„pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei
de pensie în „ l.,pen'siei de invaliditate de gradul Ill, pensiei anticipate partiale, pensiei

) anticipatefvpeîl" ' pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la
data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de
gradulblţş \?

»,„ ca urmare a condamnării penale cu executarea unei pedepse privative de
' e, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti,
e) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a

'avrzelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei,
f) ca urmare a interzicerii executării unei profesii sau unei funcţii, ca măsură

de siguranţă sau pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti prin care s—a dispus interdicţia;

este obligat să comunice către angajator actele doveditoare a situaţiilor ce generează
încetarea, in maxim 24 de ore de la intrarea în posesia lor. Pentru cazul decesului salariatului
acest termen curge din momentul ridicării actului doveditor de la oficiul de stare civilă de către
persoana abilitată.
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(2) Actul prin care se concretizează retragerea acordului părinţilor sau a reprezentanţilor
legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani trebuie comunicat in maximum 24
de ore angajatorului.

Sectiunea VI

Concedierea

Art.55 În cazul reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, concedierea
salariaţilor poate fi dispusă şi în cazulin care salariaţii se aflăin una dm'sttuaţnle prevazute de
art. 60 (1) din CodulMuncii

I .Concedierea pentru motive care ţin depersoana salariatului

Art.56 În cazul în care angajatul se află într—una dintre situaţiile prevăzute de Codul
Muncii şi anume este arestat preventiv pentru o perioadă mai ' are de 30 zile, în condiţiile
codului de procedură penală şi în cazulm care, prin decizie a organelor competente de expertiză
medicală, se constată inaptitudinea sa fizică şi/sau psih \ (fapt ce nu-i permite să îşi
îndeplinească şi atribuţiile corespunzătoare locului de mun Vupat, el este obligat să comunice
angajatorului, personal sau printr-un împuternicit actul care ,éstă această stare de fapt în termen
de maxim 24 de ore de la intrarea în posesie.

“' &

v

Art.57 (1) În situaţia de inaptitudine de ' sus; angajatorul are obligaţia de a-i propune
salariatului alte locuri de muncă vacantein unitat compatibile cu capacitatea de muncă stabilită
de medicul de medicină a muncii; .

(2) În cazul în care angajatorul dl”spuneconcedierea pentru motivul inaptitudine fizică
şi/sau psihică, va emite decizia de co “é'édi “ein termen de 30 de zile de la data constatării cauzei
concedierii, cu obligativitatea acoţdămşsalariamluiîn cauză a unui preaviz,„conform prevederilor
legale. \:î .

(3) În situaţia în car ngajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante constată prin
proces verbal acest lucru Ş solicită, în acelaşi timp, sprijinul AJOFM“, în vederea redistribuin'i
salariatului corespunzătoi' eităţii de muncă constatate de medicul de medicina muncii.

(4) Salariatul are Hla dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea
angajatoruluiin lega » cu existenţa posturilor vacante, în care acesta are posibilitatea de a-şi
manifesta expres consmţământulin legătură cu unul din posturile disponibile.

(5) În găgăl,an care, în aceste 3 zile salariatul nu—şi manifestăexpres consimţământul,
angajatorulpbate dispune concedierea salariatului, în interiorul termenului de 30 de zile
calendaristicede la data constatării cauzei concedierii, cu respectarea elementelor pe care trebuie

n ină, obligatoriu, decizia de concediere, prevăzute de Codul Muncii.
'Art.58 În cazul în care concedierea intervine pentru motivul că angajatul este arestat

_. tiv pentru o perioadă mai mare de 30 zile, angajatorul are obligaţia emiterii deciziei de
concedierein termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedieiii, cu
respectarea prevederilor Codului Muncii,

Art.59 (1) În cazul în care angajatorul constată necorespunderea profesională a
salariatului şi dispune concedierea acestuia, are obligaţia de a respecta procedura de evaluare
prealabilă prevăzută de legislaţia muncii şi în contractul colectiv de muncă aplicabil, în vigoare.

(2) Sfera noţiunii de necorespundere profesională vizează neîndeplinirea în mod repetat a
normei de lucru, desfăşurarea defectuoasă a activităţii, întocmirea unor lucrări de slabă calitate,
împrejurări ce demonstrează inaptitudinea profesională a salariatului, etc. şi trebuie să se
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întemeieze pe fapte elocvente, anterioare, de neîndeplinire corespunzătoare, sub aspect
profesional, a obligaţiilor de serviciu şi pe rezultatele evaluării profesionale, prealabilă aplicării
concedierii pentru necorespundere profesională.

Art.60 De dreptul de preaviz nu beneficiază persoanele care se află în perioada de probă şi
care sunt concediate concediate în temeiul necorespunderii profesionale.

Art.61 În cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la
regulile de disciplină a muncii stabilite prin prezentul regulament intern sau de la cele stabilite
prin Contractul colectiv de muncă aplicabil, angajatorul poate dispune concedierea numai după
efectuarea cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament
intern la TITLUL V Reguli referitoare la procedura disciplinară, cu respectarea prevederilor
legale.

II. Concedierea pentru motive care nu ţin depersoana salariatului

Art.62 În sensul prevederilor art.65 (1) Codul Muncii difiCultăţ—i'le economice,
transformările tehnologice sau reorganizarea activităţii trebuie să rezulte clar din actele societăţii,
iar desfiinţarea locului de muncă să fie consecinţă directă a unei din aceste'îsituaţii în care se află
societatea. — '. '

III. Concedierea colectivă

Art.63 În cazul în care angajatorul aflat în una/
(1) din Codul Muncii, dispune concedierea colect'
Muncii, aceasta trebuie efectuată cu respectarea proc

_u te din situaţiile prevăzute la art.65
n (sensul prevederilor art.68 din Codul
rii prevăzute în lege.

Art.64 (1) În cazul în care într-o perioadă de 45 de zile calendaristice de la data
concedierii, angajatorul reia activităţile-[a căror încetare a condus la concedieri colective,
salariaţii care au fost concediati, auţdr tu] de a fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncă pe care
le—au ocupat anterior, cu respeâîşw , 'turor obligaţiilor prevăzute în sarcina angajatorului
anterior încheierii contractul? 'n" -'V=i„dual de muncă, cu excepţia supunerii acestor-persoane unui
examen sau concurs ori a urje'ispéerioade de probă.

(2) Reangajarea, nu? ăaţaia' de mai sus, se face în baza solicitării în scris formulate de către
salariaţii îndreptăţiţiîjîn“Cobngiţiile strict prevăzute de lege.

Art.65 Persoa fconcediate pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului beneficiază
de dreptul la “

ijpreavrz de 20 zile lucrătoare şi care va fi notificat de urgenţă salariatului după
înregistrarea ce'st'u'ia în registrul general de intrări—ieşiri a documentelor.

jfâ &; (1) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în
mâţa!) atoriu elementele revăzute de Codul Muncii, i anume:(5 , „g P Ş

În) motivele care determină concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 70 alin (2) lit. cl), numai în cazul

concedierilor colective;
(2) Decizia produce efecte de la data comunicării ei salariatului.
Art.67 În situaţia în care în perioada de preaviz acordat persoanelor concediate în temeiul

art.61 lit.c, lit.d, art.65 şi art.67 din Codul Muncii, CIM este suspendat, termenul de preaviz va fi
suspendat corespunzător, cu excepţia cazului de suspendare pentru absenţe nemotivate.
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Art.68 Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale sunt realizate de către tribunalul în
a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, sau, după caz, sediul.

Art.69 (1) Contractul individual de muncă poate înceta ca urmare & voinţei unilaterale a
salariatului prin demisie—notificarea scrisă prin care salariatul comunică angajatorului încetarea
contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

(2) Angajatorul are obligaţia de a înregistra demisia, formulată în scris de către salariat în
Registrul general de intrări-ieşiri a documentelor, în momentul comunicării acesteia de către
salariat.

Art.70 Contractul individual de muncă încetează la data expirării preavizului acordat în
condiţiile legii sau la data renunţării totale sau parţiale de către angajator la termenul respectiv,
de la data menţionată în actul ce constată denunţarea unilaterală a contractului individual de
muncă din partea salariatului.

Art.7l (1) În cazul neîndeplinirii de către angajator a oricăror obligaţiirasumateprin CIM
salariatul poate demisiona fără preaviz, contractul fiind denunţat unilateral d" a data stipulatăin
cuprinsul demisiei

(2) Dovada neîndeplinirii acestor obligaţii se va face prin orice mijlo de probă în faţa
instanţei judecătoreşti competente. —

Sectiunea VII ..
Contractul individualdemuncăpe durată determinată

“\
Art.72 (1) Angajatorul are posibilitatea de aâqăaja; în cazurile şi… condiţiile Codului

Muncii, personal salariat cu contract individual d _yn'éape durată determinată.
(2) CIM pe durată determinată se va încheiatnumaiin formă scrisă, cu precizarea expresă a

duratei pentru care se încheie, durată care (ii “ ”n fimcţie de încadrareain cazurile expres şi
limitativ prevăzute de Codul Muncii:

a) înlocuirea unui salariat în cazul SuSpendării contractului său de muncă, cu excepţia
situaţiei în care acel salariat participă la grevă;

b) creşterea temporară a activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activit" i cu caracter sezonier;
ci)in situaţialn careaestenncheiatin temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a

favoriza temporar anumîîesategorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane aflate1n căutarea unui loc de muncă, care în termen de 5 ani de

la data angajării îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
nel funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau

organizaţiilorneguyemamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul.

(3) CIM pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art 83 Codul
Muncii, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării
unui proiect, program sau unei lucrări.

(4) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe
durată determinată.

(5) CIM pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de
muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai
mare de 12 luni fiecare.
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Art.73 (1) CIM pe durată determinată poate fi încheiat pe maxim 36 luni.
(2) În cazulrn care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a
înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va
expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de
muncă al salariatului titular.

Art.74 Perioada de probă la care va fi supus angajatul cu CIM pe durată determinată nu
va depăşi:

, _

— 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă mai mică de 3 luni;
- 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă între 3 luni şi 6 luni; ,

—

- 30 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă mai mare de 6 luni; „

- 45 zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o: durată a
contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

Art.75 Angajatorul va informa prin orice mijloc, salariaţii angaărŞp“mn CIM pe durată
determinată despre locurile de muncă vacante, corespunzător pregatix _

lor profesionale, la
momentul vacantăn'i acestora şi să le asigure accesulin condiţiiegaguzsalanaţrr angajaţi cu
CIM pe perioadă nedeterminată.

\\
Art.76 În cazul încadrării în muncă cu CIM e rată determinată angajatorul are

aceleaşi obligaţii anterioare, concomitente şi ulterioare rn erii lui, prevăzute de lege pentru
contractul individual de muncă pe durată nedeternrţinată şi reglementate expres în prezentul
Regulamentul Intern.

Sediu—ne "III
Contractul indivţ ' alddămuncă cu timpparţial

Art.77 CIM cu timp parţial.]se. ch ie numai în formă scrisă, numărul de ore normale de
lucru, calculate pe o bază săptămânală sau ca medie pe o perioadă de încadrare în muncă de până
la un an, fiind mai mic decât programul normal de lucru al unui salariat cu normă întreagă
comparabil.

„ &
Art.78 In cufărjrîşulafcontractul individual de muncă cu timp parţial condiţiile în care se

poate modifica p —

“ ul de lucru vor fi precizate în conformitate cu cele prevăzute în prezentul
Regulamenti tam.

_
masura survenirii pe parcursul derulării acestui contractul individual de muncă

Itunităţi de mărire a programului de lucru, inclusiv prin ajungerea la normă întreagă
micşorarea normei întregi până la fracţiunea de cel puţin 1 oră pe zi, angajatorul va

a e orice cale pe salariaţi, la momentul apariţiei acestei oportunităţi.

Art.80 În cazul încadrării în muncă cu contract individual de muncă cu timp parţial,
salariatul se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi
de contractele colective de muncă aplicabile.

Sectiunea IX

Munca la domiciliu
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Art. 81 Salariatii cu munca la domiciliu îndeplinesc sarcinile specifice, în acest loc, stabilindu—Şi
singuri programul de lucru.

Art.82 În cuprinsul contractului individual de muncă la domiciliu este obligatorie menţionarea
expresă a faptului că salariaţii lucrează la domiciliu, a programului şi a modalităţii concrete de realizare a
contribuţiilor, precum şi a obligaţiei angajatorului de asigurare a transportului la şi de la domiciliul
salariatului, a materiilor prime şi a materialelor utilizate în activitate şi a produselor finite.

Art. 83 Modalitatea concretă de realizare a controlului activităţii salariatului vizează modul de
îndeplinire a obligaţiilor ce i—au fost stabilite prin contractul individual de muncă, programul de control se
stabileşte de la ora 10 la ora 13.

Art. 84 În cazul încadrării în muncă cu contractul individual de muncă la domiciliu, angajatorul
are aceleaşi obligaţii anterioare, concomitente şi ulterioare încheierii lui, prevăzute de lege pentru
contractul individual de muncă pe durată nedeterminată şi reglementate expres prin prezentul
Regulament -

CAPITOLULVI \ORGANIZAREATIMPULUI DEMUNCA

Organizarea timpului"demunca
Art. 85 Timpul de muncă reprezintăorice perioadain care slariatul prestează muncă, se

află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineştesarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederiloe
contractului colectiv de muncă aplicabil((\V,

onnă întreagă, durata normală este de 8 ore/zi şi 40 de
ore /săptămâna. În cazurilein cat du ta zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore,
salariaţii au dreptul la pauzăd a. Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15
minute. Repausul pentru luareaw,mesei, cu o durata de 15 minute, se include în programul de
lucru.

Art.87 În caz
ore/zi şi de 30 &

nerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6

Reşăptămâna.r?\ \ . . . „ _ „ „ .. „Art 88 Repartizarea timpului de muncă in cadrul saptamanii este este, de regula, de 8

ore/465%, p de 5 zile, cu două zile de repaus.

rt.89 În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi la o
repa izare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale atimpului de muncă de
40 ore/săptămâna.

Art.90 Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe
săptămâna, inclusiv orele suplimentare.
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Art.91 Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi
prelungită peste 48 ore/săptămâna, cu condiţia că media orelor de muncă calculată pe o peiroadade referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 ore /săptămâna.

Art.92 Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă, se
pot negocia, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depasesca 6 luni.

Art.93 Pentru anumite sectoare de acitivitate se poate stabili prin negocieri colective sau
individuale ori prin acte nrmative specifice o durata zilnică a timpului de muncă mai mică sau
mai mare de 8 ore. '

Art.94 Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadade repausde 24 de ore '
Art95 Muncă prestatăin afară duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută

în art. 112 din Codul Muncii, este considerată muncă suplimentară

Art.96 Muncă suplimentară nu poate fi efectuată fărăa
)

__dul salariatului, cu excepţia
cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgenţe destinatepr\vfiirii producerii unor accidenteori înlăturării consecinţelor unui accident. »

%ăofe ibere plătite în următoarele 60 deArt.97 Muncă suplimentară se compensează '

zile calendaristice după efectuarea acesteia

Art.98 În cazul în care compensarea prin bre libere plătite nu este posibilă, muncă
suplimentară va fi plătită salariatului prinadăugarea unui spor la salariu, care nu poate fi mai mi
de 75 % din salariul de baza.

Art.99 Tinerii… vârstă de”? 21318 ani nu pot presta muncă suplimentară.
&;Art.100Muncă prestainfféorele 23,00-7,00 este considerată muncă de noapte.

Art. 101 Durata norma ă a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi ()
medie de 8 ore/zi,- calculată pe o perioada de referinţă de maxim 3 luni calendaristice, cu
respectarea repausului săptămânal

Art *102“ alariaţii de noapte beneficiază:

\ fie de program de lucru redus cu o ora faţă de durata normală a zilei de muncă,lelein care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără că această să ducă la
sca ferea salariului de baza,

b) fie de un spor pentru muncă prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de
baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţîn 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Art. 103 Salariatii care desfăşoară muncă de noaptesi au probleme de sănătate recunoscute
că având legătură cu acestea vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi, având şi
recomandarea/avizul medicului de medicină muncii.
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Art.104 Tinerii care nu au împlinit vârstă de 18 ani nu pot presta muncă de noapte,

Art.105 Femeile gravide, lauzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să prestezemuncă
de noapte.

Art.106 În concretizarea acestui articol, programul categoriilor de personal este prevăzut
în Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice
din sectorul sanitar, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art.107 Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la
solicitarea salariaţilor.

Art.108 Programul individualizat de muncă poate fnctiona numai cu respectarea
dispoziţiilor art.1 12,1 14 şi 118 din Codul Muncii.

Art.109 Angajatorul va ţine evidenţă orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi va
supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat.

Art.110 Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţa pe secţii şi
compartimente de muncă, cu trecerea orei de începereşhşÎprogramului şi ora de terminare a
programului. Condicile de prezenţa sun \zem'H'cate zilnic de seful de
secţie/compartimenUlaborator, care are obligaţia degăăsşgniinna prin semnătură concordanţă
prezenţei din secţie cu cea din condica.

I. Programul de lucru… secţiile şi compartimentele cu paturi

a) personalul superior de speci tătefmedici

- medic şef - activitate cure edicală şi administrativă de 7 ore în cursul dimineţii în zilele
x_i/”9%

lucrătoare - între orele 8”0%OÎA, 1 5.00

\n- medici specialiş gpfri'mari

— activitate curentă—'de 7 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, între orele 8:00 — 15.00;

e,garda: — între orele 15.00 — 08.00, (17 ore) în zilele lucrătoare;

- in e orele 08.00—08.00 (24 ore) în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale

- ore de gardă desfăşurate în cadrul spitalului pe parcursul unei luni, fiind- prestate in cadrul
contractului individual de muncă pentru efectuare de gărzi

— după linia de gardă beneficiază de 24 ore repaus, iar completarea orelor care fac parte din
normă de bază de 7 ore zilnic se face prin prelungirea activităţii curente aferente altor zile din
cursul lunii, de regulă acelor zileIn care efectuează activitate ambulatoriein cursul după—amiezii,
astfel cum s-a stabilit de şeful secţiei şi aprobat de conducerea unităţii
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- nu beneficiază de repausul prevăzut la aliniatul precedent specialităţile care au număr
insuficient de medici, care ar face imposibilă organizarea activităţii în cursul dimineţii, conform
hotărârii conducerii unităţii

— activitate ambulatorie conform programării stabilite de conducerea unităţii

- planificarea gărzii fiecărui medic se va face astfel încât ziua de gardă si ziua liberă consecutive
acesteia, să nu se suprapună peste ziua planificată pentru activitatea în ambulator

- medicii care nu efectuează gardă, desfăşoară activitate curentă de 7 ore, dimineata in: zilele
lucrătoare, în program continuu sau divizat; "

Contravizita se asigură zilnic, prin rotaţie după amiază în zilele lucrătoare şidimineata, in zilele
de repaus săptămânal şi sărbători legale. '

Program contravizita

Secţia ortopedie-traumatologie — orele _l3.“00-14.00

Secţia recuperare-medicină fizică şi balneologie .- orele l4.00-15.00

— orele l4.00-15.00Compartiment medicină internă

126b) alt personal superior de specialitate— fiziolgfrétoerapeuţi, kinetoterapeuţi

— activitate curentă de 7 ore în cursul dimiîîregii injéilele lucrătoare, orele: 8.00 — 15.00;
\!"

c) personalul sanitar mediu—asistenţ rn, icali, statisticieni medicali

- asistent medical şef - activitate medicală şi administrativă de 8 ore în cursul dimineţii în zilele

lucrătoare, orele: 7.00
..:7

- asistent medicalfcă donator

- activitate c “rent. medicală şi administrativă de 8 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare,

0, sau după caz,

- actrmtate curentă medicală şi administrativă în două ture de 12 cu 24 în zilele lucrătoare,

zilele de repaus săptămânal şi zilele libere legale, după cum urmează: - tură l orele 07.00 — 19.00

- tură Il orele 19.00— 07.00

— asistenţi medicali - activitate curentă în două ture de 12 cu 24 în zilele lucrătoare, zilele de
repaus săptămânal şi zilele libere legale, după cum urmează: - tură I orele 07.00 — 19.00
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- tură ll orele 19.00 — 07.00

sau după caz,

— activitate curentă în o tură de 8 ore în zilele lucrătoare între orele: 7.00 — 15.00

- statisticienimedicali - activitate curentă de 8 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, orele:

7.00 — 15.00

d) personalul auxiliar sanitar

- infirmiere — activitate curentă în două ture de 12 cu 24 în zilele lucrătoare, zilele/de repaus
săptămânal şi zilele libere legale, după cum urmează: - tură I orele 07.00 — 19.00

- tură II orele 19.00 — 07.00

- îngrijitoare - activitate curentă în două ture de 12 cu 24 în zilele lucrătoare, zilele de repaus
săptămânal şi zilele libere legale, după cum urmează: - tură I OreleOTOO— 19.00

- tură II orele 19.00 — 07.00

sau după caz,

- activitate curentă în o tură de 8 ore în zilele de toare între orele: 7.00 — 15.00

sau după caz, în»;

mgoua ture … zrlele lucratoare, dupa cum urmeaza: tura I
&,

- brancardieri - activitate curen
orele 07.00— 15.00.

_ tură II orele 11.00 — 19:00 > '

Pentru tot personalul" are desfăşoară activitatea în ture, se va respectă repausul săptămânal de 2

zile consecuti

himbării echipamentului pentru personalul care lucrează în secţiile medicale
,
(\Q) :

_ enţa schimbării echipamentului de protecţie al personalului se face în funcţie de gradul de
risc astfel :

— echipamentul de protecţie se schimbă zilnic sau la nevoie la : blocuri
operatorii, ATI, sterilizare, bloc alimentar, punct de primire lenjerie murdară ;

- echipamentul de protecţie se schimbă la 3 zile sau la nevoie în următoarele
locuri de muncă : secţii cu paturi, laboratoare, punct de predare lenjerie curată.
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Ritmul de schimbare a lenjeriei în funcţie de specificul secţiei (exceptând situaţiile la nevoie)
se efectuează la 3 zile şi ori de câte ori este nevoie.

Orarul de curăţenie a saloanelor, rezervelor şi a anexelor sanitare ale acestora :

In saloane şi rezerve curăţenia şi dezinfecţia se efectuează:

-06,30— 8,00 (ori de câte ori este nevoie)

- 18,30-20,00

- Dezinfecţia ciclică a saloanelor se efectuează săptămânal de către a 'ritulDDD pe
spital, supravegheat de asistentul şef şi C.P.IA.A.M./ la extemarea pacientului

\.

—Dezinfecţia terminală- se efectuează11'1 situaţie de risc epidemiologie, se realizează…
spaţiulin care apare situaţia de risc epidemiologie de către agentul DDDpe spital, supravegheat
de C.P. 1.A.A.M

În oficiul alimentar şi în sala de mese curăţenie şi dezinfec

- 9,00—9,20 (ori de câte ori este nevoie)

- 19,30-20,00(ori de câte ori este nevoie)

În grupurile sanitare curăţenia şi dezinfecţie—curentăse efectuează :

7,00-7,30 ; 10,30-11,00 şi ori de câte orf°este nevoie

16,30-17,00 ; 21,00-21,30 şi ori de? "“teéor'i este nevoie
\%

8,3 A/9,00; 21 0-021,30 şi ori de câte ori este nevoie

dezinfecţia ciclică se face săptămânal şi la necesitate

Anexele sanitare : la un interval de 2 ore, începând cu ora 6,00 şi ori de câte ori este nevoie.

Programul orar pentru deratizare, dezinfecţie şi dezinzectie pentru saloane şi spital :
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Deratizarea :-se efectuează semestrial şi ori de câte ori este nevoie, conform planului anual DDD
întocmit de CiP.l.A.A.M. , se efectuează de către de către agetul DDD pe spital sau fuma
angajată, supravegheat de C.P.I.A.A.M.

Dezinfecţia curentă se efectuează zilnic şi ori de câte ori este nevoie de către infirmieră,
supravegheată de asistentul şef, asistentul de tură şi CiP.I.A.A.M.

Dezinfecţia ciclică a saloanelor se efectuează săptămânal de către agentul DDD pe spital,
supravegheat de asistentul şefsi C.PIAA.M. \

Dezinfecţia terminală- situaţie de risc epidemiologie, se realizează în spaţiul încare apare
situaţia de risc epidemiologie de către agentul DDD pe spital, supravegheat de C.PZ A*AM.

Dezinsectia :-se efectuează trimestrial şi la necesitate conform planului anual DDD lntocmit de
C.P. 1.A.A.M., se efectuează de către agetul DDD pe spital sau firma angajată-, supravegheat deC.F.LAA.M.

II. Programul de lucru în Blocul operator

a) personalul sanitar mediu—asistenţimedicali

- asistenţimedicali - activitate curentă… oturaxd15.00

b) personalul auxiliar sanitar

- infirmiere - activitate curentă tură de 8 ore în zilele lucrătoare intre orele: 7.00 — 15.00;

\“în;două ture de 12 cu 24 în zilele lucrătoare, zilele de repaus

săptămânal şi zilele libeâşîggăle, după cum urmează: — tură I orele 07.00 — 19.00

%o7'ioo

atéecurentă de 8 ore în cursul dimineţii, orele: 7.00 — 15.00
”'in

- ingrijitoare - activitate 911%

- tură II orele 1

sau după caz

€;; .
Pnlru tot personalul care desfăşoară activitatea1n ture, se va respectă repausul săptămânal de 2

zile consecutive.

III. Programul de lucru în Unităţi de Transfuzie Sanguină

a) personalul sanitar mediu—asistenţi medicali



Page 36 of 124

— asistenţi medicali - activitate curentă în o tură de 4 ore în zilele lucrătoare între orele:
15.00 — 19.00

IV. Programul de lucru în Camera de garda

- medici specialişti, primari

- activitate curentă de 7 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, între orele 8.00 — 15.00;

— linie de gardă: - între orele 15.00 — 08.00, ( l 7 ore) în zilele lucrătoare;

- intre orele 08.00—08.00 (24 ore) în zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorilegali
- ore de gardă desfăşuratein cadrul spitalului pe parcursul unei luni, fiind”prestatein cadrul
contractului individual de muncă pentru efectuare de gărzi —

- după linia de gardă beneficiază de 24 ore repaus, iar completarea orelor care fac parte din
normă de bază de 7 ore zilnic se face prin prelungirea activităţii curente aferente altor zile din l

cursul lunii, de regulă acelor zilein care efectuează activitateambulatoriein cursul după—amiezii, \

astfel cum s—a stabilit de seful secţiei şi aprobat de conducerea unităţii '

- nu beneficiază de repausul prevăzut la alin precedent specialităţile care au număr
insuficient de medici, care ar face imposibil ă—gariizărea activităţii în cursul dimineţii, conform
hotărârii conducerii unităţii

.». J)

b) personalul sanitar mediu—asistenţ
\
edicali, statisticieni medicali

- asistenţi medicali — - acti 'tate curentă în o tură de 8 ore în zilele lucrătoare între orele: 7.00 —

15.00

c) personalul auxili r g;}ar

- infirmiere - actişiţaye curentă în o tură de 8 ore în zilele lucrătoare între orele: 7.00 — 15.00

- îngrijito'aize- actiVitate curentă în o tură de 8 ore în Zilele lucrătoare între orele: 7.00 — 15.00

— ancardieri - activitate curentă în două ture în zilele lucrătoare, după cum urmează: tură [

oreeÎO7OO\
— 15.00.

- tură ll orele 11.00 — 19.00

Pentru tot personalul care desfăşoară activitatea în ture, se va respectă repausul săptămânal de 2

zile consecutive.
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V. Programul de lucru în laboratorul de analize medicale

a) personalul superior de specialitate - medici

- medic şef - activitate curentă de 7 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, în orele 7.00 A

14.00;

b) alt personal superior de specialitate —biologi, chimişti

-biolog— activitate curentă de 7 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, in orele 7.00 — 14.00

c) personalul sanitar mediu—asistenţi medicali

- asistenţi medicali - activitate curentă de 7 ore în zilele lucrătoare orele 07 064.1 4.00 sau

d) personalul auxiliar sanitar

\ele 67.00 — 14.00- ingrijitoare - activitate curentă într—o tură în zilele lucrătoare întiîe—o

zile consecutive.

VI. Programul de lucru în laboratorul de

a) personalul superior de specialitate

' ouă ture de 12 cu 24 în zilele lucrătoare, zilele de repaus săptămânal şi
”ă, cum urmează: - tură I orele 07.00 — 19.00

activitate curentă de 12 ore în cursul dimineţii, orele: 7.00 — 19.00

Pentru tot personalul care desfăşoară activitatea în ture, se va respectă repausul săptămânal de 2

zile consecutive.

VII. Programul de lucru în laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie

a) alt personal superior de specialitate— fiziokinetoterapeuţi, kinetoterapeuţi
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— activitate curentă de 7 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, orele: 8.00 — 15.00;

b) personalul sanitar mediu —asistenţi medicali

activitate curentă în două ture de 8 ore în zilele lucrătoare, după cum urmează: - tură [ orele
08.00 — 16.00

- tură II orele 11.00 — 19.00

VIII . Programul de lucru în sterilizare

a) personalul sanitar mediu—asistenţimedicali

- asistent medical — activitate curentă de 7 ore, în zilele lucrătoare între "orele 08.00 —— 15.00.

IX. Programul de lucru în farmacie

a) farmacişti

- activitate curentă de 7 ore în cursul dimineţii în zilel
\

oare, orele: 08.00 — 15.00.

- depăşirea duratei zilnice a timpului de muncăreprezmtă activitate prestată în cadrul duratei
lunare a timpului normal de lucru

b) personalul sanitar mediu—asisten

„ăl crătoare, în zilele nelucrătoare şi de sărbători legale,- activitate curentă de 8 ore în”
ta prin chemări de la domiciliu, cu recuperarea orelor princontinuitatea activităţii se poat as

_

acordarea de timp liber core for

- Compartimentul de evaluare şi statistică medicală

a) personalul superior de specialitate — medici specialişti şi primari

- activitate curentă de 7 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, între orele: 8.00 — 15.00;

b) alt personal superior- economişti, jurişti
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- activitate curentă de 8 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, între orele: 8.00 — 16.00;

sau după caz

- activitate curentă de 2 ore în zilele lucrătoare între orele 16.00—18.00

b) personalul sanitar mediu —asistenţi medicali, statisticieni medicale

— activitate curentă de 8 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, orele: 8.00 — 16.00;

sau după caz

- activitate curentă de 4 ore în zilele lucrătoare între orele 15.00-19.00

XI. Programul de lucru în blocul alimentar

a) personalul sanitar mediu—asistenţi medicali

şa… e repaus săptămânal şi zilele libere- activitate curentă de 12 ore pe zi în zilele lucrătoare
legale,

între orele 07.00 -19.00

b) personalul muncitor

- muncitori calificaţi - bucătari - activitate" curentă de 12 ore pe zi în zilele lucrătoare zilele de
repaus săptămânal şi zilele libe ale,— între orele 06.30 -18.30

- muncitorul calificat — (mă/gazne'r) - activitate curentă de 8 ore în cursul dimineţii în zilele
lucrătoare, orele: 7.00 ———1

"

Orarul de distribuirea—mesei pe secţii este următorul :

dimineaţă; 8: 8,30;'

hep “c,copii) dimineaţă la 10 şi seară 16
c

Controlul hranei (organoleptic,cantitativ,calitativ)

Medicul de garda: are datoria de a controla zilnic calitatea hranei. Controlul se face la blocul
alimentar împreună cu asistenţă dieteticiană sau persoană desemnată cu atribuţii în domeniu; se
controlează: calitatea hranei, dacă hrană corespunde calitativ cu reţetarul zilei, dacă hrană
corespunde cantitativ.
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Controlul secţiei:

Impreună cu asistenţă şefa, verifică mâncarea din punct de vedere: organoloptic, cantitativ,
calitativ

Raportarea:

Zilnic se întocmeşte un raport care va fi consemnat în registrul de control al secţiei. Diferenţele
constatate, calitativ sau cantitativ vor fi raportate în scris conducerii spitalului.

XII. Programul de lucru în Ambulatoriul integrat al spitalului
,

Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se desfăşoară între orele 0700 — 1500in zilele
lucrătoare. În zilele nelucrătoare ambulatorul integrat nu desfăşoară activitatemedicală

a) personalul superior de specialitate - medici

» programul medicilor care sunt încadraţi în secţiile şi compartimentele u paturi, este stabilit de
către medicul şef al secţiei respective cu avizul directorului*“medical şi aprobarea managerului
unităţii, între intervalele orare următoare: - tură I orele 07.00 “— 135.00

”\\-h

- programul medicilor care sunt încadraţi în ambula orstă'ră corespondent în secţiile cu paturi,
este „%

'

şi ,

stabilit de directorul medical, aceştia desfăişgmşnd' activitate ambulatorie în acelaşi orar de
activitate.

b) personalul sanitar mediu — asistenţfi'n

activitate curentă de 8 ore în/eurSUl dimineţii în zilele lucrătoare, orele: 7.00 — 15.00f\
631} "

XIII. Programul dejuîşu al Comitetului Director

- Manager — a'ctivţţajecurentă de 8 ore în zilele lucrătoare între orele 08.00 — 16.00

- Director financiar—contabil -activitate curentă de 8 ore în zilele lucrătoare între orele 08.00—

— Director medical — activitate curentă de 8 ore în zilele lucrătoare între orele 08.00 — 16.00

XIV. Programul de lucru al personalului TESA

activitate curentă de 8 ore în zilele lucrătoare între orele 08.00 — 16.00
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XV. Programul de lucru al personalului muncitor

— activitate curentă de 8 ore în două ture în zilele lucrătoare între orele 08.00 — 16,00

Orarul şi personalul care se ocupă cu întreţinerea spaţiilor verzi si a cailor de acces,
îndepărtarea ghetii şi a zăpezii din incinta spitalului şi a cailor de acces :

Întreţinerea spaţiilor verzi si căile de acces, precum şi îndepărtarea ghetii şi a zăpeziidin incinta
spitalului şi a cailor de acces se curată şi se intretin zilnic, în funcţie de anotimp, prinugrijă
muncitorilor, între orele 8 şi 10 şi de câte ori este nevoie, în intervalul orar &CO-16,00

XVI. Programul de lucru al personalului din cadrul spălătoriei

— activitate curentă de 8 ore în două ture în zilele lucrătoare între orele 07.00 — 15 .00-

Art.112 Programul unităţii nu poate fi modificat decât în pib-a justificat de solicitările
populaţiei, cu respectarea dispoziţiilor regulamentelor şi cu apr ea managerului.

Art.113 În cazul muncii neîntrerupte, angajatulîtdin schimb nu poate părăsi locul de
muncă, până la prezentarea schimbului. Dacă schimbul fiusfe prezintă, sau se prezintă într-o stare
care l-ar face incapabil să presteze muncă, va ţat- şeful ierarhic superior, care pe lângă
luarea măsurilor necesare este obligat să sesizez' ,u'cerea unităţii.\Art.114 Planificarea programuluideIncă) a personalului sanitar si auxiliar sanitar din
unitate se face prin întocmirea de gra. ex—lunare de activitate întocmite anticipat pentru luna
următoare. \

„, . ?
Prin graficele lunare se stabfigşte?

. 4.735

a) numărul de persorialpefiecare tură în raport cu nevoile asistenţei medicale;

b) rotaţia pe âeîâyersonalului;
. ) „

c) intervăulélegal dintre două zile consecutive de lucru;

Graîicéle' lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de seful locului- de muncă,
şi se'd'epgnla compartimentul RUNOS al unităţii până la dată de 25 a lunii, pentru luna
următoare Şeful compartimentului RUNOS după verificarea acestora le va depune pentru
apre/“bare conducătorului unităţii, până la dată de 30 a lunii de depunere.

Orice modificare a graficelor de lucru se face la propunerea şefului de compartiment, cu
aprobarea conducerii unităţii.

Art.115 Personalul din unitate care desfăşoară activitatea în 2 ture poate fi scutit temporar
de a presta activitate în tură de noapte atunci când se află în una dintre situaţiile:

a) în caz de graviditate, lehuzie şi pe timpul cât alăptează;
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b) are program redus pe bază de certificate medical;

c) starea de sănătate contravine desfăşurării activităţii în tură a 3—a, dovedită cu fişa de
aptitudine emisă de medicul de medicină muncii;

d) pensionare de invaliditate de gradul III.

Art.116 Continuitatea activităţii medicale de specialitate se asigură prin linii de gardăorganizate la nivelul unităţii.

Art.117. Linia de gardă se organizează între ora de terminare a programului medicilor
încadraţiin unitate şi ora deincepere a programului din ziua următoare. "w

Art.118 Programul gărzilor la nivelul unităţii se întocmeşte lunar până în dată-de 25 pentru
luna următoare, de conducerea secţiilor, laboratoarelor şi a compartimentele, se „avizează de către
directorul medical şi se aprobă de managerul unităţii.

Programarea gărzii în cazul fiecărui medic, se va face astfel încât zilele cândincepe şi când
se termină garda nu se vor suprapune peste programul de ambulator aprobat de conducerea
unităţii. _

Art.120 Este interzis medici
serviciului de gardă.

j ",

Art.121 Medicii care'deţîn— ncţii de conducere (manager, director medical, şef secţie, şef
laborator, şef serviciumedă „\

riu au obligaţia de a efectua gardă.
-\Jr

'

Art.122 Şenrssectnlor răspund pentru gestionarea urgenţelor pe parcursul programului
normal de mun ă,astfel

— itgsiăaţiăin care în gardă urmează să intre medic/medici angajaţi ai secţiilor spitalului,
echipadeÎ'gardă va gestiona urgenţele începând de dimineaţă, inclusiv pe parcursul programului
normalde uncă

- în situaţia în care în gardă urmează să între medic/medici angajaţi cu contract de gărzi,
dect medici care nu sunt angajaţi ai spitalului, medicul şef secţie va desemna unul din medicii
angajaţi ai secţiei care se ocupă de urgenţe între orele 8.00—15400, care va deveni medicul curant
al pacientului şi va purta răspunderea medico—legală a asistenţei medicale acordate.

În cazul specialităţilor chirurgicale, pe parcursul programului de gardă se interzice
efectuarea de către medicul de gardă a intervenţiilor programate, fiind permise doar intervenţiile
chirurgicale de urgenţă.
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Art.123 Medicii care se află în una din situaţiile nominalizate mai jos, pe timpul cât
durează această situaţie sunt scutiţi de a fi incluşi în graficul de gărzi:

— pensionari de invaliditate gradul III;

— femeile gravide începând cu luna a 6-a, cele care alăptează;

— medici care au program redus cu o pătrime din durata normală a timpului de lucru, pe
bază de certificat medical

— medicii care au recomandarea cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de'muncă.

Art124 Cererile pentru schimburi de tură (modificare de grafic) se înregistrează la
secretariatul unităţii.Evidenţa orelor efectuate peste program se ţine separat pelocuri de muncă şi
se depune la serviciul resurse umane.

Termenul limită de trimitere a graficului de gărzi este dată de 25, a fiecărei luni.

Art.125 (1) Întârzierile sau plecările de la program, epot face numai cu avizul şefului
ierarhic şi aprobarea managerului şi se menţionează“ ica de prezenţa. În această condica
vor fi menţionate recuperările, invoirilem intere _

1, precum şi situaţiile de concediu de
odihnă, concediu medical şi delegaţie

(2) Durata învoirii, cine preia sarcinile “pe durata absenţei şi acodul superiorului vor fi
consemnate în registrul de învoiri. '

(3) Recuperarea timpului „, t va fi explicită în registrul de învoiri prin menţionarea
datei, duratei şi a act1v1ta il' desfăşurate Orele se recuperează în luna în curs. Orele
nerecuperare diminuează tétalulrorelelor lucrate… luna. În caz de nerecuperare, salariatul se
plăteşte pentru timpul efec ucrat. Angajaţii au dreptul la o singiră învoireîn cadrul unei luni
calendaristice. În foaia cole 1vă de prezenţa, orele deinvoire se notează cu

(4) Situaţia *e alizată a invoirilor şi recuperărilor va fi predată lunar managerului
spitalului şi compartimentului RUNOS.

Secţiunea II

Timpul de odihnă şi alte concedii

Art.126 Salariaţii au dreptul la concediu de odihnă anual plăţiţi şi este garantat tuturor
salariaţilor.

Art.127 Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate formă obiectul vreunei cesiuni,
renunţări sau limitări
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Art.]28 Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte pentru fiecare salariat,
în tîlncţie de vechimea în muncă astfel:

a) pentru o vechime de 0-1 an (neîmpliniţi la dată începerii concediului) — 20 de zile
lucrătoare;

b) pentru o vechime de 1-5 ani (neîmpliniţi la dată începerii concediului) - 22 de zile
lucrătoare;

c) pentru o vechime de 5-10 ani (neîmpliniţi la dată începerii concediului) - 23
lucrătoare; '

(l “
d) pentru o vechime de 10-15 ani (neîmpliniţi la dată începerii concéî _ului) - 25 de zile

lucrătoare; —"'

e) pentru o vechime de 15-20 ani (neîmpliniţi la dată începe ' »chediului) - 28 de zile
lucrătoare;

,
' î

0 pentru o vechime de peste 20 de ani — 30 de zile lucrătoare.

Art.129 La stabilirea duratei concediului de,
temporară de muncă şi cele aferente concediulu
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav;

, anual, perioadele de incapacitate
Îătemitate, concediului de risc maternal şi

c nsideră perioade de activitate prestată.

Art.130 În situaţia în care incapac „Laptemporară de muncă sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul aperitru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul
efectuării concediului de odihnăfanual, ““acesta se intrerpe, urmând că salariatul să efectueze

arestul zilelor de concediu dy ce ,a incetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de
maternitate, de risc mategéélîăhmcşea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil
urmează că zilele neefegtugtqsăiie reprogramate.\ \}

Art.13l Sallaăaţéué39 are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care
incapacitatea temfîoăâfţa de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreagă perioada a unui an
calendaristic, aja (“îi-ul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într—o perioada de 18
luni începâpd'cuşăiârl următor celui în care acesta s—a aflat în concediu medical.

%
€:;ţAVE*\1;\t.132v (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au

dr” tul'la\un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători cu o
durataade 10 zile.

(2) Salariatii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite precum şi tinerii în vârstă
de până la 18 ani beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile pe an.

(3) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile
de salariaţi prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi va fi
de cel puţin 3 zile lucrătoare.
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Art.133 Salariatele care vor urmă o procedură de fertilizare "in vitro" vor putea beneficia
de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de 3 zile. Cele trei zile se vor acordă astfel:

—1 zi la dată efectuării puncţiei ovariene

-2 zile începând cu dată efectuării embriotransferului

Solicitarea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar va fi însoţită de scrisoare
medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii.

Art.134 Concediile de odihnă de la art. 128 se suplimentează cu câte 1 zi pentru fiecare 5
ani de vechimein aceeaşi unitate. Beneficiază de vechimein aceeaşi unitate şi salariaţii trecuţide la o unitate la altă prin reorganizare, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 135 Sărbătorile legalein care nu se lucrează, precum şi zi'lNeŞlibere plătite stabilite
prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt inclusein concediu-lui de odihnă
anual. 7

Art. 136 Pentru salariaţii încadraţi în muncă în timpu anului, durata concediului de odihnă
se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la». incadrare la sfârşitul anului calendaristic
respectiv.

Art.137 (1) Concediu] de odihnă se ef tu aza>în fiecare an.
(2) În cazul în care salariatul, din mo ustificate, nu poate efectua, integral sau parţial,

concediul de odihnă anual la care eptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul
persoanei în cauza, angajatorul esteobliga să acorde concediul de odihnă neefectuat într-0
perioada de 18 luni începând cu anul următor celuiIn care s—a născut dreptul la concediul de
odihnă anual. ,

(3) Compensarea înţbani aţconcediului de odihnă neefectuat este permisă numai înfcazul
încetării contractului ind" ual de muncă.

f\—Art.138 (l“),şCoricediul de odihnă poate fi acordat global sau în transe, la cererea
salariatului,cuşondiţia că una din tranşele de acordare să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare.
Cealaltă partewaătiebui acordată şi luată până la sfârşitul anuluiin cu1s.

,
G nd din motive neimputabile salariatului acesta nu ţi— a efectuat integral concediul de

o.d'i “aspe anul în curs, restul de concediu se va acordă până la sfârşitul anului urmator, în
periăda solicitată de salariat

Art. 139 (1) Pentru asigurarea bunei funcţionări a organizaţiei, efectuarea concediului de
odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu
consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările
colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.

(2) Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor, conform
unei proceduri şi de către persoanele desemnate de conducerea spitalului în acest scop, în baza
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atribuţiilor stabilite prin fişa postului; persoanele desemnate asigură şi respectarea programării
realizate,

(3) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai micide 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
(4) Prin programare individuală se poate stabili dată efectuării concediului sau, după caz,

perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai marede 3 luni.

(5) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poatesolicită efectuarea concediului cu cel puţîn 60 de zile anterioare efectuării acestuia.
(6) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, programarea se realizeazăastfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţîn 10 zile lucrătoare de

concediu neîntrerupt.
_

(7) Programarea concediilor de odihnă poate fi modificată, la cererea. salariatului, sau
concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective, cum ar fi:

a) salariatul se află în concediu medical;

şirului de maternitate;

e) salariatul urmează sau trebuie să urmezequn'zcurs de calificare, recalificare, perfecţionare sau
specializare în ţară sau în străinătate; / *—

f) salariatul are recomandare medidală „p tru a urmă un tratament într-o staţiune balneo-
climaterică, caz în care dată începf _cjîîcediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea
medicală; '

g) salariatul se află în concediu'plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani;

11) forţa majoră;

(8) Prpgr area concediilor pentru anul în curs va fi întocmită în maxim 30 de zile de la
dată întrării În, goare a prezentului Regulament.

, s
(9) *Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de

con
,
u ce reprezintă media zilnică a drepturilor salariale, constând în salariul de bază,

indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent din ultimele 3 luni anterioare celei în care este
efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Această indemnizaţie nu poate fi
mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite
pentru perioada respectivă, prevăzute în contractului individual de muncă al fiecărui angajat.
Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator, cu minim 5 zile lucrătoare
înainte de plecarea în concediu.

Art. 140
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(1) În caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la
locul de muncă, acesta poate fi rechemat din concediu, prin hotărârea organelor de conducere ale
angajatorului, formulată în scris, În cazul recliemării persoanele în cauză au dreptul la
rambursarea tuturor cheltuielilor suportate de către salariat şi familia acestuia necesare în
vederea revenirii şi a eventualelor prejudicii suferite de acesta că urmare a întreruperii
concediului de odihnă. Aceste cheltuieli vor fi suportate de către angajator în măsura dovedirii
lor prin acte şi prin stabilirea unei legături nemijlocite între aceste prejudicii şi faptul rechemării.

(2) Programarea zilelor rămase neefectuate din concediul de odihnă se va face. de comun
acord între conducerea spitalului şi salariat în limitele legislaţiei în vigoare si a Regulamentului
Intern.

Art.141 Salariatii au dreptul , la cerere, la zile libere plătite pentru evenimente'deosebite
în familie, după cum urmează:

- Căsătoria salariatului: 5 zile

(la întoarcerea din concediu se vor anexă actele doveditoare)

- Căsătoria unui copil: 3 zile

- Naşterea unui copil: 5 zile

- Decesul soţului/soţiei,copilului,

părinţilor,socrilor: 5 zile

» Deces bunici,fraţi,surori 3 zil'

— Ziua de naştere a 5
acordate

- Ziua de 7 aprilie—
_

"ua mondială a sănătăţii, cu recuperare într-un interval de 30 de zile
lucrătoare.

-1 zi lucrăt are liberă /an pentru îngrijirea sănătăţii copiilor— Legea nr. 91/2014- fără plata
drepturilorrşâlariale

dgnatorii de sânge —— conform legii;
\

Art.142 În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere
plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Drepturile prevăzute la art.90, se
acordă pe baza de cerere în termen de 5 zile de la producerea evenimentului , dar nu mai târziu
de 15 zile. La cerere se anexează acte justificative.
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Art.143 Concediile fără plată

(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată pe odurată de maxim 90 zile lucrătoare într-un an calendaristic, pe bază de cerere pentru rezolvarea
următoarelor situaţii personale:

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de
învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţa, a examenelor de an universitar, cât şi a
examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral
sau fără frecvenţa;

b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de
doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat;

c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui postrn altă unitate.

(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plata, fără limita prevăzută la alin (l),îurmătoarele situaţii:
a)rngrijirea copilului bolnavrn vârstă de peste 3 ani, în perioada indicatărn certificatul

medical, de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şitatăl salariat, dacă mama copilului
nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plata;

b) tratament medical efectuatrn străinătate pe durăîa recomandată de medic, dacă celin
cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţiespntz, incapacitate temporară de muncă,
precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, sp„éiroii a unei rude apropiate- copil, frate,
sora, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratameîfîn străinătate —, în ambele situaţii cu avizul
obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.

(3)în mod excepţional, concedii fără platapot fi acordate şi pentru interese personale, altele
decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor

, prima varianta (concediul pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 1 an) au dre tul l un concediu fără plata pentru creşterea copilului până la vârstă de 2
ani.

(5) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situaţia de criză
economică, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au
obligatia

a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plata
pentru o perioada de până la 10 zile lucrătoare;

b) să reducă programul de lucru;

e) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b)

d) altă măsură cu efect echivalent.
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Art.144 — Concediile paternale

( 1) La cerere, salariatul poate beneficia de concediu paternal, în primele 8 săptămâni de la
naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia. Durata concediului paternaleste de 5 zile. Dacă angajatul a obţinut un atestat de absolvire a unui curs de puericultură, durata
concediului paternal este de 15 zile, Angajatul poate beneficia de concediul prelungit datorităabsolvirii cursului de puericultură doar o singură dată.

(2) În cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concedit'ilui de
lăuzie, angajatul tată al copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă.Pentru această durată, tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentrusarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul'de bază=şi“véchiinea
în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea, la'ale'gere;

Art.145 — Concediile de sarcină şi de lăuzie

(l) Angajatele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, peoperioadă de 126 de zile
calendaristice, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(2) Concediul pentru sarcină se poate acorda pe o pericadă de 63 de zile înainte de naştere,iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de ' ”“ upă naştere. Durata minimă obligatorie aconcediului de lăuzie este de 42 de zile calendafi "Persoanele cu handicapbeneficiază, la
cerere, de concediu pentru sarcină, începând 011%“ aţa—6% de sarcină.

, €., »,îs
a copiilor

( l) Angajaţii beneficiazţtderco —édiu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
sau, în cazul copilului cu hand" V“ 'de până la 3 ani, începând în conformitate cu legislaţia în
vigoare. '

Ka

(2) În afara copced i legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani,salariata mamă p a beneficia de încă un an concediu fără plată. Pe această perioadă -nu i se va
putea desface cgrîiăc' l de muncă, iar în postul său nu vor putea & angajate alte persoane, decâtcu contract de& uri/că pe durată determinată.

„(lină-ig'ăjaţiiau dreptul la concediu fără plată pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de
pân—f\l 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la
îm“ ' ifea vârstei de 18 ani, în conformitate cu OUG 158/2005 privind concediile şiin egpnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aşa cum a fost modificată şi completată ulterior;

Art. 147 — Concediul de risc maternal

(1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să
îndeplinească obligaţia de modificare a condiţiilor, orarului de muncă sau a locului de muncăconform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, salariatele
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gravide, mame, lăuze sau care alăptează au dreptul la concediu de risc maternal, numai dacă
solicitarea este însoţită de documentul medical, astfel:

a) integral sau fracţionat, până în a 63--a zi anterioară datei estimate a naşterii
copilului, respectiv datei intrăriiin concediul de matemitate;

b) integral sau fracţionat după expirarea concediului postnatal obligatoriu şi dacă
este cazul, până la data intrării în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
sau în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;

e) integral sau fracţionat, înainte sau după naşterea copilului, pentru salariata care nu
îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate;

(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe operioadă
ce nu poate depăşi 120 de zile calendaristice, de către medicul de familie saiîi'xdemedicul
specialist, care va elibera un certificat medicalin acest sens, dar nu poate fi acordatsiînultan cu
alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigarărisociale.

Art.148- Concediu de acomodare "

(1)Salariaţii pot să beneficieze de un concediu de aco odare atunci când vor solicita
adoptarea unui copil, conform Legii nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte rîbmiative.

(2)Concediul de acomodare se acorda in confomiifiăticu articolul 51 alineatul (1) din
Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modifica ,1 şi completările ulterioare,

(3)Plata indemnizaţiei lunare aferente concediuluideacomodare va fi făcutăin baza cererii
persoanei îndreptăţite la care va anexa:

- certificatul de grefăin baza căruia seexecută hotărârea judecătorească de încredinţarein
vederea adopţiei;

- documentul care atestă mutareaacopi'lvlui la adoptator/familia adoptatoar;e
— dovada intrării efectivein conc\sau a suspendării activităţii- copia actului de identitateSăîăşoicitantului;
— copia certificatului denaşterqal copilului;
- acte doveditoare privmdrealizarea de venituri supuse impozitului pe venit (venituri din

salarii, din activ

Atât cerereaşcâtşi documentele justificative enumerate vor trebui depusesi înregistrate, în
maximum zece ziLteucrătoare de la data punerii în executare a hotărârii judecătoreşti de
încredinţare%derea adopţiei, la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socialăin iaza căreia îşi aredomiciliulxsqăl

\1501
ntul

9— Alte zile libere
„%Ctşiform CCM aplicabil la nivel de unitate sanitară.
,

_ a
" Art. 150 — Alte concedii
Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă şi concediile medicale pentru

prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă muncă, exclusiv pentru situaţiile
rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, vor fi acordate în
conformitate cu OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, aşa cum a fost modificată şi completată ulterior.
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Art.151 Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbătă şi
duminică sau în alte zile, în cazul în acre repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia
interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii unităţii

Art.152 În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o
perioada de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu acordul sindicatului
sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.

Art.153 În cazul unor lucrări urgente, a coror executare imediată este necesară pentru
organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatului, pentru evitarea unor
accidente 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. >

Art.154 Zilele de sărbătoare legală
(1) Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se

lucrează, se face de către angajator. ;-
(2) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: _

%

a) 1 şi 2 ianuarie;

b) 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române;

c) Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelu

(1) prima şi a două zi de Paşti;

e) 1 mai;

f) 1 iunie; Q;
g) prima şi a două zi deARiş/sşălu,

mâăţinaşia două zi de Crăciun;
4 r, 6%

]) două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora, în alte zile
decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual.

(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu
poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.
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CAPITOLUL VII
FORMAREA PROFESIONALA

Art.155 Salariaţii pot beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională, care se pot
acorda cu sau fără plată, în virtutea obligaţiei salariaţilor de a menţine gradul sporit de competitivitate a
procesului de muncă.

Art.156 Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru
pregătirea şi susţinerea lucrării de diplomăin învăţământul superior. Acest concediu se poate acorda şi
fracţionat, la cererea salariatului.

Art.157 Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cerem formulatein
scris de către salariat, pe perioada formării profesionale urmată de salariat din iniţiativă

Art.158 Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională poate fi espinsă numai dacă
absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. .:&

Art.159 Cererea de concediu fără plată pentru formare profesional Î'ffebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:

'

a) să fie înaintată angajatorului cu minim 0 lună înaintede efectuarea concediului;
b) să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul, durata,

precum şi denumirea instituţiei

Art.160 Efectuarea concediului fără plată pent
' XXeprofesională se poate realizain întregime

şi / sau fracţionatin cursul unui an calendaristic, peri _
ţinerea examenelor de absolvire a unor forme

de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor»depro ovare în anul următor în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior, cu respectarea modalităţii deîntocmire a cererii prevăzutein prezentul regulament.

Art.]61 La sfârşitul perioadei de formare profesională, salariatul trebuie să prezinte angajatorului,
dovada absolvirii / neabsolvirii cursului.

5“…
Art.162 În cazulin care\gngajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa

participarea unui salariat laoâlîpareprofesionalăin condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la
un concediu pentru fonnare> ională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la
80 de ore. Indemniza ia de conQEcdiu va fi stabilită la fel precum indemnizaţia de concediu de odihnă.
Perioada în care Sălătrîşrlîieneficiază de concediul astfel plătit se stabileşte de comun acord cu
angajatorul. Cerere e oncediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului în
condiţiile prevăzute de*Tegislaţie şi de prezentul Regulament cu privire la cererea de concediu fără plată
pentru formare Bf!) sională.

<é—Ar I\GS)Durata concediului pentru formare profesională nu este dedusă din durata concediului de
odihna anual şr este asimilată unei perioade de muncă efectivăin ceea ce priveşte drepturile cuvenite
sâléiliiatuu'ui, altele decât salariul.

CAPI'ţOLUL VIII ,
PROTECTIA MATERNITATII LA LOCURILE DE MUNCA

Art.164 În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide şi/sau
mame, lăuze sau care alăptează, angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena,
protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale.

Art.165
Angajatorul are următoarele obligaţii:
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a) să prevină expunerea salariatelor (gravide, lăuze sau care alăptează) la riscun' ce le

pot afecta sănătatea şi securitatea în situaţia în care rezultatele evaluării evidenţiază riscuri;
b) să nu constrângă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării

lor de graviditate ori a copilului nou născut, după caz;
0) să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi să nu

anunţe alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a
procesului de muncă;

d) să modifice locul de muncă al salariatelor care îşi desfăşoară activitatea numai în
poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat astfel încât să li se asigure la intervale regulate de timp,
pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau pentru mişcare, la recomandarea
medicului de medicina muncii;

e) să acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultaţii prenatalaconstândin ore
libere plătite salariatei, în cazulin care investigaţiile medicale se pot efectua numai în timpul
programului de lucru;

0 să acorde salariatelor care alăptează pauze de alăptare decât6 o oră fiecare în
timpul programului de lucru fie să reducă durata timpului de lucru uéî ore zilnic, fără
diminuarea drepturilor salariale;

g) să transfere la un alt loc de muncă cu menţinerea salari'iilui de bază brut lunar
salariatele gravide, lauze sau care alăptează, care desfăşoarăin mod curent munca cu caracter
insalubru sau penibil (greu de suportat);

h) să transfere la un loc de muncă de zi, salariatele care desfăşoară muncă de noapte
şi a căror sănătate este afectată, pe baza solicitării 8011sta acestora;

i) sămodificein mod corespunzător ' ,diţiile/orarulde muncă, ori să repartizcze la
alt loc de muncă salariatele gravide, lauze gf

_ e 'alaptează care desfăşoară activitate ce
prezintă riscuri pentru sănătate, securitate d\repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării conform
recomandării medicului de medicina mun» %

Art.166
Salariatele gravide şi/sau mamele Îauzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste

măsuri trebuie să informezein scri angajatorul asupra stării lor fiziologice astfel:
a) salariata gravida ,va anunţa în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de

graviditate, va depunein co ie Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei— document
medical, completat de medic,- însoţită de o cerere care conţine informaţii referitoare la starea de
maternitate şi solicit/arcadă a i se aplica măsurile de protecţie prevăzute de reglementărilein

\,»!vigoare; ,b) salanaféîşéfuza care şi——a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzic
respectiv a c cedi ui postnatal obligatoriu, va solicita angajatorului în scris măsurile de
protecţie pre a'zu/e de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de

familie/mediculspecialist, dar nu mai târziu de 6 luni dela data la care a născut,
o salariata care alăptează, la reluarea activităţii după efectuaiea concediului de lăuzie, va
_ gajatorulin scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare,

anex nd documente medicale eliberate de medicul de familie/medicul specialistin acest sens
careva cuprinde şi recomandări cu privire la capacitatea de muncă a acesteia.

Art.167. În cazul în care din motive justificate, angajatorul nu poate îndeplini cele două
obligaţii, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, acordat conform legii, numai dacă
solicitarea este însoţită de documentul medical, astfel:

a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor
legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru salariata
gravidă



Page 54 of 124

b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele gravide, lăuze sau
care alăptează în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului
până la împlinirea vârstei de 2 ani, sau în cazul copilului cu handicap până la 3 ani.

Art.168 Concediul de risc maternal se poate acordă, în întregime sau fractionat, pe o
perioada ce nu poate depăşi 120 de zile de către medicul de familie sau medicl specialist, care va
elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii
prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii şi de drepturi de asigurări sociale.

Art.169 Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariată s—a

prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.
Art.170 Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăptează, în cursul

programului de lucru două pauze pentru alăptare de câte o ora fiecare. În aceste pauze se include
şi timpul necesar deplasării dus—întors de la locul în care se găseşte copilul.

Art.171 La cererea mamei, pauzle pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei
normale a timpului sau de muncă cu două ore zilnic. -

Art.172 Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului d emunca, acordate pentru
alăptare, se includin timpul de muncă şi nu diminuează veniturile ariale şi sunt suportate
integral din fondul de salarii al angajatorului. '

Art.173 În cazul în care angajatorul asigura în cadrul ,uri icăperi speciale pentru
alăptat, acestea vor îndeplini condiţiile deigienă corespunzătoare nogmelor sanitare în vigoare.

Art.174 (1) Angajator nu va dispune încetarea rapa—cazul:a) salariatelor gravide, cele care au născut recent şi celor care alăptează, din motive care au
legătură directă cu starea să;
b) salariatei care se aflăin concediu de maternitate;

_lui de muncă sau de serviciu în

d) salariatei care se aflăin concediu pşn& reşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani,
sau, în cazul copilului cu handicap,pnă laSÎani

(2) Interdicţia prevăzutălăaliit. (1) lit. b) se extinde, o singură dată, cu până la () luni după
revenirea salariatei în unitate.

rezultă din desfiinţ
transformărilor}

Angajatorii au obligaţia să afişeze la loc vizibil, câte o copie după Ordonanţă de
—. /2003, o perioada de 6 luni de la dată publicării sale în Monitorul Oficial al
Partea I.

CAPITOLUL IX
SALARIZAREA

Sectiunea I
Salarizarea
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Art.177 Pentru muncă 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. Pe lângă salariul de baza, salariatul mai beneficiază şi de indemnizaţii, sporuri precum şi
alte adaosuri.

Art.178 Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor

Art.17é Angajatorul nu poate stabili salarii de baza prin contract individual d muncă sub
salariul de baza minim brut pe ţară.

Art.180 La stabilirea şi acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de
sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, handicap, situatie sau “responsabilitate
familială, apartenenţa ori activitate sindicală. '

Art.181 Salariul este confidenţial, fiind plăti direct titularului sau persoanei împuternicite
de acesta. f.,

Art.182 Plata salariului se efectuează prin virament într cont bancar\ă L

Art.183 În caz de deces al salariatului, drepturile salarialedatorate până la dată decesului
sunt plătite, în ordine, soţului supravietuitoe, co il'g ajori ai defunctului sau părinţilor
acestuia, altor moştenitori, în condiţiile dreptului „ung/“e

%;

Art.184 Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afară cazurilor şi condiţiilor
prevăzute de lege.

, . \“
Art.185 Reţinerile cu titlu d ”daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă

datoria salariatului este scadenţă \ Id} şi exigibilă şi a fost constatată că atare printr-o hotărâre
rămasă definitivă şi irevocabilăfîx;

Art.186 În cazul pluf

a) obligaţiile déiîiatfreţinere

b) conţfiăuţiile si impozitele datorate către stat;\,.; ,

3a Art.187Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşiin fiecare luna jumătate din salariul
net.

Secţiunea II
Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi afişei de

evaluare aperformanţelor profesionale individuale
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Art.188 În aplicarea dispoziţiilor art.40, alin.(l), lit f) din Legea nr.53/2001— Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completaterile ulterioare, la nivelul Sptalului de Ortopedie
şi Traumatologie Azuga, se instituie procedura internă de evaluare a activităţii profesionale a
salariatului, conţinând obiective de performanţă individuală şi criterii de evaluare a realizării
obiectivelor d eperformanta, cu observarea prevederilor legale în materie, ce fac obiectul
Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1229/2001-privind aprobarea criteriilor de evaluarea
performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţele
profesionale individuale, publicat… M.0. nr.560/2011. —

Art.189 Evaluarea performanţelor profesionale individuale are că scop,-aprecierea
obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a ofiteriilor de
evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod (efectiv.

Art. 190- (1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se°aplică fiecărui
angajat, în raport cu cerinţele postului.
(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale

individuale. *::—
Art.191 - (l) Perioada evaluată este cuprinsă între Nanîarie şi 31 decembrie a anului

pentru care se face evaluarea.
*

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 %,
îîqâie a anului următor perioadei

evaluate. \\ \Art. 192 - Procedura de evaluare a peer ,
lor profesionale individuale nu se aplicăin

următoarele situaţii:
.

'
_35

"

a) persoanelor angajate că debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei
corespunzătoare stagiului de debutant;
b) angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care

evaluarea se face la expirarea;unulz_an de la reluarea activităţii,
c) angajaţilor promovaţi r-o “altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, precum

şi celor angajaţi din afarăwmtăţiipentru care momentul de evaluare se stabileşte de conducerea
fiecărei instituţii publice,-„_Î} “

d) angajaţilor aflaţiin concediu plătit pentruingrijirea copiilorrn vârstă de până la 2 ani, pentru
care evaluarea se faccălaexpirarea unui an de la dată reluării activităţii;
e) angajaţilo care nu au prestat activitatein ultimele 12 luni, fiindin concediu medical sau în

concediu făraplăta, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de
conducefea,6ecarer instituţii publice.

. ”tag;Î93- (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către

&,

să"(ZvZŞAre calitatea de evaluator:

a) persoană care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară
activitatea persoană cu funcţie de execuţie evaluată;
b) persoană de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii sanitare

publice, pentru persoanele de conducere.
(3) Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale se

aprobă de conducătorul instituţiei publice.
(4) Pentru conducătorii instituţiilor publice numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii, fişa de
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evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de ministrul sănătăţii.
Art. 194 — Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum

urmează:
a) între 1,00 si 2,00 — nesatisfăcător;
b) între 2,01 şi 3,50 — satisfăcător;
c) între 3,51 şi 4,50 - bine;
d) între 4,51 şi 5,00 - foarte bine.
Art. 195- (l) Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face

cu note de la 1 la 5, notă exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.
(2) Pentru a obţine notă corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluarese face

media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.
(3) Pentru funcţiile de conducere, notă finală a evaluării este media aritmetică a notelor

obţinute la criteriile de evaluare prevăzute la pct. I şi ÎI din anexă nr. 2a la OMS nr. 1229/201 l

(4) Semnificaţia notelor este următoarea: notă 1- nivel minim şi notă 5- nivelmaxim
Art. 196.—(—1) Contestatiile… legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale se

depun… termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la compartimentul de resurse
umane. —O (2) Contestatiile se analizează de conducătorul ierarhic imediat superiorÎ împreună cu liderul \

sindicatului reprezentativ sau, după caz, cu reprezentantul salariaţilor, din instituţia publică.
(3) Rezultatul contestaţiilor se comunica în termen de 5 zile de la depunerea acestora.

Art.197 Fişa de evaluare personal de conducere
% ,

<i—

SPITALULDE ORTOPEDIE SI TRALMATÎOÎÎOGIEAZUGA APROBAT,
Azuga, 105100, str.Victoriei, nr.2,jud.Prahova))

CONDUCATORUL INSTITUTIEI PUBLICEKÎV;
Tel./Fax: 0244—322051/0244—321910“

MANAGER
E-mail: spitalazuo=a(anhoocon—k.

Cod Fiscal: 2845125 ,

FIŞADEFVALUARE A PERFORMANTELORPROFESIONALE INDIVIDUALE
PENTRUPERSONALUL CU FUNCTIIDE CONDUCERE

Numele. .Prenumele.
, K Funcţia ..............................

Numele şi prenumele evaluatorului
Funcţia ....................................................
Perioada evaluată............ANUL.................................

Nr.c Denumirea criteriului de evaluare Nota
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0 | 1 1 2

I.Cn'terii de evaluare-puctaj maxim
1 Cunoştinţe şi experienţă profesională

l.l —Demonstrează cunoştinţe şi abilităţi
profesionale excelente şi o capacitate profesională
superioară cerinţelor fişei postului. (1)

1.2 —Întotdeauna este exact şi precis în executarea
sarcinilor de serviciu, cu consum minim de resurse. (1)

1.3 —Frecvent participă la activităţi de formare
profesională în domeniul specific de activitate. (1)

1.4 -Calitatea şi modul de comunicare se află la un
nivel foarte înalt şi au influenţat realizarea obiectivelor şi
au îmbunătăţit imaginea instituţiei mult peste aşteptări.(l) * 1

1.5 -Este foarte bun membru al echipei, comunică -» ;

întotdeauna celorlalţi experienţa dobândită, încurajează \;

cooperarea şi acorda intotdeauna sprijin celorlalti (l) „
"

i

2 Promptitudine şi operativitate în realizarea »'

atribuţiilor de serviciu prevăzute… fisa postului
2.1 -Întotdeauna îşi organizează în mod eficient”;

sarcinile şi lucrările primite şi reuşeşte să facă
prioritizarea corespunzătoare a acestora (1)

2.2 —Reuşeşte mereu să identifice în mod°
corespunzător activităţile care trebuie desfăşurate pentru
îndeplinirea sarcinilor primate (1)

2.3 —Întotdeauna este exact şi precis. în executarea
sarcinilor de serviciu, cu respectarea'îtermenelor stabilite
(l) mi'a

2.4 -Întotdeauna sarc1mleîş1xlucranle primite au fost
îndeplinitein mod corespunzăton * )

2.5 —Întotdeaunaişi fo torfâîaază corect executarea
sarcinilor şi lucrărilorprimitexastfel încât să se încadreze
în timp şi să executelucrari decalitate (1)

\\»—
3 Calitatea lucr rilÎîî' executate şi a activităţilor

desfăşurate '

3.1 Peste 80% din numărul mediu anual de sarcini/

paginapostului ocupat şi repartizate la nivelul

numar mediu de pacienti
' cxtemati/asistenta/luna;

“v' numar mediu de tratamente parenterale, recoltări de
;produse patologice si un numar relativ mic de toaleta plagii

— 'si pansament, etc.
— numar mediu de bolnavi asistati/asistenta/luna (1)
3.2— În proporţie cuprinsă între 0—20% lucrările

executate au fost returnate în vederea refacerii (1)
3.3- Reuşeşte mereu să reprezinte, în limita

competenţei, instituţia din care face parte (1)
3.4— Foarte des s—a implicat în proiecte sau activităţi

ştiinţifice sau civice prin s—a promovat imaginea instituţiei
din care face parte (1)

3.5-Nu există nicio neconfomiitate, abatere şi
reclamaţie identificată/ înregistrată în activităţile desfăşurate
în perioada evaluată .Confirmata prin lipsa acuzatiilor de
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malpraxis. Asigura pastrarea secretului profesional si ofera
informatii apartinatorilor numai in interesul bolnavului. (1)

Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate,
disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă,
obiectivitate, disciplină

4.1— În activitatea desfăşurată, demonstrează un nivel
foarte bun al cunoaşterii şi respectării atribuţiilor şi sarcinilor
de serviciu. (1)

4.2- În activitatea desfăşurată, demonstrează un nivel
foarte bun al cunoaşterii şi respectării legislaţiei specifice, a
deciziilor, regulamentelor şi procedurilor interne. (1)

4.3— Este foarte bun membru al echipei, acordă
întotdeauna sprijin celorlalţi şi îşi respectă întotdeauna
colegii. (1)

4.4— Întotdeauna manifestă disponibilitate la efort
suplimentar şi la program de lucru prelungit. (1)

4.5- Nu există nicio abatere disciplinară în perioada
evaluată (1)

Intensitatea implicăriiin utilizarea echipamentelor
»

şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum
5.1— Realizarea sarcinilor la nivel înalt este r tatul

direct al îmbunătăţirii utilizării resurselor puse 1

şi al proceselor de lucru. (1)
5.2— Realizarea sarcinilor la nivel înalt

direct al îmbunătăţirii utilizării echipamentele
la dispoziţie şi al proceselor de lucru. (1)

5.3- Întotdeauna caută metode noi şi originale de
soluţionare a problemelor curente şiobiectivelor de lucru.
(1)

lucru puse

5.4- Organizarea eficietă activităţii este la un nivel
foarte înalt, determinând '“educerea cu mult peste aşteptări a
timpilor de lucru (bf—Ş

5 5— Întotdeauna sarcinile/ lucrările repartizate sunt
executate la nivel)%altî) acesta fiind rezultatul direct al
îmbunătăţirii utilizării resurselor puse la dispoziţie şi a
proceselor de lucru(1)

creativitafe\
Îşi asumă în mod frecvent responsabilităţi pentru

Întotdeauna îşi identifică deficienţele din
ivitatea sa şi ia măsurile necesare pentru corectarea

<iacestora ( 1)
6.3- Mereu are o atitudine pozitivă faţă de ideile noi şi

de schimbările survenite în activitate.(1)
6.4- Frecvent este activ si cu iniţiativă, frecvent vine

cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii profesionale
proprii, cât şi la nivel de compartiment (1)

6.5- Frecvent manifestă iniţiativă de a-şi îmbunătăţi
pregătirea profesională, identificând oportunităţi de formare
în domeniul profesional (1)

Condiţii de muncă
7.1- Respectă intotdeauna programul de lucru (1)
7.2- Incurajează cooperarea şi realizează cele mai
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bune rezultate combinând lucrul individual şi în echipă în
funcţie de specificul sarcinilor ce trebuie realizate. (1)

7.3— Demonstrează cunoştinţe şi abilităţi excelente în
utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice
şi o capacitate profesională superioară cerinţelor fişei
postului. (1)

7.4- Nu agreează stările conflictuale şi activitatea sa
este marcată de relaţii de colegialitate (1)

7.5— Întodeauna a manifestat un interes ridicat faţă de
respectarea secretului de serviciu şi a eticii profesionale. ( l)

Comunicarea cu pacienţii/aparţinătorii
Comunicarea cu pacientul urmăreşte implicarea

acestuia în procesulde îngrijire.
Comunicarea personalului cu pacientul /

aparţinătorii urmăreşte educarea acestora în vederea
implicării în luarea şi respectarea deciziilor terapeutice

8.14) comunicarea este deschisă şi completă —

cadrele medicale împărtăşesc pacientului, la timp,
informaţii complete şi obiective, într-un mod care este
încurajator şi util pacientului, astfel încât acesta să
poată participa la luarea deciziilor medicale; (1 2' \)

8.2.) demnitate si respect — cadrele În _\

asculta pe pacienţi şi iau în calcul valoril' ri; ngen'lc
şi preferinţele acestora în luarea deciziilofînedicale;
(1,25)

8.3.) participare — pacienţii şi familiile lor sunt
încurajaţi şi sprijiniţi pentrua participa în actul medical
şi deciziile pe care le implică; (1,25)

8.4) colaborarew , cadrele medicale, pacienţii,
familiile lor şi condiîâerea administrativă a unităţilor
medicale colabo/rp " a pentru realizarea unui act medical
de înaltă calitat fÎătijîîrcfitate şi eficienţă. (1,25)

1. Nota pentru îndeî) "
_
criteriilor de evaluare

| Criteriigsupl'i'mentare pentru functii de conducere
H Criterii d&eÎVâluaFe-punctaj maxim
1 C aşfinte despre scopul, obiectivele si rolul

entului in ansamblul unitatii
Demonstrează cunoştinţe din domeniul

legislativ excelente şi o capacitate profesională superioară
'%cerinţelor fişei postului. (2,5)

1.2— Demonstrează un nivel foarte bun al
cunoştinţelor referitoare la Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al SOTA si la Regulamentul Intern şi le
respectă întocmai. (2,5)

Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea
raspunderii in legatura cu acestea

2.1- Reuşeşte mereu să identifice în mod
corespunzător activităţile care trebuie desfăşurate la nivelul
compartimentului şi să ia măsurile care se impun pentru
organizarea corespunzătoare a acestora (2.5)

2,2- Întotdeauna soluţionează problemele dificile de
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gestionare a echipei fără a solicita mediere; planifică,
administrează, monitorizează şi evaluează, periodic,
activitatea echipei.(2.5)

3 Capacitatea de organizare si de coordonare a
activitatii compartimentului

3.1— Întotdeauna reuşeşte să planifice activitatea
personalului subordonat şi resursele disponibile în mod
optim, prevede posibile probleme, identifică paşii adecvaţi Şi
resursele necesare. Planificarea este însoţită de atingerea
rezultatelor optime, depăşind aşteptările şi obiectivele
stabilite. Capacitatea sa de organizare ajunge până la
prevederea celor mai amănunţite activităţi şi la desemnarea
celor mai responsabili angajaţi. (2.5)

3.2— Întotdeauna, prin explicaţiile oferite, asigură în
rândul personalului din subordine înţelegerea completă a
sarcinilor, atribuţiilor de serviciu şi a obiectivelor stabilite.
(2.5)

/ 4 Capacitatea de a crea un climat stimulativ,
\) neconflictual si de buna colaborare cu alte

compartimente
4.1- Întotdeauna oferă sprijinul şi motivarea

corespunzătoare personalului din subordine., Climatul
psihologic în echipă este pozitiv si motivant Propriul
comportament serveşte drept model efitrti'u personalul
subordonat. (2.5)

4.2- Întotdeauna acordă sprijin şi mo fiare angajaţilor
pentru atingerea obiectivelor şi se implicăin dezvoltarea lor
profesională (2.5)

II. Nota pentru îndeplinire criteriilon'de evaluare suplimentare
pentru personalul cu funcţii de conducere

'

Nota finală a evaluării = (nota pentru îndeplinire criteriilor de
evaluare „ de la pct. I + nota pentru îndeplinire
criteriilor de evaluare de la pct'H) /2

(în funcţie d nota inală, după cum urmează:
1,00“- *00 ifesatisfăcător; 2 ,01— 3,50 — satisfăcător;

»

bine; 4,51 —5 ,0—0 foarte bine)

Numele şi prenumele evaluatorului. . . ..
HFuncţia.......................................................
Semnătura evaluatorului..........................................................
Data ................................................................................

2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate
Numele şi prenumele persoanei evaluate. . . . . . ..
Funcţia ........................
Semnătura persoanei evaluate. ..............................
Data ..................................................
3. Contestaţia persoanei evaluate:
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Motivaţia...........................................................................
Semnătura persoanei evaluate.. .

Data...............................................................................
4. Modificarea aprecierii (DA, NU):

— Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea:.............
— Funcţia acesteia:................................................
-Modificarea adusă aprecierii… ...............
— Semnătura .................... ..
— Data.............................................................................
5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării..............................
— Numele şi prenumele ................................
— Funcţia acesteia...................................
- Semnătura.......

SPITALULDE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIEAZUGA APRQBAT,
Azuga, 105100, str.Victoriei, nr.2,jud.Prahova “ CONDUCATORUL

INSTITUTIEI PUBLICE
Tel./Fax: 0244-322051/0244—321910

MANAGER
E—mail: spitalazugaţfbyahoocom
Cod Fiscal: 2845125

ARE A PERFORMANTELORPROFESIONALE INDIVIDUALEFIŞADE EVAL
„11% NALUL CU FUNCTIIDE CONDUCEREPENTRUPE

Numeleş1 prenumele evaluatorului
….Funcţia ....................................

Nr.c Denumirea criteriului de evaluare Nota
11

0 1 2

II. Criterii de evaluare-puctaj maxim
1 Cunoştinţe şi experienţă profesională

1.1 -Demonstrează cunoştinţe şi abilităţi
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profesionale excelente şi o capacitate profesională
superioară cerinţelor fişei postului. (1)

1.2 —Întotdeauna este exact şi precis în executarea
sarcinilor de serviciu, cu consum minim de resurse. (1)

1.3 —Frecvent participă la activităţi de formare
profesională în domeniul specific de activitate. (1)

1.4 -Calitatea şi modul de comunicare se află la un
nivel foarte înalt şi au influenţat realizarea obiectivelor şi
au îmbunătăţit imaginea instituţiei mult peste aşteptări.(l)

1.5 -Este foarte bun membru al echipei, comunică
întotdeauna celorlalţi experienţa dobândită, încurajează
cooperarea şi acorda intotdeauna sprijin celorlalti. (1)

Promptitudine şi operativitate în realizarea
atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului

2,1 —Întotdeauna îşi organizează în mod eficient
sarcinile şi lucrările primite şi reuşeşte să facă o
prioritizarea corespunzătoare a acestora (1)

2.2 —Reuşeşte mereu să identifice în mod
corespunzător activităţile care trebuie desfăşurate pent
îndeplinirea sarcinilor primate (1)

2.3 —Întotdeauna este exact şi precis în execairea
sarcinilor de serviciu, cu respectarea tennenelo
(1)

îndeplinite în mod corespunzător (l)
25 —Întotdeauna îşi monitorizează corect executarea

sarcinilor şi lucrărilor primite, astfel îrrcât<să se încadreze
în timp şi să execute lucrări de calitate (.1)

Calitatea lucrărilor exe utate şi a activităţilor
desfăşurate

3.1—Peste 80%7: Îirriărul mediu anual de sarcini!
lucrări specifice postuliîr ocupat şi repartizate la nivelul
compartimentului/ laboratorului

rt mediu de pacienti
intemati/exter'nat asistenta/luna;

„numar mediu de tratamente parenterale, recoltari de
produs\ ătologice si un numar relativ mic de toaleta plagii
sipănsament, ete.

““»Vnumarmediu de bolnavi asistati/asistenta/luna (1)
"3.2— În proporţie cuprinsă între 0-20% lucrările

}éxecutate au fost returnate în vederea refacerii (1)
3.3— Reuşeşte mereu să reprezinte, în limita

competenţei, instituţia din care face parte (1)
3.4- Foarte des s-a implicat în proiecte sau activităţi

ştiinţifice sau civice prin s—a promovat imaginea instituţiei
din care face parte (1)

3.5—Nu există nicio neconformitate, abatere şi
reclamaţie identificată/ înregistrată în activităţile desfăşurate
în perioada evaluată .Confirmata prin lipsa acuzatiilor de
malpraxis. Asigura pastrarea secretului profesional si ofera
informatii apartinatorilor numai in interesul bolnavului. (1)

Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate,
disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă,
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obiectivitate,disciplină
4.1- În activitatea desfăşurată, demonstrează un nivel

foarte bun al cunoaşterii şi respectării atribuţiilor şi sarcinilor
de serviciu. (1)

4.2— În activitatea desfăşurată, demonstrează un nivel
foarte bun al cunoaşterii şi respectării legislaţiei specifice, a
deciziilor, regulamentelor şi procedurilor interne. (1)

4.3- Este foarte bun membru al echipei, acordă
întotdeauna sprijin celorlalţi şi îşi respectă întotdeauna
colegii. (l)

4. 4— Întotdeauna manifestă disponibilitate la efort
suplimentar şi la program de lucru prelungit (1)

4. 5— Nu există nicio abatere disciplinară în perioada
evaluată (1)

Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor
şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum

5.1- Realizarea sarcinilor la nivel înalt este rezultatul
direct al îmbunătăţirii utilizării resurselor puse la dispoziţie
şi al proceselor de lucru. (1)

5.2— Realizarea sarcinilor la nivel înalt este rezultatul
direct al îmbunătăţirii utilizării echipamentele de lc puse
la dispoziţie şi al proceselor de lucru. (1) &;

5.3— Întotdeauna caută metode noi ş 6%“16 de
soluţionare a problemelor curente şi obiec 'Ve
(1)

de lucru
5.4- Organizarea eficientă a activ e la un nivel

foarte înalt determinând reducerea cu multspeste aşteptări a
timpilor de lucru (1)

5.5— Întotdeauna sarcinile/ lucrările repartizate sunt
executate la nivel înalt, acesta fiind rezultatul direct al
îmbunătăţirii utilizam'fresurselor puse la dispoziţie şi a
proceselor de lucru (1

Adaptareaéala
creativitate

6.1— Îşras maan mod frecvent responsabilităţi pentru
soluţionarea prob emelor (1)

6.—2- Întotdeauna îşi identifică deficienţele din
activitatea a şi ia măsurile necesare pentru corectarea

ace tora ( -)

6 3— Mereu are o atitudine pozitivă faţă de ideile noi şi
de sc imbările survenitein activitate.(l)

„
6.4— Frecvent este activ şi cu iniţiativă, frecvent vine

”'cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii profesionale
proprii, cât şi la nivel de compartiment (1)

6.5- Frecvent manifestă iniţiativă de a-şi îmbunătăţi
pregătirea profesională, identificând oportunităţi de formare
în domeniul profesional (l)

"plexitatea muncii, iniţiativă şi

Condiţii de muncă
7.1— Respectă întotdeauna programul de lucru (1)
7.2— Încurajează cooperarea şi realizează cele mai

bune rezultate combinând lucrul individual şi în echipă în
funcţie de specificul sarcinilor ce trebuie realizate. (1)

7.3— Demonstrează cunoştinţe şi abilităţi excelente în
utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice
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şi o capacitate profesională superioară cerinţelor fişei
postului. (1)

7.4- Nu agreează stările conflictuale şi activitatea sa
este marcată de relaţii de colegialitate (1)

7.5- Întodeauna a manifestat un interes ridicat faţă de
respectarea secretului de serviciu si a eticii profesionale. (1)

Comunicarea cu pacienţii/aparţinătorii
Comunicarea cu pacientul urmăreşte implicarea

acestuia în procesulde îngrijire.
Comunicarea personalului cu pacientul /

aparţinătorii urmăreşte educarea acestora în vederea
implicării în luarea şi respectarea deciziilor terapeutice

8.1.) comunicarea este deschisă şi completă —

cadrele medicale împărtăşesc pacientului, la timp,
informaţii complete şi obiective, într-un mod care este
încurajator şi util pacientului, astfel încât acesta să
poată participa la luarea deciziilor medicale; (1,25)

8.2.) demnitate şi respect — cadrele medicale îi '

asculta pe pacienţisi iau în calcul valorile, convingerile
şi preferinţele acestora în luarea deciziilor medicale;
(1,25) "- '

83.) participare — pacienţii şi famililealor sunt
încurajaţi şi sprijiniţi pentru a particip 411%? hnedical
şi deciziile pe care le implică; (l,25)/€&8.4) colaborare — cadrele edicale, pacienţii
familiile lor şi conducerea adminiit—rativă a unităţilor
medicale colaborează pentru realizarea unui act medical
de înaltă calitate, eficacitate ' eficientă. (1,25)

1. Nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare
Nota finală a evaluării

evaluare
liota pentru îndeplinire criteriilor de
.de la'pct. I/2

1 ,00-2;QO— nesatisfăcător; 2,01-3,50 — satisfăcător;
3,51—4,50"— bine; 4,51 -5,00— foarte bine)

.'Nurnele şi prenumele evaluatorului..
“Funcţia .......................................................
Semnătura evaluatorului...............
Data ................................................................................

2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate
Numele şi prenumele persoanei evaluate. . . . . . ..
Funcţia ..............................................
Semnătura persoanei evaluate....................................................
Data.................................................................................
3. Contestaţia persoanei evaluate:
Motivatia ...........................................................................
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Semnătura persoanei evaluate.................................................
Data...............................................................................
4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea:.............
— Funcţia acesteia:...............................................................
— Modificarea adusă aprecierii............................................
— Semnătura .......................
— Data......................................
5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării..............................
— Numele şi prenumele...
— Funcţia acesteia.......
— Semnătura............................
— Data ..............................................................................

CAPITOLUL X
ACCESULÎN PERIMETRUL SPITALULUI

Art.199 Accesul în unitate se realizează astfe „&
"

_

acorduluiţdfîmnmplu În vederea desfasurariifluente a acestei activităţi, managerul va nominaliza
» ngzentant al spitalului care va fi desemnat că purtător de cuvânt al institutiei.

“&(2) În spital sunt interzise afisajul, vânzările ambulanţe, distribuirea de materiale
publicitare fără acordul scris al conducerii spitalului.

CAPITOLUL XI
PROCEDURADE SOLUTIONAREA CERERILOR SAU

RECLAMATIILOR INDIVIDUALEALE SALARIATILOR
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Art.201 Conflictul de muncă reprezintă dezacordul dintre salariaţi şi unităţile la care sunt
încadraţi, cu privire la interesele cu character professional, social sau economic ori la drepturile
rezultate din desfăşurarea raporturilor demuncă

Art.202 Conflictele de muncă ce au că obiect stabilirea condiţiilor de muncă cu ocazia
negocierilor cotractelor collective de muncă sunt conflicte referitoare la interesele cu character
profesional, social sau economic ale salariaţilor şi sunt denumite conflicte de interese.

Art.203 Conflictele de muncă ce au că obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea
unor obligaţii decurgând din legi ori din alte acte normative, precum şi din contractele colective
sau individuale de muncă, sunt conflicte referitoare la drepturile salaIiaţilor, denumite conflicte
de drepturi.

Art.204 Salariatii şi angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictul de muncă prin bună
înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.

Art.205 În situaţiile în care apar divergente în legătură cu. executarea prevederilor
contractelor colective, spitalul şi sindicatele vor incerca soluţionarea acestora mai întâi în
comisia paritară la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă se vor
putea adresa comisiei paritare la nivel de ramură. „ î;

*

CAPITOLULXII
REGULI CONCRETE PRIVIND—“DISCIPLINA MUNCII IN CADRUL
SPITALULUIDE ORTOPED “

I' TRAUMATOLOGIEAZUGA

'x'/f? \\
. . \k.\ 3% . _, , . . _. A . ..

Art.206 Angajatorul dlé£€n6<$9jprerogativa disc1plmara, avand dreptul de a aplica,
potrivit legii, sancţiuni discipliî'raiăâalariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o
abatere disciplinară.

Art.207 Abatere d Iplinară este o faptă în legătură cu muncă şi care constă într-0
acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele
legale, regulamentul tem, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă
aplicabil, ordi \ le şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhiei.

A & & , ncălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv a
noggelogăe comportare în unitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează că atare,
ind efent de funcţia sau postul pe care îl ocupă persoană care a săvârşit fapta.

Art.209 Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către
salan'aţi a obligaţiilor lor de serviciu prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, obligaţiile de
serviciu stabilite în contractele individuale d emunca, în fişa postului, în Regulamentul Intern sau
Contractul Colectiv de muncă aplicabil, de ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor
ierarhiei.
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CAPITOLULXIII
NORMEOBLIGATORII

Art.210 Fumatul în unităţile sanitare si spaţiile publice închise, conform Legii
nr349/2002, modificată şi completată de OG nr. 13/2003 pentru prevenirea şi combaterea
efectelor consumului produselor de tutun, este interzis. '

Art.211 Este interzisă publicarea oricărui medicament pentru care nu existăo aut} rizaţie
de desfacere pe piaţă.

Art.212 Toate materialele promoţionale ale unui produs, destinate p ofesioniştilor din
sectorul sanitar, trebuie să fiein concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de
Agenţia Naţională a Medicamentului şi însoţite de către acesta.

Art.213 Publicitatea unui medicament trebuie să ,îr'ifeurajeze folosirea raţională a
produsului, prezentându—1 în mod obiectiv, fără a-i exagera—„ţşglităţile şi fără să inducă în eroare
Publicitatea trebuie să fie onestă, adevărată şi corectă Publicitătea trebuie să evite orice susţinere
sau reprezentarein măsură să inducăin eroare consuma ' ,\chiar şi prin omisiune, ambiguitate
sau exagerare.

Art.214 Publicitatea destinată profesioniştilo din domeniul sanitar poate fi făcută atât
pentru medicamentele fără prescriptive medicală, cât şi cele cu prescriptive medicală.

tă 'un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente si
el va fi prestabilit de către conduce"ea spitalului.

/=>\
Art.216 Întâlnirile dintîîqure entanţii firmelor de medicamente si medicii specialist se

vor desfăşura după un
progr

m ganizatsi aprobat de către conducerea spitalului.

Art.215 În cadrul spitalelor, va<e ' '

Art.217 Contiiiutu
“materialului

publicitar trebuie notificat care conducerea spitalului.

Art.218 Oferirea de monster de către firmele de medicamente pentru medicii specialist din
spitale trebuie să\se°desfăşoaredupă un program arobat de conducerea spitalului.

CAPITOLUL XIV

ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANC'I'IUNILEAPLICABILE

Art.219 Abaterea disciplinară este o fapta în legătură cu muncă şi care constă într-o
acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele
legale, ROF, Regulamentul Intern, Contractul individual de muncă sau contractual colectiv de
muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhiei. Abaterea disciplinară
atrage răspunderea disciplinară a salariatului.
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Art.220 Dacă faptele sunt săvârşite în astfel de condiţîi încât potrivit legii penale
constituie infracţiuni, făptuitorii vor fi sancţionaţi şi potrivit legii penale.

Art.221 Provocarea de pagube material spitalului din vină şi în legătură cu muncă
salariatului atrage răspunderea patrimonială a acestuia, adică obligaţia de a repara pagubă
produsă. „

Art.222 Răspunderea penală, administrative sau patrimonială nu exclude răspunderea
disciplinară pentru fapta savasita, dacă prin această s-au încălcat şi obligaţiile de muncă.

Art.223 (1) Constituie abatere disciplinară, cel puţîn următoarele fapte:

a) Nerespectarea regulamentului intern şi a Regilamentului de org
unităţii;

'zare şi funcţionare al

b) Neglijenţa în serviciu, definită că încălcarea din culpă, de către'îăngajat, a unei îndatoriri
de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s—a constatat o
tulburare bunului mers al organizaţiei sau a unei structuri esteia, sau o pagubă patrimoniului
acesteia, ori o vătămare importantă a intereselor legale

* un persoane;

c) Refuzul nejustificat de a îndeplini sar atribuţiile de serviciu; nerespectarea
atribuţiilor din fisa postului; Întârzierea sistem ticîiiîefectuarea lucrărilor; Neglijenţă repetată în
rezolvarea lucrărilor; Refuzul de a îndeplini tri uţiile de serviciu sau alte atribuţîi date de seful
ierarhic în limita legii şi & competenţei pro es nale; nerespectarea şi refuzul nejustificat de a
duce la îndeplinire cerinţele şi dispoziţiile primite de la persoanele autorizate să dea dispozitii

'sii'şirea, folosirea sau traficarea, de către angajat, în interesul
alon au alte bunuri pe carele gestionează sau administrează;

d) Delapidarea, definită că
său sau pentru altul, de bani

&

e) Abuzulin serviciiîteorrtra intereselor persoanelor, definit că fiind fapta angajatului care,
în exercitarea atribuţiiloşrşţrsaîe”de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineştein
mod defectuos şiprin ceastă cauzează o vătămare a intereselor legale ale unei / unor persoane;
scoaterea unor bumiiiâmateriale din unitate fără forme legale; executarea unor lucrări străine de
interesele insEng???in timpul serviciului; copierea unor documente şi divulgarea către alte

'_ unitate a unr date privind activitatea altor compartiinente/secţîi, care nu sunt de
,n/fără acordul şefului de compartiment/secţie sau a managerului, desfăşurarea de

a salariaţi, administratori sau prestatori de servicii la alte persoane fizice sau juridice
programului de lucru; Divulgarea către persoane din afară spitalului a unor date privind

actiwtatea acestuia, care nu sunt de interes public sau a unor date personale ale altor salariaţi fără
acordul acestora; Introducere şi/sau comercializarea în incinta spitalului a unor produse
provenind de la societăţi comerciale sau persoane fizice, altele decât cele aflate în relaţii
contractuale cu spitalul

DAbuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, definit că fiind îngrădirea, de către
angajat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a folosinţei sau exerciţiului drepturilor vreunui
cetăţean, ori crearea, pentru acesta, a unor situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasă,
sex sau religie; Discriminarea unei persoane de către altă persoană la locul de muncă, având că
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scop crearea unei atmosfere de indimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoană
afectată, precum şi de a influenţă negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte
promovarea profesională, remuneraţia, accesul la formare si perfecţionare profesională;
Discriminarea directă sau indirectă prin acte şi fapte de excludere, deosebire, restricţie sau
preferinţă, întemeiate pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă,
apartenenţa naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap,
apartenenţa sau activitate sindicală, care au că scop sau că efect neacordarea, restrângerea ori
înlăturarea recunoaşterii folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii

g) Abuzul in serviciu contra intereselor organizaţiei, definit că fiind fapta angajatului care,
in exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act sau il îndeplineşte în
mod defectuos şi prin această cauzează o tulburare însemnată a bunului mers al organizaţiei sau a
unei structuri a acesteia, sau o pagubă patrimoniului acesteia, ori o vătăma '-

intereselor legale ale organizaţiei; primirea de la cetăţeni sau salariaţi a unor sumede bani sau a
altor foloase pentru activităţile prestate in timpul orelor de serviciu manifestări care aduc
atingerea prestigiului autorităţii conducerii sau spitalului; Părtinirea an estat sub orice formă,
în raporturile cu clienţii, fumizorii, orice terţe persoane, in

'“ l'}dobândirii de foloase
necuvenite pentru aceştia sau pentru salariaţi

h) Purtarea abuzivă, definită că fiind intrebuinţarea deexp esn jignitoare faţă de o persoană
de către angajat in exerciţiul atribuţiilor de serviciu, precum şilovirile sau alte acte de violenţă
săvârşite de acesta, constituie purtare abuzivă şi încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi
prin crearea de medii degradante, de intimidare, e ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin
acţiuni de discriminare; Influenţă negativăaétapgajatului in ceea ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia, accesul la formare şi perfecţionare profesională; Acte de violenţă
fizică sau de limbaj provocate de salariatţs'au la

“re acesta participa; hărţuire sexuală; Abuzul de
autoritate faţă de personalul din subor " Bruscarea sau folosirea violenţei în relaţiile cu
colegii, pacienţii sau aparţînătorii, după caz, superiorii sau subalternii

i) Falsul intelectual, defi
}?
“că îi nd falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii

acestuia, de către un angajat inexerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unorîmprejurări

stabilite9princontract individual de muncă, în timpul orelor de program; Executarea unor operaţii
te ea unor ordine care conduc sau care ar putea conduce la avarierea echipamentelor,

pague\nateriale sau accidente de muncă
%Uoîvă '»—

l) Nerespectarea tehnologiilor de lucru, a prescripţiilor de calitate şi a procedurilor de
lucru, a instrucţiunilor, normelor, normativelor, protocoalelor aplicabile la nivelul unităţii sau
impuse de lege;

m) Cazurile care nu au fost validate, datorită intocmirii de fişe fără precizarea codului
numeric personal al pacienţilor sau consemnarea unor coduri eronate, ceea ce a împiedicat
identificarea pacienţilor trataţi, se vor imputa angajatului vinovat.
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n) Lipsa nemotivată sau întârzierea repetată de la serviciu; Nerespectarea în mod repetat şi
fără aprobare a programului de lucru; Nesemnarea condicii de prezenţa la sosire, înainte de
începerea programului de lucru şi/sau la plecare, după terminarea acestuia.

o)Neanunţarea unităţii în termen de o zi că este bolnav, cu prezentarea certificatului
medical conform legii

p) Părăsirea locului de muncă înaintea programului aprobat sau înainte de sosirea
schimbului, acolo unde se lucrează în ture; Neanunţarea şefului ierarhic superior în caz de

neprezentare a schimbului

q) Plecarea în concediu de odihnă, concedii fără plata sau concedii de studii, inainte de a fi

aprobată de şeful ierarhic precum şi întoarcerea cu întârziere din concedii

„ …. . - .. ,.. „ . _, . (Zr . . . .

r) ParaSirea unitaţii in timpul orelor de program făra ordin de CITVlClu/bllet de voie,
aprobarea şefului ierarhic sau sarcini de muncă precise; părăsirea nemotivată a locului de muncă
în interes personal. —

s) Introducerea de băuturi alcoolice în perimetrul să; \
programului de lucru sau prezentarea la serviciu sub influenHRK

ilturilor alcoolice, a drogurilor
sau a altor substanţe cu efect asemănător sau identic;

t) Refuzul salariatului de a se supune examenelor
.

edicale;

v) Desfăşurarea în timpul programîgîîi—„éaeunoractivităţi cu caracter politic;

w) Nerespectarea codului dépntol gic medical; nerespectarea deontologiei profesionale;
nerespectarea drepturilor pacientilom

„

x) Refuzul salariatuluide a prezenţa în timp util documentele care să justifice anumite
situaţii (ex.: certificat meéical pentru concedii medicale, acte care să dovedească profesia
exercitată etc.) îî; '

y) Depăzitareanecorespunzătoare a deşeurilor care nu sunt biodegradabile(pungile de
plastic, ambalaje, lemn etc);

'
&
erespectarea interdicţiei de a se fuma în unitate. Incălcarea prevederilor Legii

Egg 02 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, aşa cum a
fost odificată inclusiv prin Legea 15/2016, constituie abatere disciplinară gravă

aa) Nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţîi lucrărilor cu acest caracter
şi a activităţii exercitate conform sarcinilor de serviciu; Nerespecatarea confidenţialităţii datelor
cu caracter personal

bb) Nerespectarea normelor de securitatea şi sănătatea muncii; Blocarea cailor de acces în
unitate, de evacuare şi de intervenţie în caz de incendiu;
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cc) Nerespectarea normelor interne de utilizare a infrastructurii lT, respectiv:

-utilizarea altor sisteme şi aplicaţii decât cele pentru care angajatula fost instruit si în
scopul pentru care a fost instiuit;

-modificaea configuratiilor implicite ale sistemelot şi aplicaţiilor, chiar dacă eventual
există acces la acestea;

- divulgarea parolei de acces personală la diferitele sisteme;

— nepastrarea confidenţialităţîi/secretului cu privire la informatiile accesate.Orice inforrhaţii
la care există acces sunt clasificate implicit că fiind confidentiale, chiar dacă nu au fost marcate
vizibil în acest sens, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost marcate de către autdr că fiind
de altă naturăzpublicesau secrete;

-intriducerea şi permiterea altor aşa intoduca diverse medii de stocare
(stick/CD/DVD/aparat foto/MP3P—layer/telefon GSM/etc.) în sistemele de calcul utilizate,
excepţie facă cele postura care prin natură lorimpun utilizarea unor astfel de medii de stocare;

ş,- apelarea la un alt suport tehnic decât cel autorizat pentru
°; &)

-blocarea sistemului de calcul la părăsirea tem ar a locului de muncă, atunci când se
utilizează conturi de acces nominale, în scopul pre accesului neautorizat;

gurarea suportului tehnic;

. s
- utilizarea în scop personal/privat a sisteinelor'de calcul şi aplicaţiilor puse la dispoziţie;

(2) Următoarele fapte sgnt censiderate grave şi se sancţionează cu desfacerea
disciplinară a contractului individual eri-luncă:

a) absenţa nemo/ţi 23th la serviciu 3 zile lucrătoare consecutiv sau 3 zile lucrătoare
într-un an calendaristic; '"

b) divulgareasecretului de serviciu, a informaţiilor confidentiale ale terţilor;
\6'

c) \îşncălcafga în mod sistemetic şi repetat a obligaţiilor de serviciu;
„ \d) ”\ înfăptuireasi tăinuirea furtului, producerea de pagube materiale 131in sustragerea şi

înstrăinareasub orice formă de bunuri proprietatea spitaluluiin cazulIn care aceste fapte sunt
con \ăte\'printr—o hotărâre judecătorească definitivă;

) întocmirea de pontaje false

f) părtinirea manifestată sub orice formă, în raporturile cu clienţii, fumizorii, orice
terţe perdoane, în scopul dobândirii de foloase necuvenite pentru aceştia sau pentru salariaţi;

g) folosirea violenţei în relaţiile cu colegii, pacienţîi sau aparţinătorii, după caz,
superioarii sau subalternii
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h) Introducerea de băuturi alcoolice în perimetrul spitalului, consumarea lor in
timpul programului de lucru sau prezentarea la serviciu sub influenţă băuturilor alcoolice, a
drogurilor sau a altor substanţe cu efect asemănător sau identic;

i) Refuzul de a se supune aplicării politicilor de securitate şi protecţie a muncii;

j) Participarea, instigarea sau complicitatea la falsificarea documentelor interne sau
externe, în vederea însuşirii de produse, materii prime;

k) Fapte care, prin natură lor, au pus în primejdie viaţă, sănătatea sau integritatea
pacienţilor constatate după caz de : Colegiul Medicilor, Ordinul Asistenţilor *Medicali
Generalişti, Moaselor si Asistenţilor Medicali, Colegiul Farmacistilor, Ordinul Biochimistilor şi
Chimistilor, alte organizaţii profesionale sau Comisia de disciplină pentru alte categorii de
personal

1) Nerespectarea interdicţiei de a se fuma în unitate

(3) Personal unităţîi este obligat să respecte procedurile şi protocoalele de prevenire
si limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale(IAAM)„ Sancţiunile pentru nerespectarea
procedurilor şi protocoalelor de prevenire si limitare a IAAM, în funcţie de gravitatea faptei, pot
fi: “

»

&) avertisment scris

b) reducerea venitului pe o durata, dâl-3 luni cu 5— 10% si/sau, după caz si a
indemnizaţiei de conducere pe o perioada ,de “luni, cu 5— 10%

c) desfacrea disciplinară a contractului individual de muncă.

(4) Constituie abate' grave acele abateri care prin modul de săvârşire, consecinţele
produse, gradul de vinovă ,.aîlafectatin mod deosebit procesul de muncă, prin încălcarea
gravă a prevederilor mai %us».enunţate. Caracterul grav al abaterii va fi apreciat în concret cu
ocazia efectuării cerce : sciplinare prealabile, prin coroborarea tuturor motivelor de fapt si
de drept ce au c_onÎî ' la această Abaterii grave constatate că axând acest caracter îi va
corespunde o sanctiune disciplinară.

(5 C nstituie abateri repetate acele abateri ale prevederilor prezentului Regulament şi ale

' Art. 224 (l) Sanctiunile disciplinare
Sanctiunile disciplinare se aplică de către managerul spitalului. Semnalarea abaterilor se

face pe urma neregulilor constatate pe baza de proces-verbal, referat sau reclamaţii scrise, după
procedurile disciplinare efectuate (cercetare prealalabila, audierea-administrarea probelor,
dezbaterea cazului, finalizarea procedurii de cercetare) de către Comisia de disciplină, sau
persoană abilitată în acest sens.
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In raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică
sunt:

a) avertismentul scris;

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s—a

dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

0) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 — 3 luni cu 5 — 10%;

d) reducerea salariului de bază şi / sau, după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe
o perioadă de 1 — 3 luni cu 5 — 10%; '

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

O (2) Amenzile disciplinare sunt interzise

Art. 225 (1) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplică numai o singură
sanctiune.

(2) Sancţiunea disciplinară se radiază deafdr în termen de 12 luni de la aplicare, dacă
salariatului nu i se aplică o nouă sanctiune dlSCIanatain acest termen Radierea sancţiunilor
disciplinare se constată prin decizie a angajat?) *

rhlpi emisa în formă scrisă.

Art.226 În cazulin care, prin statuteprofesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte
un alt regim sanctionar, va fi aplicataces

Sanctiuni disciplinare speciale

*) Art.227 Sa ; e speciale sunt prevăzute de anumite legi privind exercitarea
“' profesioniştilor speciii Sistemului sanitar

Art.228Medien răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi a regulamentelor
profesiei medicale a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică
profesional pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să
prejudic1ezeonoarea şi prestigiul profesiei sau al Colegiului Medicilor din România;

Art.229 Farmacistii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor şi a regulamentelor
profesionale, pentru orice fapta săvârşită în legătură cu profesia sau în afară acesteia;

Art.230 Răspunderea disciplinară a fannaciştilor este prevăzută de Legea nr.95/2006,
Titlul XIV privind exercitarea profesiei de farmacist;
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Art.23l Biochimiştii, biologii şi chimistii care încalcă regulamentele specific privind
exervcitarea profesiunilor de biochemist, biology şi chemist sunt sancţionaţi în conformitate cu
Legea nr.460/2003

Art.232 Asistentii medicali care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respectă
Codul de etică şi deontologie al asitentului medical, răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea
abaterii;

Art.233 Sancţiunile disciplinare pentru asistenţii medicali se aplică în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaselor şi Asistenţilor Medicali din
România

CAPITOLUL XIV
. , -REGULI REFERITOARE LA PROCEDURADISCIPLINARA

Art.234 Cu excepţia sancţiunii cu avertisment, nici“
aplica înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

cţiune disciplinară nu se poate

Art. 235 — Cercetarea disciplinară prealabilă"
„

(1) Obligativitatea efectuării cercetarii disciplinare prealabile precum şi respectarea
procedurii prealabile aplicării sancţiuirii dISciplinare revine şefului ierarhic superior salariatului,
care a săvârşit abaterea discipli ară. entru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea
sancţiunii, se va constitui o Cof—Im

&
deDisciplină. Din Comisie va face parte, fără drept de vot,

în calitate de observator, şiîpn eprezentant al organizaţiei sindicale al cărui membru este
salariatul cercetat.

(2) În vedege' desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în
scris de către Go "e, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte; dispoziţia de convocare
(convocatoru ), precrza obiectul (motivul), data, ora şi locul întrevederii şi va fi expediată de
îndată, prin po confirmare de primire.

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea,
toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la
cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului ,' al salariaţilor.

(5) Actele procedurii prealabile şi rezultatele acestora vor fi consemnate într—un referat
scris ce se întocmeşte de către persoana abilitată de comisie.
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(6) Persoana abilitată va inregistra în Registrul general de intrări * ieşiri al spitalului actele
prezentate în apărare şi susţinerile formulate în scris de către salariat sub forma notei explicative,
împreună cu celelalte acte de cercetare efectuate.

(7) In cazul în care salariatul refuză a da nota explicativă, se întocmeşte un proces verbal
de către persoana ce efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, prin care se stipulează reiilzul
acestuia de a da notă explicativă, act ce va ti anexat referatului.

(8) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de următoarele:
a) împrejurarea în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie al salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportamentul general în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta; '

Art. 236 — Termenul de emitere a deciziei de sanctionare
Aplicarea sancţiunii disciplinare se dispune printr—q decizie emisă în formă scrisă, în

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la,“? Ştinţă despre săvârşirea abaterii
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşi '

Art.237— Cuprinsul deciziei de sancţionare— dv, plinară

Obligatoriu, decizia trebuie să cuprindă:
a) descrierea faptei care cpnstituie abatere disciplinară;

. . ,. \ 'a. „ …b) preelzarea prevederil/ racalre au fost incalcate;
c) motivele pentrufgéâi 'ăufifost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul.. .. . . . .". \; . , .. .cercetarii disc1plmare prealab1'„e,\sau motivele pentru care, prin neprezentarea făra un motiv. . . . e/\\ 1 '

.. \.obiectiv a salariatului la cony area făcuta, nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul deîd“ prin baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul it&c”; e sancţiunea poate fi contestată;
f) instanta'şgmpetentă la care sancţiunea poate fi contestată;

Art. 2Ş8 —S bilirea sancţiunilor disciplinare
(1), Sa ţiu e disciplinare aplicabile abaterilor săvârşite de către salariaţi şi constatate

după C.procş/ a mai sus enunţată vor fi stabilite de către conducătorul spitalului sau de către
per \ éi'nputemicită expres de către acesta, inclusiv în conformitate cu atribuţiile stabilite prinfişă ostului.

&

(2) În cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate dela regulile de
diselplină a muncii stabilite prin prezentul Regulament sau de la cele stabilite prin Contractul
colectiv de muncă aplicabil, angajatorul poate dispune concedierea numai după efectuarea
cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, cu respectarea
prevederilor legale.

Art.239 Avertismentul este sancţiunea disciplinară care constă în înştiinţarea făcută în
scris angajatului prin care se arată concret abaterile săvârşite, este avertizat asupra măsurilor ce
se vor lua împotriva lui în caz de repetare a abaterilor de la regulile de muncă sau de disciplină.
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Art.240 Se sancţionează cu avertisment:

— neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, dar care nu perturba bună desfăşurare a activităţii
compartimentului respectiv ;

— complicitatea alături de un alt salariat pn'n neanunţarea şefului ierarhic atunci când se
constată că acesta nu-şi indeplineste_sarcinile de serviciu din fişa postului, &

- necuratirea locului de muncă;

- furnizarea datelor cu caracter personal între colegi;

- necuratirea sculelor, instrumente, utilaje, veselă,etc.

- purtare necuviincioasă faţă de superiori sau pacienţi; '
\

— ceartă în timpul serviciului;

— întârziere sau absenţa nemotivată de la serviciu;

- întârzieri la serviciu cu cel puţîn 10 minute şi cel mult 20 minute;

— dormitul în timpul serviciului;

— plecarea de la serviciu în timpul sau înaiiîtqgtenninării programului;

- părăsirea nemotivată a locului de munc „“în interes personal; :

— scoaterea echipamentului dejprotecţlîe din unitate;
&… _ , :

- scoaterea unor bunurifnâîeţialedin unitate fără forme legale; ']

efectuareaă%crăd în incinta unităţii care nu privesc activitatea unităţii ., etc

- refuzulsalariatului de a prezenţain timp util documentele care să justifice anumite situatii
(ex. :concediu°\medicaal pentru concedii medicale, acte care să dovedească profesia exercitate,
etc. )

Şnerespectarea interdicţiei de a se fuma în unitate

- desfăşurarea în timpul programului a unor activităţi cu caracter politic

- intarzirea sitematica în efectuarea lucrărilor

- nerespectarea atribuţiilor din fişa postului

- refuzul de a îndeplinii atribuţiile de serviciu;
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- neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor;

- însuşirea unui bun găsit , cu recuperarea prejudiciului în întregime şi recunoaşterea faptei

Art.241 Suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioada ce nu poate
depăşi 10 zile lucrătoare este sancţiunea disciplinară care constă în înştiinţarea făcută în scris
angajatului prin care se arată concret abaterile săvârşite, este avertizat asupra măsurilor ce se vor
lua împotriva lui în caz de repetare a abaterilor de la regulile de muncă sau de disciplină.

Art.242 Se sancţionează cu suspendarea contractului individual de muncă:
— întârzierile nemotivate şi repetate de la serviciu;

— nerespectarea regulilor de tehnică securităţii şi protecţiei muncii, igienămuncii regulile
şi indicaţiile PSI; '

— venirea la serviciu în stare de ebrietate, consumarea în timpu e
alcoolice;

- scoaterea din unitate fără interes de serviciu a uneltelor, aparatelor,utilajelor sau
materialelor de orice fel;

— practicarea jocurilor de noroc;

- risipă repetată a materialelor din productie nerespectarea repetată a obligaţiilor de
muncă;

- neasigurarea securităţii alimentele .maté 'alelor, bunurilor ce le are în primire;

— primirea sau eliberarea de bunuri sau valori fără aprobarea conducerii, precum şi
repetarea abaterilor , sau dacă au fost sancţionaţi cu avertisment scris.

- nerespectarea codul: deontologic medical;

- manifestări 'ageă'aduic atingere prestigiului autorităţii conducerii sau spitalului

- nerespâctareaşecretului profesional sau a confidenţialităţii activităţii exercitate conform
sarcinilor d erv ciu;

-1acte e“ violenţă fizică sau de limbaj provocate de salariat sau la care acesta participa;

desfăşurarea de activităţi că salariaţi, administratori sau prestatmi de servicii la alte
perso ne fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;

— copierea unor documente şi divulgarea către alte persoane din unitate a unor date privind
activitatea altor compartimente/secţii, care nu sunt de interes public, fără acordul şefului de
compartiment/secţie sau a managerului;

divulgarea către persoane din afară spitalului a unor date privind activitatea acestuia care
nu sunt de interes public sau a unor date personale ale altor salariaţi fără acordul acestora,
furnizarea datelor cu caracter personal
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- nerespectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal;

- hărţuirea sexuală;

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor care nu sunt biodegradabile (pungi de
plastic, ambalaje, lemn, etc.)

— falsificarea de acte privind diversele evidente;

— primirea de la cetăţeni sau salariaţi a unor sume de bani sau a altor foloase pentru
activităţile prestate in timpul orelor de serviciu;

- blocarea cailor de acces în unitate, de evacuare şi de intervenţie în caz de incediu

Art.243 Retrogradarea în funcţie sau în categorie în cadrul a ';leiaşiprofesiuni pe odurata de cel mult 60 de zile, este sancţiunea ce se aplică angajatului, constând în trecereaefectivă a angajatului într—o funcţie sau categorie inferioară, q nki'slalariu mai mic. Ea secomunica în scris şi motivat.Nu se poate retrogradă dintr-o fung. "e—şa categorie calificată într-o
funcţie sau categorie necalificată, ori a i se schimbă profiluLmeşeriei sau funcţiei. Pe scară
ierarhiei iiincţiilor, nu va putea fi retrogradat decât într-o fungţre inferioară celei în care este
titularul.

Pe timpul retrogradării în funcţie, nu ma' „poate indeplini atribuţiile funcţiei din care afost retrogradat. ' -'

In cazul în care aplicarea sancti
mai sus, se va aplică o altă sancţiune.

ogradării nu este posibilă, în condiţiile arătate
.J

Art.244 Sancţiunea retrogră di funcţie se aplică angajatului care a săvârşit :'%”

- abateri grave de ladisciplinămuncii, ori a produs daune de orice natură unităţii:

- întocmirea 7 corectă a actelor, documentelor, evidenţelor, înregistrări. sau raportări
incorecte; ”

- refuz ectuarii serviciului pe unitate stabilit de conducere;

…
?dispozitiunilor trasate de conducere, precum şi alte abateri urmate de prejudicii\tésau grave, pentru bună funcţionare a unităţii.im

însuşirea unui bun găsit , cu recuperarea parţială a prejudiciului şi recunoaşterea faptei

Art.245.Reducerea salariului de baza şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere peo perioada de 1—3 luni cu 5—10%, este sancţiunea care se aplică angajatului, comunicandu-i-seîn scris şi motivat cauza abaterii, daunele directe sau indirecte şi perturbările care au fost
în desfăşurarea muncii în unitate.
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Art.246 Se sancţionează cu reducerea salariului de baza şi/sau,după caz , şi a indemnizaţieide conducere:

— lipsa vădită şi repetată de interes în realizarea programului de lucru;

distrugerea sau deteriorarea de unelte, aparate sau alte bunuri aflate în inventar;

refuzul de a execută lucrarea încredinţată;

părăsirea locului de muncă înaintea de a-i veni înlocuitorul;

irosirea repetată a timpului de lucru, frecventarea localurilor publice;

executarea de lucrări străine de activitatea unităţii în timpul orelor de serviciu;

refuzul efectuării serviciului pe unitate stabilit de conducerea unităţii sau refuzareasarcinilor de serviciu; "

- nerespectarea confidenţialităţii datelor personale aţeângajaţilor şi pacienţilor
- refuzarea nejustuficata a executarii sarcmllor priinţté'an vederea prevenim unor pericolecare ar ameninţă un sector de activitate al unităţii, ori“ a ““e 'gli'ta viaţă oamenilor;

- raportări de date, acte false sau nereale, nerestpşctarea regulilor de protecţie a muncii, deigienă sau PSI, care pot pune viaţă în primejdie a'salariaţilor, siguranţă bunurilor unităţii sauchiar a propriilor persoane;
; \- eliberarea de bunuri sau v'adn, "fără îndeplinirea formelor legale chiar sub formă deîmprumut, comunicarea fără ignor—rârea conducerii a unor date sau alte elemente care privescactivitatea unităţii, neaducereaâla 'imoştinţă conducerii unităţii a celor care se fac vinovaţi deîncălcarea regulilor de disci ';linăfksusnagerea, distrugerea bunurilor aflate în patromoniul unităţii,abuz în serviciu, lipsa de"-gaospodărire a avutului obştesc, creeri de plusuri sau minusuri îngestiuni, pretindereawri primirea de bani sau alte foloase în scopul îndeplinirii unei obligaţii deserviciu sau în scopubkdea face un act contrar acestor obligaţii etc.

e\\unui bun găsit , cu recuperarea partială a prejudiciului şi nerecunoaşterea faptei

area salariului, că urmare a aplicării sancţiunii nu modifică dreptun'le—ce se acordăfar de încadrare (alocaţii, indemnizaţii de concediu, ajutor de boală,etc.)

Art.247 Desfacerea disciplinară a contractului de muncă este cea mai gravă sancţiunedisciplinară şi constă în îndepărtarea din serviciu a salariatului care încalcă în mod sistematicatribuţiile sale de serviciu sau regulile de disciplină sau savârşesc o singură abatere gravă, pentrucare regulamentul prevede aplicarea acestei sancţiuni. Desfacerea contractului de muncă se faceîn scris şi motivat, pe baza unui material de cercetare.
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Desfacerea contractului de muncă pe motiv de indisciplina conform art.61 din CodulMuncii se aplică, de regulă, pentru absente nemotivate ce constituie abateri grave de la disciplinămuncii.Comportă fie sancţiuni anterioare repetate, fie o abatere gravă de la condiuta muncii saude la sarcinile profesionale ale salariatului

Art.248 Desfacerea contractului individual de muncă se poate aplică salariatului care:
— a săvârşit abateri grave — prejudicierea intenţionată a unităţiirrangajatoare;

- neglijenţă gravă în serviciu, producătoare de pagube; "“

— acte de insubordonare ostentativă;

fapte de concurenţă neloială;

: a utilizat documente false la angajare;

a falsificat un act generator de drepturi;

- nerespectarea interdicţiei de a fuma în interiorul &“ xteriorul spitalului.

Abaterile nu trebuie să fie neapărat identic'
,

obligaţiilor de muncă şi ale normelor de co
comportarea salariatului în afară unităţii, acasă,î££n

repetabile (cel puţin 5 absente consecutive);„w
- absente nemotivate de la lucru—dacă sun

- se consideră absente nemotivate 8] dacă se află în concediu medical şi nu anunţă prinorice mijloace unitatea, în tennenx .,de ore de la absentarea de la serviciu.
„

“€ ,;
. /' i „ . . „- angajatul a cumulat/%,Îabsşente nemotivate intr-un an cu sancţiuni de 5- 10% iri-fiecareluna când are absenţeleş

Repetabilitateaabsâîtéelor nemotivate poate fi deci şi prin cumularea lor pe durata unui ancalendaristic, situaţie
_.

care, pentru fiecare zi nemotivată, angajatul a fost santionat pecuniar.Înaceastă situaţi)e,ţdesfa°cerea contractului cu alt.61 din Codul Muncii este determinată de sancţiuni
repetabile'şi nude absente nemotivate consecutive.

,.

., pa srrea locului de muncă înainte de terminarea programului sau venireainlocuitorului,fapt care au produs consecinţe grave.
““>!

- neexecutarea sarcinilor proprii de serviciu care produc consecinţe grave.

- refuzarea executării sarcinilor în vederea prevenirii unor pericole, sau calamităţi locale.

- nerespectarea regulilor de protecţie a muncii sau PSI, care au produs accidente mortale,invalidităţi, accidente colective sau incendii.
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- conducerea în stare de ebrietate a mijloacelor de transport, a unor utilaje sau maşini careproduc accidente grave.

— însuşirea, înstrăinarea unor mijloace, bunuri sau valori peste 100 lei, fără aprobareaconducerii.

— lipsuri în gestiune nejustificate în valoare mai mare de 500 lei.

— nedenuntarea celor care au produs daune mai mari de 50 lei .

- divulgarea sau comunicarea fără autorizaţia conducerii unităţii a unor acte,planuri saudate privind unitatea. '

- pierderea , denaturarea sau distrugerea unor acte importante.

beţia repetată în serviciu.

| divulgarea datelor cu caracter personal, strict interzise.
salariatul este arestat preventiv pentru o perioadaţmai mare de 30 de zile, în condiţiileCodului de procedura penală; "

că?' I&i;
. v . _, ..

— în cazul în care, prin decrzre a organelorécbşrgipeîténţede expertiza medicala, se constatainaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatuluiî faptsce nu permite acestuia să îşi îndeplineascăatribuţiile corespunzătoare locului de munc c' ati“
.v

— salariatul nu corespunde profesionaîslpculuide muncă în care este încadrat.

- repetarea unor abateri se pedepseste cu o sancţionare superioară, aplicată celei anterioare.
Af?

_

-utilizarea altor sistem Si aplicătii decât cele pentru care angaiatul a fost instruit si înscopul pentru care .a fdbt insuma

-utilizarea%tiîe an a'ati a sistemelor de calcul
an a'ator în seo uriy ersonale în tim ul orelor de lucru: UTILIZAREAINTERNETULUICONT YAHOO MESSENGER, SKYPE, SAU ALTE PROGRAME DE COMUNICARE,CITIVRfEAbESMAIL-URILOR PERSONALE

-modiiîcarea configuratiilor implicite ale sistemelor şi aplicaţiilor, chiar dacă eventualeXist acces la acestea;

- divulgarea parolei de acces personală la diferitele sisteme;

- nepastrarea confidenţialităţii/secretului cu privire la informaţiile accesate. Oriceinformaţii la care există acces sunt clasificate implicit că fiind confidentiale, chiar dacă unau fost marcate vizibil în caest sens, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost marcate decătre autor că fiind de altă naturăzpublice sau secrete;
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-introducerea şi permiterea altora să intoduca diverse medii de stocare(stick/CD/DVD/aparat foto-lMP3-Player/telefon GSM/etc.) în sistemele de calcul utilizate,excepţie fac acele posturi care prin natură lor impun utilizarea unor astfel de medii destocare;

- apelarea la un alt suport tehnic decât cel autorizat pentru asigurarea suportuluitehnic;

—blocarea sistemuluide calcul la părăsirea temporară a locului de muncă, atunci cândse utilizează conturi de acces nominale, în scopul prevenirii accesului neautorizat; 3 ,

Gravitatea unei abateri şi consecinţele ei, va determina aplicarcorespunzătoare, indiferent de sancţiunile avute anterior.
sancţiunii

- Penalizările de salariu prin retrogradări din funcţie, diminuăridin. salariul de baza , nuexclud aplicarea altor sancţiuni disciplinare. ' '
'

—

— Cauzele pentru care se aplică sancţiunile arătate în „._iz'entul regulament nu suntlimitative, putând fi aplicate şi pentru alte abateri, în funcţie deşgravitat'ea abaten'i.

— Sancţiunea salariaţilor cu studii superioare , pentru:;abateri sau greşeli de specialitate,se poate face numai după o prealabilă cercetare efectuată de un salariat cu aceeaşi specialitate,care deţine o funcţie în cadrul unităţii, sau face parte din cadrul organelor ierarhicesuperioare. '

— Pentru angajaţii numiţi de rg 'ierarhice superioare, desfacerea contractului- - — „ “\. .” "'indiVidual de munca se va putea face numar—gi aprobarea lor.

- Treaptă nu se acordă în timpul..sancţionării, chiar dacă au îndeplinit termenele integralecerute de normativele respectiv, —

Art. 249 — Comunicarea, deciziei de sancţionare disciplinară
Decizia de sanşţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la dataemiterii şi produ'” efecte de la data comunicării. Decizia se predă personal'salariatului, cusemnătură de" '

, ri, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliulsau reşedinţ Rowlcată de acesta.

.
ţionare poate fi contestată de către salariat, la tribunalul în a cărei

_ \, scripţie îşi are domiciliul / reşedinţa persoana sancţionată, în termen de 30 de zilecalendaristice de la data comunicării.

_ CAPITOLUL XVI
„RASPUNDEREA PATRIMONIALA

Art.251 (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civilecontractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu
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material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în
legatură cu serviciul.

(2) În cazul în care angajatorul refuză sa îl despagubească pe salariat, acesta se poateadresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.
(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatulvinovat de producerea pagubei, în condiţiile legii.
Art. 252 (1) Salariatii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderiicivile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatoruluifdin vina şi în legatură cumunca lor.

„

(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauzeneprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în rrisCul normalal serviciului.
,

"

„(3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o_pagtjrbădin vina şiîn legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatarewşi evaluare apagibei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, într—un termen care nu va puteafi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3), nu poate fimai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie, ;(5) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, “e antumul răspunderii fiecăruia sestabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la produce'ea
(6) Dacă măsura în care s—a contribuit la produCe

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul net de la data constatării pagubeişi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efecti erat de la ultimul său inventar.
Art. 253 Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să orestituie.
Art.254 Dacă salariatul a primi 11 un care nu i se cuveneau şi care nu mai pot firestituite în natură sau dacă acestuia g43u<prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligatsă suporte contravaloarea lor. Cont valoarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileştepotrivit valorii acestora de la dataţîil° ?
Art.2.55 Suma stabilită Şéîi“ acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturilesalariale care se cuvin p: izaîn cauză din partea angajatorului la care este încadrată în

muncă, conform prevede. o legale.
Art.256 (1) Înca

, care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatulsă îl fi despăgubit pe a jator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine

pagubei nu poate fi determinată,

funcţionar public,—re 'nenle din salariu se fac de către noul angajator sau noua entitate oriautoritate publ' după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către
angajatorulpăgu it.

(5% persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui
co răct 'ngl1V1dual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin' eva“bunurilorsale, în condiţiile Codului de procedură civilă.

Art. 257 În cazul în care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poatefac ntr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s—a efectuat prima rată de reţineri,angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedura civilă.

CAPITOLUL XVII
MODALITATILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU

CONTRACTUALE SPECIFICE
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Art.258 Exercitarea profesiunii de medic se realizează în condiţiile stabilite de Legeanr.95/2006, TITLUL Xll Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionareaColegiului Medicilor din România.

Art.259 Medicii sunt obligaţi în principal:

a) să respecte regulamentele în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de
medic;

b) să respecte şi să aplice în orice în orice împrejurare normelede etică
profesională şi deontologie profesională; -' '

c) să acorde cu promptitudine îngrijirile medicale de urganta'că'foindatorirc
profesională şi civică;

d) să respecte prevederile Statutului Colegiului Medicil
r:”“)

e) să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea şicodul pe toate actele medicale pe care le semnează'“ '

in România;

f) să respecte prevederile legi pnvindş°ţpmrile pacientului;
% \\

gradului de pregătire profesională
&.

g) să acţioneze în vederea cre t' “

Art.260 Monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de medic se realizează de cătreColegiul Medicilor din România şi Ministerul Sănătăţii.

Art.261 Medicul răspundéţdrsciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelorprofesiei medicale, a Cod 111 :dg deontologie medicală şi a regulilor de bună practicăprofesională, a Statutului; égru'lui Medicilor din România precum şi pentru orice faptesăvârşite în legătură
céiîgrăfesia,

care sunt de natură să prejudicieza onoarea şi prestigiulprofesiei sau ale CMR.

u Art.262 82% iîl'e disciplinare sunt:

a. mustra?

av rtisment;
\\

c.\vot de blam;
*)
d. amendă de la 100 lei (RON) la 1.500 lei (RON). Plata amenzii se va face în termen de30 de zile de la dată rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen

atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei. Sumele provenitedin plata amenzilor se fac venit integral la bugetul Colegiului Medicilor din România;
e. interdicţia de a exercită profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la olună la un an;
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f. retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România.
Art.263 Retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România operează dedrept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele judecătoreşti cu privire lainterzicerea exercitării profesiei. La aceste sancţiuni se poate prevedea, după caz, obligarea celuisancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală ori alte forme depregătire profesională.

Art.264 Decizia pronunţată se comunica medicului sancţionat şi Biroului Executiv alCMR.

Art.265 În termen de 15 zile de la comunicare, se poate contesta decizia pronunţată.
Art.266 Acţiunea disciplinară poate fi pornită in termen de cel mult 6 luni de la datăsăvârşirii faptei sau de la dată cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile. ' ' 7

Art.267 Sancţiunile prevăzute la art.455, alin.1, lit.a-d din Legea
„
572006, titlul XII seradiază în termen de 6 luni de la dată executării lor, iar cea prevă' ,la lit.e din acelaşi actnormativ, se radiază în termen de un an de la dată expirării perioadei d interdicţie.

Art.268 În situaţia în care, prin decizia comisiei de disciplină, au fost dispuse şi măsurileprevăzute la art. 455 alin. (3), radierea sancţiunii se vaţface numai după prezentarea doveziiducerii la îndeplinire a măsurii dispuse de comisia de ' ipliiiă.

Art.269 Prevederile prezentului regulamente entoare la răspunderea disciplinară amedicului se completează cu prevederile Legiiqnââ/ZOOé, titlul XII.

Art.270 Personalul medical sau nemed al din Spitalul de Ortopedie şi'TraumatologieAzuga are obligaţia să respecte drepfurile pacienţilor, potrivit dispoziţiilor Legiinr.46/2003.

Art.271 Personalul rnédical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientulnici unei forme de presiug tru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevădreglementările de plata egal din cadrul unităţii.
wc:-

Art.272 Toă
diagnosticul, pr
acestuia,

formaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor,'cul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul

Art=2$73“'Înformaţiile cu character confidenţial pot fi fumizate numai în cazul în carepacierjitulxişi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Art.274 În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicaleacreditaţi, implicate în tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai esteobligatorie.

Art.275 Pacientul are acces la datele medicale personale,
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Art.276 Orice amestec în viaţă private, familială a pacientului este interzisă, cu excepţiacazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirileacordate şi numai cu consimţământul pacientului.

Art.277 Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sinesau pentru sănătatea publică.

Art.278 Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a contidenţialităţii datelordespre pacient şi a contidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale
pacientului prevăzute în prezenţa lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
contravenţională sau penală, conform prevederilor legale. "

Art.279 Personalul medical are obligaţia respectării dispoziţiilor [Contractului—Cadruprivind condiţiile acordării asistenţei medicale şi punerii în aplicare a prevederilor din cuprinsulcontractelor de fumizare servicii medicale încheiate de Spitalul de Ortopedie şi TraumatologieAzuga. '

CAPITOLULXVIII '—

REGULI PRIVIng RESPEcrARE
"

,
RINCIPIULUI

NEDISCRIMINARII ŞI AL INLATURARII—QRICAREI FORME DE
INCALCAREA DEMNITATII

A. REGULI PRIVIND RESPECTAREA I;,“RI CIPIULUINEDISCRIMINARIIŞI ALîNLATURARIIORICAROR FORMEDE ,CALCARE A DEMNITATII
SALARIATILOR .

=

1

Art.280 În cadrul relaţiilordemun funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă detoţi salariaţii şi angajatorii. '

Art.281 Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criteria desex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţa naţională, rasă, culoare, etnie,religie, opţiune politică,” origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială,
apartenenţa ori actîiîit esindicală, este interzisă.

“\
HStituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restrictive

n'temeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la art 52,“ din prezentul
e au că scop sau că effect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşteriixercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.

&

“ Art.283 Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condlţn de muncă adecvate
activităţii desfăşurate, de protective socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de
respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.

Art.284 Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la protecţiadatelor cu character personal, precum şi dreptul la protective împotriva concedierilor nelegale.

Art.285 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practice caredezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
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a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor Vacanţe;

b) încheierea, suspendarea, modiHcarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă oride serviciu;

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor fişei postului;

d) stabilirea remuneraţiei;

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protective şi asigurări
sociale; '

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
&&

.\to, actelor de hărţuire sexuală,Art.286 Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă vieti
nfirmării actului de hărţuireva conduce investigaţia în mod strict confidenţial şi în căşti

sexuală, va aplică măsuri disciplinare. %
Art.287 La terminarea investigaţiei se va comun'icapărţilor implicate rezultatul anchetei.

Art.288 Orice fel de represalii, în uerăunei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva
reclamantului, cât şi împotriva oricăreifgefsonae care ajută la investigarea cazului, vor fi
considerate acte discriminatoare şi vo :fi încţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare.

… \. e "

Art.289 Hărţuirea sexuală ţyie şi infracţiune.
" =\ x

_ ,. \ “„, \\
. . — — -Art.290 Art.203 din; CoduîmPenal, modificat prin Legea nr.61/2002, harţUirea sexuala aunei persoane prin amenin Aremsau constrângere, în scopul de a obţine satisfacţii de natură

sexuală, de către o persoanacare abuzează de autoritatea sau influent ape care i—o conferafunctia
îndeplinită la locu de muncă se pedepseste cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art.29$ăngajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de
muncă îniriăitjrţié, cu respectarea prevederilor legii, ale Contractului Colectiv de Muncă, ale
Regul mg;}?tţlli'91ntem, precum şi drepturile şi interesele salariaţilor.

_ \;to
“55292 Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectareajităţii fiecărei personae, pot fi derulate procedure de soluţionare pe cale amiabilă aplângerilor individuale ale salariaţilor, inclusive a celor pricvind cazurile de violenţă sau hărţuire

sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.

B. OBLIGATIA PERSONALUDUI MEDICAL DE A RESPECTA PRINCIPIUL
NEDISCRIMINARII PACIENTILOR IN ACORDAREA ASISTENTEIMEDICALE
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Art.293 (1) Personalul medical din cadrul spitalului are obligaţia de a respectă principiul
nediscriminării pacienţilor în acordarea asistenţei medicale

Elemente definitorii pentru respectarea principiului nediscriminării :

- Respect pentru nevoile, preferinţele, drepturile şi valorile pacientului;

— Liberă alegere şi implicare —pacienţii au dreptul şi responsabilitatea de a participa că
partener în deciziile legate de sănătate care le afectează viaţă;

- Sistem de sănătate flexibil cu mai multe opţiuni pentru pacienţi;

- Implicarea pacienţilor cu privire la drepturile lor;

— Acces si suport — la servicii potrivite, sigure, de calitate, la tratamente, prevenire şi
educaţie pentru sănătate; '

- Informaţie —informaţia corectă, relevanţă şi comprehensivă este esenţială pentru că
pacienţii să ia deciziile proprii legate de sănătate;

- Accesibilitate- acces la servicii medicale în modxrîeâăcriîninatoriu;
, \

. . . . . _

vă“
. . .- Responsabilrzarea si educarea pacrentuluppe fişă-ua propriei sănătăţr;

(2) Principiul egalităţii între cetăteni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt
garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: dreptul la sănătate, la îngrijire medicală,
la securitate socială şi la servicii sociale;\

(3) Constituie contraveni
penale, discriminarea unei p „__ arie fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenţei
acestora ori a persoanelor “e 'ădrninistrează persoană juridică la o anumită rasă, naţionalitate,
etnie, religie, categorie şa ă—,s u la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau onefîtég sexuale a persoanelor în cauza prin:

t ©911me OG 137/2000, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii

a) refuzarea
,

publică

<;))alegerea medicului de familie, asistenţă medicală, asigurările de sănătate, serviciile de
urgepţâau alte servicii de sănătate;

) Constituie circumstanţe agravante: săvârsirea infracţiunii pe temei de rasă,
naţionalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţa, politică,
convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasa sau infecţie
HIV/SIDA;

CAPITOLUL XIX

AVERTIZAREA PRIVIND FAPTE DE INCALCARE A LEGH
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Art.294 Orice salariat are dreptul să sesizeze de bună credinţă orice faptă care presupune oîncălcare a legii, a secretului de serviciu , a secretului profesional, a deontologiei profesionale
sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, economicităţii şi transparenţei, conform Legii
nr.57l/2004 privind protecţia personalului care semnalează încălcări ale legii.

Art.295 În conformitate cu Legea nr.57l/2004, personalul, din instituţii„publice, carereclamă sau semnalează încălcări ale legii, în cadrul unităţii, făcute de persoane cu funcţii de
conducere sau execuţie, beneficiază de protecţie, Semnalarea acestor fapte de încălcare a legii de
către salariaţi prevăzute de lege că fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni şi
priveşte:

a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în
legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals si infracţiunilede serviciu sau în
legătură cu serviciul;

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor;
„ „ , . . . . .. “& ,. . .d) incalcarea prevederilor pnvmd incompatlbilrtatea şr conflictele de interese;

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale'saikumăne;
. . . „ . ar», . . .f) partizanatul politic in exercrtarea'pr _.gativelor postului, cu excepţia persoanelor alese

sau numite politic; . )…

g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;

h) încălcarea prevede cr legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;

i) incompetenţa-sa
_ ,glijenţa în serviciu;

j) evaluări n bie'ctive ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi'e fb are din funcţie;

lg) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nereSpectarea legii;

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interesele de grup sau
clientelare;

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al
autorităţilor publice şi instituţiilor publice;

Art.296 Sesizarea privind încălcarea prezentului regulament sau a normelor profesionale şi
deontologice poate fi făcută alternativ sau cumulativ de:
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a) şeful ierarhic al persoanei care a încălcat legea;

b) managerul spitalului;

c) comisia de disciplină;

d) organele judiciare;

h) organizaţiile sindicale;

Art.297 (1) În situaţia în care cel reclamat prin sesizare este şeful ierarhic ori persoană cu
atribuţii de control, angajatorul va asigura la locul de muncă protecţia salariatuluicare a făcut
sesizarea.

(2) În sens larg, corupţia este abatere de la moralitate, de la cinste, de la-datorie. Constituie
infracţiuni de corupţie şi se sancţionează conform legii penale, următhrele:

[. Luarea de mită- este infracţiunea ce constă în fapta salariatul ,i oare, direct sau indirect,
pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin on'
acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentareaori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu
îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri;

2. Darea de mită- este infracţiunea ce cons
alte foloase, în condiţiile arătate la punctul 16“

n—promisiunea,oferirea sau darea de bani ori
._ % \,:e 32

. - . \\»? <“
_ „ , „ „ „3. Traficul de influenţa — este 1 v_cţiugea ce consta in pretinderea, primirea ori acceptarea

promisiunii de bani sau alte foloas ésau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de
către o persoană care are influenţa (plasă să se creadă care influenţă asupra unui alte personae
cu responsabilităţi de decizieşitca , romite că o va determina pe această să îndeplinească, să nu
îndeplinească, să urgentezeţvori sănintârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de
serviciu sau să îndeplineasCă' un act contrar acestor îndatoriri.

4. Cumpăra” 4315 Influenţă- este infracţiunea ce constă în promisiunea, oferirea sau darea
de bani ori alte fo e, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei personae care are' lălîisă „“să se creadă că are influenţă asupra unei persoane cu responsabilităţi deV

,a}, &determina pe această să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să
_
plinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un actăstor îndatoriri;

/.

,3) Constituie infracţiuni de serviciu şi se sancţionează conform legii. penale,
următoarele:

]. Primirea defoloase necuvenite- primirea de către un salariat, direct sau indirect, de bani
ori de alte foloase, dup ace a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat întemeiul acesteia;

2. Abuzul în serviciu— fapta persoanei care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu
îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin această cauzează o pagubă ori o
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vătămare a drepturilor sau inereselor legitime ale unei personae fizice sau ale unei personae
juridice;

3. Neglijenţă in serviciu- încălcarea din culpă, de către un salariat, a unei îndatoriri de
serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin această
cauzează o pagmbă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei personae fizice
sau ale unei personae juridice;

4. Delapidarea— însuşirea, folosirea sau traficarea de către un salariat, în interesul sau ori
pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează;

5. Purtarea abuzivă- întrebuinţarea de exprezii jignitoare, ameninţarea ori lovirea au alte
acte de violenţă săvârşite faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de
serviciu;

6. Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexuale- fapta salariatului care, în sscopul de a
îndeplini, a nu îndeplini, a urgenţă ori a intarsia îndeplinirea unuigact'pr'ivitorla îndatoririle sale
de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndaţoş ,» pretinde ori obţine favoruri
de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect efectele acelui act de serviciu;

7. Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor peroane- fapta salariatului care, în
exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act- prin ,care s—a obţinut un folos patrimonial
pentru sine, pentru soţul sau, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv;

8. Deturnarea de fonduri- schimbarkjeadestinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor
material allocate unei autorităţi publice sa? instituţii publice, faţă respectarea prevederilor legale.

i'

'PITOLUL xx
DREP'EURIfÎ ŞI OBLIGATIILE PACIENTILOR

Drepturile pacier'iîţilofk

Art.298 (ltiîlîlreptuiile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 privind
drepturile pacientului-Esi Ordinul MS nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii drepturifOrţpacientuluinr.46/2003.

2») P°°*cre'ntul are dreptul la respect că persoană umană.
fix

repturile pacientului la informaţia medicală
fi
Art.299. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,

precum şi la modul de a le utiliza.

Art.300. (l) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional
al furnizorilor serviciilor de sănătate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care
trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
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Art.301 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor
medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la
procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor
medicale, precum şi cu privire la datele despre diagnostic si prognostic.

Art.302. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care
informaţiile prezentate de către medic i—ar cauza suferinţă.

Art.303 Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate, în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română,
informaţiile1 se aduc la cunoştinţăin limba matemă ori în limba pe care o cunoaste sau, după
caz, se va caută o altă formă de comunicare.

Art.304. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat 51 de a alege o
altă persoană care să fie informată în locul sau.

Art.305. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor,
diagnostic si tratament, cu acordul pacientului. . -

Art.306. Pacientul are dreptul de a cere si de a obţineâşal ă opinie medicală.

fi!
%

Art.307 Pacientul sau persoană desemnată în o'd expres de acesta, are dreptul să
primească, la externare, un rezumat scris al " aţiilor, diagnosticului, tratamentului,
îngrijirilor acordate pe perioada spitalizăn'i şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de
înalta performanţă, o singură dată.

Consimtamatul pacientului privind intervenţia medicală

Art.308. Pacientul are drepâiţ ă refuze sau să oprească o interventie medicală asumându—

şi, în scris, răspunderea pentruidecîma să, consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale
trebuie explicate pacientului; & *

Art.309. Cândapgcţentul nu îşi poate exprimă voinţă, dar este necesară o intervenţie
medicală de urgentaxâpersonalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr—o

exprimare anterioar voinţei acestuia.

Art.310.. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă,
consipit antul reprezentantului legal nu mai este necesar.

.311. În cazulin care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie
sa fie\mp1icatin procesul de luare a deciziei atât cât pennite capacitatea lui de înţelegere.

Art.312. (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este
declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi
din 2 medicii pentru pacienţii din ambulatoriu.
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Art.313. Consiinţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea
tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a
tratamentului cu care acesta este de acord.

Art.314. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în
învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare
ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţă cu excepţia obţinerii
consimtamantului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul
pacientului.

Art.315. Pacientul nu poate fi fotografiat sau fimat într—o unitate medicală fără
consimţământul sau, cu excepţia cazurilorin care imaginile sunt necesare diagnosticului sau
tratamentului şi evitării suspectarii unei culpe medicale. "*

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţă privată a pacient ul:

Art.316. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul
acestuia.

i furnizate numai în cazul în care
ii mod expres.

Art.317. Informaţiile cu caracter confidenţial popacientulişi da consimţământul explicit şi dacă lege “

Art.318. În cazul în care informaţiile „sun &ţare altor furnizori de servicii medicale
acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului iacordarea consimtamantului nu mai este
obligatorie.

Art.319. Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art.320 ( 1) Orice amestec inviaţă privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia
cazurilorin care această imi iţudine influenţează pozitiv dignosticul, tratamentul ori îngii'jirile
acordate şi numai cu consunţamantul pacientului.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se
elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familieiin termen de 30 de zile de la dată intrării în
vigoare a prezenţei legi şi se aduc la cunoştinţă publicului.

Art.322. (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există
condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
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(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme,

Art.323. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Art.324. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual,
material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale La solicitarea pacientului, în măsură

Art.325. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un'medic
acreditat din afară spitalului.

Art.326. (1)Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are. dreptul să
supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl.recompenseze
astfel decât prevăd reglementările de plata legale din cadrul unităţii respecti '

(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fostingrij t—i suplimentare sau
donaţii, cu respectarea legii.

Art.327. (1)Pacientul are dreptul laingrijiri medicale continue până la ameliorarea stării
sale de sănătate sau până la vindecare. —

(2) Continuitatea îngrijirilor se asigura prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele
unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşt bulatorii, de specialitate sau de medicină
generală, oferite de medici, cadre medii sau dealtepiersonal calificat. După externare pacienţii au
dreptul la servicii comunitare disponibile. tg

Art.328. Pacientul are dreptul să—Eea—fidelede asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă
stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

ObligaţiilePacienţilor
'

Art.329 Pacienţii '
.
ţi în cadrul Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, au

următoarele obligaţi

-s Seîştîqipoi'te civilizat şi politicos cu personalul medical şi personalul nemedical:

sa especte regulile de igienă personală zilnică;

””} să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţie;

-să participe la vindecarea lor prin respectarea recomandărilor medicale şi tratamentului şi
să respecte riguros ordinea interioară a unităţii;

-să nu pretindă examene de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră
necesare;



Page 96 of 124

-să accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu
care este obişnuit în familie;

-să nu depoziteze medicamente decât în locurile permise (frigider)

—să stea în spital atâta timp cât este necesar să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie,
iar dacă doreşte extemarea înainte de recomandarea medicului, această se va face pe propria
răspunderesi sub semnătură;

-să nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neînţelegerea unor termeni şi să solrcite
informaţii doar personalului calificat;

-să păstreze curăţenialn saloane, culoare şi grupurile sanitare, integritatea echipamentului,
regulile de ordine interioară afişate la loc vizibil, indicaţiile de acces, regulile instituţiei pentru
sităţii de carantină, programul de aerisire sau de curăţenie în saloane, \iefolosirea telefonului
mobil în salon pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de “fvdihnă, să nu degradeze
instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi Îîmentare;

-să umblein ţinută vestimentară îngrijită, decentă, când
curtea spitalului;

Fes pe coridoare sau afară în

“sa,
-să respecte circuitele spitalului şi să nu circule-prin locurile interzise pacienţilor în vederea

protecţiei proprii împotriva unor agenţi patogeni sau nege“;

-să nu provoace neînţelegeri sau altercai cu personalul medical sau alţi pacienţi în situaţia
în care există nemulţumire, pacientul pf?oate să facă reclamaţie scrisă sau se poate adresa
medicului şef de secţie sau conducemaspitaltţlui

,îi *

-să informeze medicul curantşinlegătură cu toate problemele de sănătate avute inclusiv
dacă are cunoştinţă despre faptulcăeste purtătorul unei boli transmisibile;

-predarea fără înţârziere a hainelor şi încălţămintei de stradă la garderoba unităţii sau
aparţinătorilor care îl: in teste, îmbrăcarea şi purtarea echipamnetului de spital (pijama, halat şi
papuci de casă)

pedriétă
durata internării şi numai în interiorul unităţii

\\
-informă\r€amediată a medicului curant/asistenţei de salonin legătură cu orice modificare

apărută înevolu a stării sale de sănătate;
&»( k/Pxş

-reşp“ectarea conduitei terapeutice, cooperarea la tratament, etc, iar procurarea de
amente din afară spitalului să fie permisă numai de medicul curant (medicul de garda)

'
—respectareaorelor de odihnă (22.00—6.00)

-respectarea orelor de administrare a tratamentului;

-pacienţii cu tuberculoză pulmonară au obligaţia de a primi tratamentul antituberculos la
sala de tratament, sub directă observare a asistenţei medicale. Vor fi exceptaţi de la această doar
pacienţii nedeplasabili, care vor primi tratamentul antituberculos în salon, sub directă
supraveghere a cadrului medical;



Q

Page 97 of 124

-pacienţii au obligaţia de a avea grijă de bunurile personale;

—obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi, evitând încălcarea

regulilor de disciplină, tulburarea liniştii şi orice manifestare neeuviincioasă sau
neadecvată.

—pacienţii cu tuberculoză pulmonară au obligaţia de a purta măşti respiratorii în momentul
părăsirii salonului şi ori de câte ori este nevoie, de a respectă circuitele bolnavilor;

-este cu desăvârşire interzisă părăsirea. spitalului fără bilet de voie semnat de-…medicul
curant sau medicul de garda. Plecarea din spital sub formă invoirii, atunci când'starea pacientului
o permite, este permisă numai pentru motive justificate sau la solicitarea expresă a unor instituţii
ale statului; »

-să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite
la externare şi să continue efectuarea tratamentului la domiciliu (după externare) confomr
recomandărilor medicului curant, precum şi respectarea regimu gi'enico-dietetic, prezentarea
la control conform recomandărilor. Q&Q

'—

.

-să nu introducă şi să consume în perimetrul spitaliîlu ăzîturi alcoolice

Art.330. În conformitate cu prevederile L ,nr349/2002, art.3 (1), în Spitalul de
Ortopedie şi Traumatologie Azuga se interzice complÎÎfumatul. Nerespectarea acestei prevederi
constituie contravenţie şi se sancţionează. cu“-amendă contravenţională de la 100-500 Ron.
Această prevedere trebuie respectată descătre personalul încadratin unitate de către pacienţi
aparţînători, precum şi orice altă persoană care se aflăin unitate sanitară

ACCESUL NEÎNGRA xIT AL PACIENTILOR/APARTINATORILOR ŞI
VIZITATORILOR LA REGIS: RUÎ, DE SUGESTII ŞI RECLAMATII

Art.331. Sitalul de\Grtopedie şi Traumatologie Azuga are responsabilităţi privind
înregistrarea şi soluţionarea sugestiilor şi reclamaţiilor conform cerinţelor legale şi de
reglementare internă,şi îmbunătăţirea calităţii serviciilormedicale

Art.33_ \(9reclamaţie este considerată acceptată de unitate dacă îndeplineşte cumulativ
următo el condiţii:

\\ p(şzmtă aspecte referitoare exclusiv la serviciile acordate sau comportamentul angajatilor

-prezintă datele de identificare ale clientului;

—prezintă detalii referitoare la evenimentul reclamat.

Reclamaţiile care nu prezintă elementele solicitate sunt considerate drept sugestii pentru
îmbunătăţirea produselor şi serviciilor furnizate de spital.



O

Page 98 of 124

Art.333. Reclamaţiile si sugestiile reprezintă un indicator de calitate al spitalului şi este
cuprins în anexă la contractul de management al managerului şi se analizează periodic.

Art.334. Pacienţii, aparţinătorii şi Vizitatorii, în situaţia în care au o sugestie, o
nemulţumire sau doresc să adresezemulţumiri1n scris corpului medical, vor aduce la cunoştinţă
asistenţei acest lucru, care le va sugera să menţioneze opinia dumnealorin sens, în registru de
sugestii şi reclamaţii.

Art.335. Se formulează răspuns, în scris, reclamantului, în termen de 30 de zile.

LIBERTATEA DE CIRCULATIE A PACIENTILOR NERESTRICTIONATA,

Art.336. Pacienţii pe durata internării respectă regulile formulate de spital-;. iar deplasarea
pacientului în interiorul spitalului pentru diverse explorări sau investigaţii se face însoţit de
personal medical şi auxiliar-medical.

SERVICII PRIVIND CAZAREA ŞI ÎNGRIJIREA PACIENTILOR»

Art.337. Cazarea pacienţilor se face într—un salon împreună cu alţi bolnavi.

Ar.338. Izolarea bolnavului în salon rezervă se Ya
acesta este agitat psihomotor sau prezintă o boală inf

jtemporar, doar în situaţia în care
ojitagioasă.

Art.339. Bolnavii servesc 3 mese pe zi al , mese din fiecare secţie, cu tacamuri şi
veselă oferite de unitate. Din blocul alimenta a%ează întreagă cantitate de alimente necesară
fiecărei secţii la o masă, transportul alimentelor ătre secţii, tăcându-se de către personalul de
îngrijire din secţiile medicale. Controlulcalităţii hranei din punct de vedere organoleptic,
cantitativ şi calitativ se efectuează ' către medicul de garda, înainte de a fi servită pacienţilor şi
se consemnează în registrul spec nternare.

aie generală la internare şi săptămânal, în acelaşi timp fiind
de pat, la 7 zile şi ori de câte ori este nevoie.

Art.340. Fiecare pagié
schimbată şi lenjeria de o

Art.341 Apartinatorn se pot implicăin îngrijirea bolnavilor lorin situaţia celor imobilizaţi
la pat, necooperanti saucu alte nevoi speciale

SERVICII DE TIP ADMINISTRATIV PE CARE LE POATE OFERI UNITATEA
PACIEN QR INTERNATI

“rt.342 Unitatea oferă pacienţilor intemăţi în cadrul Spitalului de Oortopedic şi
T 21 matologie Azuga următoarele servicii:

-activităţi recreative în aer liber, în curtea spitalului

-acces la corespondenţă (primirea prin intermediul factorului poştal)

—posibilitatea de a primi vizite

-accesul la Registrul de reclamaţii şi sesizări, prezent la nivelul secţiilor, laborator
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—acces la consiliere spirituală

—serviciu de televiziune prin cablu (pentru frecare salon)

—posibilitateade a vota la cerere, în campaniile electorale, prin intennediul umei mobile în
incinta spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

-Serviciile pe care le poate oferi spitalul în caz de deces al pacientului: anunţarea
telefonică a familiei în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care acest lucru nu'este posibil, se
anunţă Primăria şi poliţia pe rază căreia locuieşte pacientul. Spitalul eliberează certificatul
constatator al decesului prin medicul curant sau medicul de garda. Certificatul de decesse va
elibera de către serviciul din cadrul Primăriei Azuga numai la unul din membrii familiei
Igienizarea, îmbrăcarea decedatului, preluareain sicriu si transportul până la destinaţie întră însarcina familiei cu respectarea legislaţieiin vigoare. —

-Pe holurile secţiilor sunt afisate următoarele informaţii:inscripţionarearîîncăperilor,orarul
de funcţionare a personalului, programul zilnic al pacienţilor cu orarul—aetivităţilor, programul de
utilizare a băii, programul meselor şi meniul zilnic, locul în care se află registrul de reclamaţii,
programul pentru vizitatori, drepturile şi obligaţiile ale pacienţilor,*regulişi obiceiuri care trebuie
respectate de bolnavi pe perioada internării, interzicerea fumatului în unitate.

Art.343. Programul de vizită al aparţinătorilor (” conformitate cu OMS nr,1284/2012):

(2) Numărul de vizit ori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult—de 3 paturi
nu poate fi mai mare de<

' ' ' '

“ş—;prevăzută la alin, (2), pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi
pacienţi, dacăexistgş licităriin acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute

(4) Vizitareapacientilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic
doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/fraţi, cu condiţia că Vizită să se facă
individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor inteme

(5) Compartimentele de terapie intensivă au obligaţia de a avea un număr de telefon prin
care se asigura informarea familiei de către medicul curant sau medicul de garda despre starea şi
evoluţia pacientului. Aparţînătorii vor fi informaţi despre acest număr de telefon la internarea sau
la transferul pacientuluiin secţia/compartimentul respectivă/ respectiv.

(6) Pentru pacienţii intemăţi pe oricare dintre secţiile/ compartimentele unităţii sanitare, 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



Page 100 of 124

secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea
sanitară.

(7) În vederea implicării aparţînătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (inclusiv
copii 0—16 ani) în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia sau
compartimentul în care aceştia sunt intemăţi, familia poate solicită prezenţa permanentă lângă
pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din setia
sau compartimentul respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se asigura accesulrfamiliei'
periodic la pacient,asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei sau
compartimentului respectiv. '

În cazul pacienţilor intemăţi care au un grad redus de mobilitate din ca'uZa patologiei
prezentate, pe oricare dintre secţiile sau compartimentele din spital, accesul unei persoane poate
fi permanent.

In cazul copiilor intemăţi în secţiile sau compartimentele de terapie- intensivă se asigura
prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi, dacă se solicităiacest lucru.

. \.»

În cazul copiilor până la 14 ani intemăţi în oricare dintreiqsecţiile/compartimenteledin
unitatea sanitară se acceptă prezenţa unui aparţînător perrn acă se solicită acest lucru.

În cazul copiilor cu vârstă cuprinsă între 14_ şi “18 ani intemăţi în oricare dintre
secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se poate acceptă prezenţa unui aparţinător
permanent, cu acordul şefului de secţie/coordona rului de compartiment.

(8) Este interzisă vizitatorilor introdticer e alimente contraindicate regimului dietetic al
bolnavului sau în cantitate rea mare. Esteiiîiterzisă si introducerea băuturilor alcoolice.P &. .,… ,

Î)

lg) âeplăcute ce pot afecta pacienţii, vor respectă. liniştea

(ll) Vizitatorii trebuie să respectă orele de vizită şi să dea curs indicaţiilor medicilor,
personalului sanitîîrsşau de pază.\ A.,/'

\a/ .. „„.„ . „ ..amul de Vizite va fi afişat la toate intrarile in spital, in mod ViZibil Şl acce51bil

. (13) Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare
publi e.

(14) Conducerea unităţii sanitare publice are obligaţia de a instrui angajaţii serviciului de
pază propriu şi pe cei ai firmelor de pază, după caz, 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 penniterii accesului în
afară programului de vizită. În cazul încălcării acestor prevederi se vor aplică sancţiuni
administrative, până la desfacerea contractului de muncă pentru persoană care se face vinovată,
sau încetarea contractului cu firma de prestări servicii de pază.
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Art.344 Pacienţii şi Vizitatorii au obligaţia de a respectă regulamentul intern şi
regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului afişat pe site
http://www.ortopedieazuga.ro) si regulile privind accesul în spital

Pacienţii şi vizitatorii au obligaţia să se supună măsurilor de prevenire si combatere a
bolilor transmisibile, să respecte întocmai normele de igienă şi sănătate publică, să ofere
informaţiile solicitate şi să respecte măsurile stabilite privind instituirea condiţiilor pentru
prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru promovarea sănătăţii.

Casă de Asigurări de Sănătate a Judeţului Prahova

Telefoane utile:

0800 - 800955

0244 - 594600

0244 - 594703

0244 — 517462

Fax:

0244 - 512043

http://casprahova.mmc.ro/

&}
Email: telverde©casî>"iradiere

Adresa:

Ploieşţi, Stradă Praga»,

». —.\
—:\f

SERVLCÎUJşDEURGENTA- 112

Sectiunea I
Documentulmedical alpacientului (FOCG/FSZ)

Circuitul documentuluimedical (FOCG/FSZ)

Art.345 Personalul medical al spitalului are obligaţia respectării regulilor generale privind
completarea şi traseul documetului medical al pacientului (Foaia de Observaţie Clinică Generală—
FOCG sau Foaia de Spitalizare de Zi-FSZ), stabilite în conformitate cu prevederile legale în
vigoare si Reglementările interne ale spitalului.
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Confidenţialitarea conţinutuluidosaruluimedical (FOCG/FSZ)

Art.346 ( 1) Personalul medical al spitalului are obligaţia respectării confidenţialităţii
conţinutului dosarului medical al pacientului, în conformitate cu prevederile legalein vigoare si
reglementările interne ale spitalului.

(2) Fiecare pacient are drepturile conferite de lege privind confidenţialitatea informaţiilor
privind starea să de sănătate, diagnosticul formulat şi metodele de tratament dar şi referitor la
respectarea intimităţii pe parcursul examinărilor medicale, a consulturilor sau interventiilorchirurgicale »

(3) Confidenţialitatea constituie una dintre cele mai importante valori ale actulî'J "

pe care se bazează relaţia pacient—medic. "\ '

(4) Informaţia medicală aparţine celui ce a fost investigat, el fii singurul în măsură să
decidăin legătură cu utilizarea şi exploatarea acesteia '—

(5) Toate informaţiile despre starea de sănătate a pacientului, despre diagnostic, prognoza
şi tratament şi datele cu character personal trebuie păstrate în siguranţă, cu respectarea
anonimatului şi confidenţialităţii, chiar şi după decesul per i. Aceste informări coniidenţiale
pot fi divulgate doar dacă pacientulisi da consimţământul plicit sau dacă legea susţine acestlucruin mod expres. &

(6) Toate datele despre identitatea pacientu ui trebuie protejate. Protecţia acestora trebuie
să fie adecvată, astfel încât să nu fie posibilă alterarea lor fizică sau electronică, împotriva
oricărei posibilitaţi de distrugere (apă, foc, etc.)sau sustragere.

(7) Pacinetii au drept de acces la dosarele lor medicale, la înregistrările tehnice (de
imagistică medicală, radiologie etf ş a orice alte documente care au legătură cu diagnosticul,
tratamentul şi îngrijirile des„é'ana— te primate şi pot cere corectaiea, completarea, ştergereaclarificarea şi/sauaduceregzâtaadatelor personale şi medicale care sunt incorecte, incomplete,
ambigue sau depăşite sau e nu sunt relevante pentru diagnostic, tiatament şi activitatea de
ingrijre medicală.

??

(8) Nu va exiiă iiici un amestec în viaţă private sau familială a pacientului cu excepţia
situaţiei în căr'acest lucru este necesar pentru stabilirea diagnosticului, pentru tratament şi
îngrijire şi nu ai} eu condiţia că pacientul să—şi fi dat consimţământul pentru această.

\„(9) ntervenţiile medicale trebuiesc făcute în condiţiile acordării pacientului respectuluifatăde\integritatea să fizică. În condiţiilein care pacientul nu are puterea de discernământnecesara acordul va fi dat de persoanele aparţinătoare.

Reguli privind accesul personalului medical Ia conţinutul dosarului medical
(FOCG/FSZ)

Art.347 (1) FOCG/FSZ a pacientului are o deosebită importantă deoarece conţine
informaţii şi date medicale despre starea sănătăţii fizice şi/ sau psihice, reprezentând relatări ale
pacientului, constatări obiective ale medicului şi rezultatele investigaţiilor paraclinice. Din
această perspectiva, FOCG/FSZ este un document medical, privit şi analizat din perspectiva
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ghidurilor terapeutice, a ghidurilor de practică medicală, a statisticii medicale şi a deciziilor în
lagatura cu actul medical în sine.

(2) accesul la dosarul pacientului se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare si
Reglementărilor interne ale spitalului.

Transmiterea FOCG întremembrii echipei nzultîdisciplinare

Art.348 Transmiterea FOCG (pe support hârtie) între membrii echipei multidisciplinare se
face cu respectarea prevederilor legalein vigoare si cu Reglementările interne ale spitalului.

Reguli privind accesul altor personae la informaţiile medicale din domini—medical
(FOCG)

Art.349 (1) Prezentul regulament stabileşte modalitatea generală de tra mitere de către
spital a informaţiei din dosarul medical, in scopul asigurării accesului ' eientului la propriile
date cu caracter medical şi pentru garantarea confidenţialităţii informatiilor ce ţin de secretul
datelor cu caracter personal şi a actuluimedicalin sine.

(2) Informaţia din FOCG se eliberează personal pacientului, iar pentru persoanela care nu
au împlinit vârstă de 18 ani, precum şi cele declara

,
——: fără discemaman, se eliberează

reprezentanţilor lor legali (rude apropiate). În cazul în are pacientul nu doreşte să fe personal
informat, la solicitarea acestuia, informaţia se p rsoanei nominalizate în scris de către
pacient.

(3) În situaţia solicitării informaţieideşpîţe datele cu character medical ale unui pacient
decedat, informaţia se eliberează rudelor&jropiate, cu condiţia că în acordul informat semnatin

(4) La solicrtarea motivata a organului de urmarire penala, a instanţei Judecatoresti, in
legătură cu efectuarea urmşîî

' penale sau a procesului juridic, informaţia din dosarulmedical se
elibereazăin conformitătec prevederile legislaţiei în vigoare, după cum urmează:

- infomatia€\libereaza pe baza cererii scrise a solicitantului şi în condiţiile confirmări
primate pri %Qnareasolicitantului şi a conducătorului spitalului; dacă solicitarea necesită timp
pentru răspp s£.FOCG se aflăin arhivă spitalului), informaţia cerută va fi pusă la dispoziţia
soliCitantîllpnin baza cererii scrise, nu mai rarin de 10 zile lucrătoare de la inregistraiea cererii;

\
,

“cererea scrisă va conţine: datele de identificare a solicitantului şi pă cât posibil, detalii
pen identificarea informaţiei solicitate (perioada tratamentului şi a investigaţiilor), modalitatea
de primire a informaţiei solicitate;

Persona desemnată pentru transmiterea informaţiei din dosarul medical al pacientului va
asigura diseminarea acestuia în termenul menţionat anterior, numai dup ace managerul spitalului
(înlocuitorul legal al acestuia) a aprobat conţinutul adresei de răspuns.
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Transmiterea informaţiilor despre starea medicală a pacientului între unităţispitalicesti

Art.350 (1) Pentru acordarea unor servicii spitalicesti complete şi în concordanţă cuevoluţia stării de sănătate, pacientul poate fi transferat la o altă unitate sanitară, cu respectareaprocedurii de transfer intraspitalicesc stabilite de legislaţia în vigoare.

(2) În această situaţie, înainte de efectuarea transferului, medical currant/medicii din echipa ,interdisciplinară au obligaţia de a evalua pacientul şi de a-l asigura tratamentul necesarstabilizării în vederea transferului.

(3) Medicul curant/ medical de garda are obligaţia de a informa pacientul—V sau peaparţinăton'i acestuia asupra posibilelor riscuri şi/sau beneficii ale transfeţplui şi: de a obţineacceptul de transfer înainte că acesta să se facă. “:

(4) Datele despre starea pacientului, investigaţiile effectuate, si rezultatele acestora,medicatia administrate cu specificarea dozelor şi a orelor de„adminisfrare, consultul-ile de.. „ . .. . . . _! ZM“speolalitate, in copies au original, sunt ataşate la Epicriza/Blletul- de transfer.
&—

V
& \ vTransmiterea datelormedicale alepacientilor în vederii; centralizării

Art.351 (1) Datele medicale clinice ale fiecărui—pacient se culeg din FOCG şi se introduceîn sistemul informaţional al spitalului, conform prevederilor legale în vigoare si reglementărileinterne ale spitalului. '
'

(2) Spitalul răspunde de realitatea, eforectitu'dinea şi modul de gestionare a Datelor Clinicela Nivel de Pacient colectate precumsÎŞv—ijde asigurarea confidenţialităţii acestor date, înconformitate cu prevederile legislaţieiămgigoare.

(3) Setul Minim de Date la nivel: de Pcient va fi transmis la Şcoală Naţională de SănătatePublică, Management şi Perfecţionare In Domeniul Sanitar Bucureşti, în tromatul impus deaplicaţia “DRG Naţional”.

(4) Datele dinéQCG care formează Setul Minim de Date la Nivel de Pacient sunt conformprevederilor legislâţ—i iii vigoare.

(5) Si ăţ le lunare, în format electronic, vor fi protejate prin copier pe un support extern,prin grija admmistratorului bazei de date şi vor fi depozitate în altă locaţie decât- camera„ , _ .

Arhivarea dosaruluimedical (FOCG/FSZ)

Art.352 După externarea pacientului, dosarul medical al acestuia se arhivează curespectarea prevederilor legale în vigoare şi reglementările interne ale spitalului.

CAPITOLUL XXI
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PREVEDERI SPECIFICE ASUPRA CONDITIILOR DE ACCES LA
INFORMATII /DATE, PRELUCRAREASI PROTECTIA ACESTORA,

PENTRUFIECARE CATEGORIE PROFESIONALAIN PARTE, PENTRU
SALARIATISI FOSTII SALARIATI

Art.353

I. INFORMATII GENERALE
În calitate de operator de date cu caracter personal, Spitalul de Ortopediesi Traumatologie

Azuga urmăreşteiri permanenţă şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă
cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal,in particular
prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie aacestei date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (in continuare „RGPD”) şi Legii nr. 677/2001'priviiid protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şili“ circulaţie a acestor date.
Această Politică privind confidenţialitatea este valabilăincepâri cu data de 25 mai 2018 şi are
rolul de a vă informa cu privire la:

-activităţile de prelucrare a datelor—c
'—

calitate de pacient/client, angajat al spitalului, candidat al unui post in cadrul spitalului
sau voluntar.

'prelucrările datelor cu,
_.

specifice conform celor dese" jos.
% „

afologie Azuga poate actualiza prezenta Politică privind
%“care va informa persoanele vizate prin intermediul site-ului sau

alte mijloace furnizate de dumneavoastră privind orice modificări înainte ca acestea să devină
aplicabile.

Spitalul de Ortopedie _şi

confidenţialitatea ulterior, .caz*\

II. DEFINITÎI

„Datecu; caracter personal”inseamna orice informaţii privind o persoană- fizică
identifica" sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană caie
poa kill, entificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum
ââunîiume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau
maifcâmulte elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale,

„Categorii speciale de date cu caracter personal” înseamnă orice date cu caracter
personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau
convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date
biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date
privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
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„Date statistice“ înseamnă un cumul de date de la un număr mai mare de persoane
adunate într-un raport/situaţie/analiză, lipsindu-le astfel de caracterul personal - devenind
anonime.

„Prelucrare” (şi derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice
operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără
limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul,
raportarea, transferul sau distrugerea acestora.

„Persoană vizată” înseamnă orice persoană ale cărei date sunt prelucrate.

„Pacient/Client“ înseamnă pacienţii/clienţii care se prezintă în Spitalul de Ortopedie şi
Traumatologie Azuga, fie pacienţii care solicită efectuarea unor servicii medicale decontate de
către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”) sau în regim de urgenţă, fie direct plătitori pentru
servicii medicale la cerere.

„Angajat” — orice persoană care se află în relaţie contractuală] este angajat al spitalului.

„Candidat”— orice persoană care se înscrie la uncşcurs de angajare pentru ocupaiea
unui post în cadrul spitalului. “jeg;

mid\, ., . . „ .„Voluntar” - orice persoană care desfăşoară—a „ gti de voluntariat in baza unur contract
în cadrul spitalului.

III. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Categoriile de Date cu Caracter'Persmal prelucrate depind de contextul interacţiunilor şi

— în cazul candidaţilor la obţinerea unui post în cadrul spitalului: pentru activităţi specifice
companimentului Resurse Umane

1. În cazul Pacienţilor/Clienţilor— în funcţie de interacţiunea dumneavoastră
cu Spitalul:
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I. În cazul serviciilor medicale acordate (de exemplu, internare, investigaţii şi
rezultate clinice şi paraclinice, consultaţii, eliberare reţete, concedii medicale,
scrisoare medicala, bilet de externare, bilet de trimitere, bilet de internare,
programare):

'date de identificare — Nume, Prenume, CNP, seria şi numărul actului de
identitate;

'setul minim de date la nivel pacient reglementate prin Ordinul nr.
1782/2006 anexele 6 şi 7;

datele şi informaţiile medicale reglementate prin- ordinul nr.
1123/849/2016 anexa 2;

'datele de contact - număr de telefon şi/sau adresă de email reglementate
prin Ordinul nr. 1501/2016;

Categoriile profesionale care prelucreaza date cu caracter personalalepacientilor in cadrul
Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga sunt : medici, asistenti medicali, statisticieni
medicali. ;

…
_ . _ _

(»
. .In funcţie de serv1c1ulmedical efectuat, categori \eide date colectate pot fi diferite;

49 Î}

Prelucrarea datelor cu caracter personal \legate de originea rasială sau etnică de
convingerile politice, religioase, filozofice adkde natură similară, de apartenenţa sindicală,
precum şi a datelor cu caracter person l…p vinil viaţa sexuală, poate fi efecuata… urmatoarele
cazuri:

1. când persoana vizată şi—a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de
prelucrare;

'

2 când prelucrarăaes necesară în scopul respectării obligaţiilor sau drepturilor specifice
ale operatoruluiindome ul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor prevazute de lege, o
eventuală dezvăluirecatre un terţ a datelor prelucrate poate fi efectuată numai dacă există o
obligaţie legal“ peratomluiin acest sens sau dacă persoana vizată a consimţit expres la această
dezvăluire;

când prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii
pe ei vizate ori a altei persoane, în cazulin care persoana vizată se aflăin incapacitate fizică
sau Juridică de a—şi da consimţământul;

.???

4. când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor sale legitime de către o fundaţie,
asociaţie sau de către orice altă organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific politic, filozofic,
religios ori sindical, cu condiţia ca persoana vizată să fie membră a acestei organizaţii sau să
întreţină cu aceasta, în mod regulat, relaţii care privesc specificul activităţii organizaţiei şi ca
datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate;
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5. când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de către persoanavizată;

6. când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
justiţie;

7. când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a
diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoanavizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate, cu
condiţia ca prelucrarea datelor respective să fie effectuate de către ori sub supravegherea unuicadru medical supus secretului profesional sau de către ori sub supravegherea unei'alte persoane
supuse unei obligaţii echivalente în ceea ce priveşte secretul; ' '

,

8. când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui» interes public
important, cu condiţia ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor—persoanei vizate şi
a celorlalte garanţii prevăzute de prezenta lege. '

II. În cazul Chestionarelor de Evaluare a Satisfacţiei, sex şi vârstă.

Notă: Cu privire la detalierea prelucrării de date aparţinând Pacienţilor/Clienţilor,
realizate de Spitalul de Ortopedie şi Traumatélogie Azuga în cadrul actului medical, prinsisteme manuale şi automate, inclusiv pentrugfîăibunătăţirea calităţii serviciilor noastre, mai multe
informaţu au fost furmzate şr sunt dlsponţblle persoanelor vrzate prin Nota de informare privrnd
prelucrarea de date. /

— în cazul medicilor: în "5 pul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de
muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate;

— în cazul angajaţilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de
muncă; " \

idaţilor la obţinerea unui post în cadrul spitalului: pentru activităţi specifice
tului Resurse Umane

I»)Î\Conform Codului Muncii, Legea 53/2003, sunt prelucrate următoarele Date cu CaracterPersonal ale angajaţilor: Nume, Prenume, CNP, data naşterii, sexul, seria şi numărul actului de
identitate, adresă domiciliu, cetăţenie, carte de munca adeverinţe de vechime, profesia, funcţii
ocupate, nivelul instruirii/studii finalizate, diplome obţinute, date contact — număr de telefon,adresă de e-mail, semnătura, date furnizate prin CV (care poate să includă, printre altele,
următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare
profesională, informaţii privind actualul loc de muncă).
(II) Conform specificului activităţii spitalului de servicii medicale, mai sunt prelucrate si: Codul
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de parafa, funcţie, specialitate medicală, data început specialitate, competenţe, date legate de
semnătură electronică;

3. În cazul persoanelor care contactează Spitalul de Ortopedie şi
Traumatologie Azuga prin intermediul biroului de internări, secretariatului sau
fişierului pentru programări, solicitări, reclamaţii, etc., al altor numere de telefon
afişate pe site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând spitalului, în
contextul:

I. Programărilor pentru servrcnle rnedrcale decontate de CAS, sunt prelucrate
următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP:, Calitatea de
asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărulde telefon,
adresă de e-mail;

II. Programărilor telefonice ale Pacienţilor directplătitori, sunt prelucrate
Următoarele Date cu Caracter Personal: nume, .prenurne, informaţii privind
trimiterea medicală, număr de telefon, adresă de email; .

III. Solicitărilor, reclamaţiilor şi a su
:

vor» ţtelefonice, precum şi cele
transmise prin alte mijloace de comunicare. tanţă sunt prelucrate următoarele
Date cu Caracter Personal: nume, prenume,adresă de domiciliu telefon, adresă e-
mai].

4. În cazul tuturor persoanelor care pătrund în incinta spitalului sau a
structurilor exterioare:

'imagini vid ”.
rK strate de sistemul de supraveghere interna marcat

corespunzătorlată, l fiecărei camere de luat vederi;

s ita “lp, pot fi prelucrate de către spital direct şi/sau prin intermediul împutemiciţilor, în
urmatoarele scopuri:

1. În vederea îndeplinirii activităţilor specifice:
1.1 În scopul prestării serviciilor medicale solicitate de către PacienţrVClienţi;
1.2 În scopul raportării serviciilor medicale efectuate către instituţiile prevăzute de lege, spre
decontarea acestor servicii;
1.3 În scopul îndeplinirii responsabilităţilor legale de transmitere a datelor (individuale sau
statistice) către instituţiile publice reglementate de lege;

l

l

l

l

l
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1.4 În scopul prelucrărilor statistice ale acestor date, statistici necesare pentru a putea răspunde
diferitelor solicitări primite de la instituţii publice şi necesare pentru realizarea indicatorilorde
management pentru îmbunătăţirea sau menţinerea standardelor de calitate;
1.5 În scopul îmbunătăţirii serviciilor (cum ar fi chestionarul de evaluare a satisfacţiei),
gestionării solicitărilor/ reclamaţiilor primite din partea dumneavoastră şi prezentarea analizelor
necesare - în contextul prelucrărilor de date ale pacienţilor/clienţilorsau ale angajaţilor;
1.6 În scopul realizării serviciilor medicale, gestionării sistemelor şi serviciilor de sănătate de
către spital;
1. 7 În scopuri de recrutare — în contextul prelucrării datelor candidaţilorpentru angajate;
1.8 În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a on'căror solicitări
telefonice; -

“

1.9 În scopul identificării persoanelor responsabileIn cazul unor evenimente ce facObiectul unei
anchete interne sau externe — în contextul prelucrării datelor tuturor persoanelorfcare pătrundin
incinta spitalului;
1.10 În scop de promovare în mediul online sau în mass-media — în contextul prelucrării
datelor tuturorpersoanelor carepătrundin incinta spitalului.

9\Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrareâ dinu] nr. 1782/2006 — ANEXA
Nr. 6, ANEXA Nr. 7, Ordinul MS CNAS nr. 1123/849/2 4 ANEXA Nr. 2, Ordin MS nr.
1501/2016, Ordin nr. 52/2002, Legea nr. 333/200 nîodi ată şi completată, Legea nr.
46/2003 modificată şi completată, Ordin nr. 1,4 „20 ,6,Ordin MS nr. 1502/2016,
actualizate.

2. In vederea încheierii şi executării contractelor, pentru următoarele
scopuri: '

\V. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, spitalul poate să dezvăluie anumite categorii
de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată şi/sau
reprezentanţii săi legali, reprezentanţii spitalului, partenerii contractuali pentru servicii
externalizate şi fumizori soâware care asigură la rândul lor confidenţialitatea datelor fără a le
folosi în alte scopuri în afara celor care fac obiectul contractelor dintre ei şi spital, autorităţi
judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip.
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În vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale

sau statistice) spitalul transmite anumite seturi de date prelucrate către: Casa de Asigurări de
Sănătate - C.A.S., Direcţia de Sănătate Publică — D.S.P., Dosarul Electronic de Sănătate - D.E.S.,
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar
Bucureşti - S.N.S.P.M.P.D.S.B., Autoritatea Naţionala de Management al Calităţii în Sănătate -
A.N.M.C.S., REVISAL, Inspectoratul Teritorial de Muncă — I.T.M., Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală — A.N.A.F.etc.

VI. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Spitalul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară W
realizării scopurilor de prelucrare si ulteriorin conformitate cu politicile noastre interne, precum
şi în vederea conformării cu obligaţiile aplicabile, inclusiv, dar fără limitare lâhdlSpOZlţllle
referitoare la obligaţia de arhivare. " '
Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, spitalul

'

anonimizarea datelor, lipsindu— le astfel de caracterul personal şi să coritin e prelucrarea datelor
anonime pentru scopuri statistice

VII. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

\Datele cu Caracter personal furnizate către S italulde.Ortopediesi Traumatologie Azuga
nu sunt transferateIn afara Spaţiul Economic Europei};

VIII. SECURITATEA DATELOR CITCARACTER PERSONAL

Spitalul acordă o importanţă deosebită—„confidenţialităţiişi securităţii Datelor
dumneavoastră cu Caracter Personal şi înţelege să asigure siguranţa acestora pe parcursul
activităţilor de prelucrare din prezenta Politică de contidenţialitate. în acest sens, spitalul
implementează măsuri tehniceşi organizatorice adecvatein vederea asigurării unui nivel de
securitate corespunzător urilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de
prelucrare. " »

f ,

iiiîheierea/executarea
unui contract sau acordarea unor servicii poate fi necesară

&
utca beneficia de serviciile puse la dispoziţie de către spital În unele cazuri, refuzul

furnizarii atelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea beneficierii de
serviciile puse la dispoziţia dumneavoastră, cu excepţia situaţiilor de urgenţăin care viaţa
pacientului este pusă în pericol
Cu toate că spitalul cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este
posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. în astfel de situaţii, Titularul
poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale,
executarea contractelor sau interesul legitim.

X. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
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În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică

de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform
prevederilor legale aplicabile:

a. dreptul la informare — dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii
cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către spital, în conformitate cu J

cerinţele legale;

b. dreptul de acces la date — dreptul de a obţine de la operatorul de date cu
caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că
datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter
personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare; ' '

c. dreptul de intervenţie asupra datelor - dreptul de. obţine de la

O operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gra
“ '

. . ca“ ..
. …I. după caz, rectrfîcarea, actualizarea, blocareaşsaâşşte'rgerea datelor a caror

prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; ;
%

;,»ă (

11. după caz, transformarea în date anonim “datelor a căror prelucrare nu
este conformă legii; (III) notificarea către te

_,

cărora le-au fost dezvăluite datele,
& oricărei operaţiuni efectuate co ,

lit. (1) sau lit. (II), dacă o asemenea
notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort disproporţionat
faţă de interesul legitim care fgggtşa fi lezat;

&%d. dreptul de opoz
întemeiate şi legitime legate î “sr… a ia sa particulară, ca date care o vizează să facă
obiectul unei prelucrări,ecuexăepiţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În
ceea ce priveşte activităţile/ide promovare, persoanele vizate au dreptul de a se opune

obţine int en 'â7umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul
de vedeîqpriwndo asemenea decizie şi de a contesta decizia;A 3} /

“' Începând cu data de 25 mai 2018, când Regulamentul General privind Protecţia Datelor
(Regulamentul European nr. 679/2016 sau GDPR) devine aplicabil, persoanele vizate
beneficiază şi de următoarele drepturi:

a. dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege;
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b. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (1) dreptul de a primi datele
cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într—un
format uşor de citit, precum şi (II) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Spitalul
Judeţean de Urgenţă Buzău către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege;

0. drept“! de a-şi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare
care se bazează pe acesta; „ …

d. dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, Vă puteţi adresa cu o cererela
următoarele date de contact:

-Adresa: str. Victoriei, nr. 2, oraşul Azuga, judeţul P 1 Va

- e-mail: spitalazuga©yahoo.com

\,. vsde Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele “datéăde contact:

- e-mail: spitalazugaanhoocom

CAPLI'TOLUL XXII

De asemenea, prelucrările Datelor cu Caracter Persorăîlţsuntmonitorizate şi supravegheate

DREPTUL LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Art.354 Accesul liber simţită gradit al persoanei la orice informaţii de interes public,definite astfel prin Legea nr.544Î/>g'0,01 privind liberul acces la informaţiile de interes public

(publicată în Monitorul Ofi'cialîşîlrff'“ 663/23 octombrie 2001) , constituie unul dintre principiilefundamentale ale relaţiilorgdintrăe persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu ConstituţiaRomâniei şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României:

:
e Ortopedie şi Traumatologie Azuga are obligaţia să răspundă în scris la

solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de
zile de lattîiire str'ârea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor
documefîţ i e urgenţă solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi
difuzâieabgiformaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în

ugî=30 de zile, cu condiţia instiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10

Art.356 Procedura prin care se asigura accesul liber şi neîngrădit al persoanei la
informaţiile de interes public este cea prevăzută de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public şi de HG nr4123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare.

CAPITOLUL XXIII

CIRCUITELE FUNCTIONALEALE SPITALULUI
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Art.357 - I Circuitul documentelor în unitate

(l) Actele, documentele şi lucrările elaborate în cadrul Spitalului de Ortopedei şi
Traurnatologie Azuga pot purta denumirea de: hotărâre, dispoziţie, decizie, notă internă, notă de
serviciu, adresa de înştiinţare, comunicare, convocare, notificare, etc.

(2) Dispoziţiile sunt elaborate de fiecare serviciu implicat sau de către consilierul
juridic si sunt trimise spre semnare managerului, fiind apoi difuzate prin intermediul
secretariatului. '

(3) Numerele de dispoziţii de dau de compartimentul RUNOS. Originalul dispoziţieide păstrează de compartimentul RUNOS în dosarul special cu această destinatir. » ,

(4) Notele de serviciu şi notele interne de la manager sau ceilalţi conducători
ierarhiei, precum şi între secţiile/compartimentele unităţii se comunica celor interesaţi prinintermediul secretariatului.

(5) Comunicările generale către secţii/compartimente pot fi» transmise prin notă
telefonică, în scris sau electronic prin e-mail. Salariatii care aiivadresa de e-mail de serviciu auobligaţia de a verifică zilnic comunicaturile primite. ” *—

(6) Documentele şi lucrările expediate dir; păşţse înaintează spre aprobare şisemnare managerului de către şefii servicilor de specialitărespective de către şefii de secţii si
se transmit prin curier sau poştă. **

(7) Actul sau adresa se redactează în atatea exemplare originale câţi deţinători sunt,plus un exemplar care se va arhivă la serviciul de specialitate care l-a întocmit,
(8) Cererile salariaţilor printoare solicită diverse drepturi ( CO, cursuri de

perfecţionare profesională, concediulţfărăl'plata, etc.), precum şi referatele de necessitateîntocmite de secţii se transmit la secretariatul unităţii, care le va redirecţiona către conducere sauserviciile implicate conform dec '! managerului privind circulăţia documentelor.

(9) Toate do tele care circulă în şi între diferitele compartimente ale spitalului,atât cele externe primat .\ăfară unităţii, cât şi cele interne, generate în unitate, vor primi unnumăr de înregistrare dineaărul registrului de întrări-ieşiri aflat la secretariatul spitalului.
(10) Fieearke document (adresa) se va înregistra separate pentru a se putea urmăridistinc circulâiaşmodulde soluţionare şi detaliile expedierii documentului.

\)
% Salariatii spitalului care au sarcina de a completă în registru, au obligaţia de afn'toc'mai instrucţiunile de utilizare al registrului (înregistrare, circulăţie, expediere)'%

…
,
12) Înregistrarea documentelor se va face numai de către salariaţii cărora le-a fost

acordat acest drept, care sunt responsabili de conţinutul şi corectitudine informaţiilor introduce.
(13) Între diferitele compartimente, documentele vor circulă prin intermediul

secretariatului pe baza de semnătură de predare/primire, într-un registru sau borderou, în care seva specifică numărul şi dată înregistrării documentelor, dată predării/primirii, numele şisemnătură în clar a celui care a primit documentul.

(14) Pentru a avea o evidenţă clară a circulăţiei documentelor, acestea vor circulăfizic în acelaşi timp şi acelaşi mod în care vor circulă şi electronic.
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(15) Se interzice trimiterea în operare a unui document pe calculator, fără a fi trimis şifizis sau invers.

(16) Circuitul documentelor fizice de la manager la subordonaţii direcţi se face prinsecretariat.

(17) Fiecare compartiment va stabili care este circuitul normal al fiecărui tip dedocument, astfel încât să se elimine ă cât osibil intarzirea ne'ustiticată a rezolvării uneiP P ]problem, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare,
(18) Circuitul unui tip de document se poate modifică în funcţie de' necesităţi,lprinstabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunoştinţă celor implicate. '

“ '
.;r \

(19) Documentele scoase din circuit vor fi arhivate cu respectarea reglementărilorlegale.
.

II Reguli privind comunicarea în cadrul spitalului

Art.358. Comunicarea in cadrul sectiei sau departamentului

(l) Medicii şefi de secţie, de compartimente, asistentele şete, şefii de servicii, birouri, auobligaţia de a informa personalul din subordine despre toate elementele noi apărute de care aunevoie pentru desfăşurarea activităţii sau care trebuie cunoscute de către angajaţi.

(2) Persoanele aflate în subordinea unui şef ierarhic , au obligaţia de a—l informeze asupradatelor de ultima ora apărute în lipsa să.

Art.359. Comunicarea interdepartamentala

În cazul în care se hotaresc anumite aspecte (proceduri noi sau modificarea unor proceduriexistente) care implică şi alte departamente, departamentul care le-a creat sau din iniţiativacăruia au apărut (şeful sau persoană desemnată) are obligaţia de a informa toate celelatedepartamente implicate asupra noilor reglementări, în scris.

Art.360. Comunicarea cu exteriorul - toate materialele scrise adresate în exterior vor purtaantetul spitalului şi număr de înregistrare din registrul de intrări—ieşiri al unităţii.

Art.361 Relaţiile cu presă se susţin prin intermediul persoanei norninalizade cătreconducerea spitalului.

Informarea mass-media se va realiza fie prin intermediul transmiterii de communicate de
presă, fie prin intermediul site—ului. În cazuri special, informaţiile de interes public solicitateverbal de către mijloacele de informare în masă vor fi cumunicate, de regulă, imediat sau în celmult 24 de ore.

Conferinţele de presă/declaraţiile vor fi susţinute umai de persoanele desemnate de cătreconducerea spitalului, într-un cadru organizat, cu respectarea prevederilor legele.

Salariaţii care susţin interviuri în numele unităţii, fără aprobarea conducerii spitalului îşiasumă întreagă responsabilitate cu privire la cele declarate şi vor suportă consecinţele.
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III Circuitele din spital

Art.362. (1) Activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale se desfăşoarăîntr—un cadru organizat, că obligaţie permanentă a fiecărui cadru medico - sanitar.

(2) Activitatea de supraveghere şi prevenire a infecţiilor nosocomiale face parte dinobligaţiile profesionale ale personalului şi este înscrisă în fisa postului fiecărui salariat.

(3) Circuitele funcţionale trebuie să faciliteze o activitate corespunzătoare şi să împiedicecontaminarea mediului extem reducând la minimum posibilitatea de producere a infecţiilor.

(4) Principalele circuite funcţionale din spital sunt următoarele:

!” circuitul bolnavului;

. circuitul personalului;O
.“ circuitul şi regimul vizitatorilor şi însoţitorilor;

d. circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale utilizate în practica medicală
aseptică;

e. circuitul medicamentelor

f. circuitul probelor biologice pentru examenele de laborator

g. circuitul alimentelor;

h. circuitul lenjeriei;

i. circuitul deseurilor menajere şi medicale.

) A. CIRCUITULBOLlşAŞÎlîUI

Art.363. (1) Circuitul bolnavului include spaţiile destinate:

Biroului de Intemări - extemări.

Camera de Gardă

— internarea se face prin biroul de internări sau camera de garda;

- după igienizare, pacientul este condus de către personalul snaitar desemnat în secţia undeeste internat;

— efectele pacienţilor vor fi colectate la garderoba;

- la internare pacientul va fi instruit privind circuitul pă care trebuie să—l urmeze peperioada internării, cu ocazia efectuării diferitelor investigaţii în alte compartimente.
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(2) Spaţiul de spitalizare propriu-zis cuprinde saloanele cu paturi, accesul bolnavului de
la Biroul de lntemări, făcându-se cu evitarea încrucişării cu alte circuite contaminate (reziduuri,
lenjerie murdară).

(3) Organizarea saloanelor respectă normele sanitare (spaţiu/pat, luminozitate, instalaţii
sanitare). Sunt asignate spaţii pentru activităţile aferente îngrijirii bolnavului — sală de tratamente
si pansamente, oficiu alimentar, depozite de lenjerie curată, depozite pentru materialele de
întreţinere, substanţe dezinfectante, materiale sanitare. Pe fiecare secţie se află un singur depozitde materiale sanitare, dezinfectante, lenjerie curată.

(4) Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor din spital se realizează de mai multe ori pe zi.
Dezinfecţia acromicroflorei se realizează:

a) o dată pe săptămână în Camera de Gardă, sălile de tratament şi pansament şi ori de câteori este nevoie;

b) dezinfecţia saloanelor se face săptămânal sau ori de câte ori este nevoie;

c) dezinsecţia se face lunar şi ori de câte ori este nevoie;

d) deratizarea se realizează trimestrial şi ori de câte ori este nevoie.

B. CIRCUITUL PERSONALULUI%

motiv pentru care este necesară asigîrrar personal sanitar (mediu, auxiliar, de îngrijire), pe

Art.364 (l) Circuitul personal luă—î „e important în prevenirea infecţiilor nozocomiale,
\gae

compartimente septice şi asepticéâéî _

(2) În spital sunt ameliâjaté'
obligaţia să-şi lase efectel

éstiare speciale pentru tot personalul medical, unde aceştia au
" rso'nale, după care se vor deplasa la locul de muncă.

Personalul dintw'compartimentele administrativ îşi depozitează, în ordine, efectele personaleîn spaţiile amenajăevéincadrul birourilor proprii.

(3)\Peşăonţulmedic-sanitar sau administrativ nu are voie să părăsească locul de muncă
decât nunţi/y am interes de serviciu. In situaţii excepţionale, pentru rezolvarea unor problem
personţalegksalariaţii pot părăsi locul de muncă, cu aprobarea şefului ierarhic, conform
reglementărilor interne stabilite în acest sens.

'

(4) În Blocul operator şi compartimentul ATI , bloc alimentar, sterilizare,este total interzisă
pătrunderea altui personal medico-sanitar decât cel încadrat în locurile respective sau cel chemat
în mod expres. In aceste situaţii special, se vor lua măsurile adecvate accesului: halat protector,
masca etc.
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(5) Circuitul personalului implică şi elementele fundamentale de igienă individuală şi
colectivă care constauin:

a) starea de sănătate;

b) portul corect al echipamentului de protecţie;

c) igienă personală (în principal igienă corectă a mâinilor).

(6) Supravegherea stării de sănătate a personalului este obligatorie şi pennanentăéişiv.

a) efectuarea examenelor medicale la angajare şi periodice;

b) obligativitatea declarării imediat medicului şef de secţie a oricărei
O care o are personalul; „

bolnav de boală transmisibilă

(7) Portul echipamentului de protecţie pe to ' l prezenţei în spital a personalului este
obligatorie De asemenea, personalul sanitar trebui \saaibă unghiile tăiate scurt şi să nu poarte
inele sau verighete… timpul serviciului

„ \a) la intrareain serviciu şilăîîia \
J

,.
b) la intrarea şi ieşireaéşînşsalm;

”la,“

'“) c) după folosireafoge
d) după folosirgaégatiştei;

\
. x w“ _ , _ „e) du ă Scoaterea maştilor folosrte m saloane;

\in inte de prepararea alimentelor;

&)inainte de administrarea alimentelor şi medicamentelor fiecărui bolnav;

11) după colectarea lenjeriei murdare;

i) înainte de examinarea nou - născutului, sugarului şi altor bolnavi.

(9) Spălarea şi dezinfecţia mâinilor este obligatorie:

a) înainte şi după recoltarea de produse biologice;
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b) după manipularea bolnavilor;

c) înainte şi după efectuarea oricărui tratament parentelar sau puncţie, schimbarea de
pansamente, clisme, etc.;

d) după contactul cu diverse produse biologice ale bolnavului

e) înainte şi după diverse tratamente.

(10) Pe lângă spălarea şi dezinfectia mâinilor este obligatorie purtarea mânuşil'Or sterile
pentru fiecare bolnav la tuşeul rectal, aplicarea de catetere vezicale, tubaj gastric, alimentare pringavaj, intubaţie.

(11). Pentru intervenţiile chirurgicale este obligatorie spălarea mâinilor cu apă sterilă,
dezinfecţia mâinilor şi portul mănuşilor sterile pentru frecare bolna"
procedează şi la aplicarea de catetere venoase şi arteriale.

Frecvenţa schimbării echipamentului pentru personalul care lucrează în secţiilemedicale .

Art.365. Frecvenţa schimbării echipamentului de rotecţie al personalului se face în
funcţie de gradul de risc, cu respectarea prevederilor;.legalein vigoare si a altor reglemenatari
interne ale spitalului. “ -

C. CIRCUITULVIZITATORILOR ŞI ÎNSQ ITO'RILOR

Art.366. (1) Circuitul vizit rilor şi însoţitorilor este foarte important deoarece aceştia
reprezintă într-un spital un potenţîa epidemiologie crescut prin frecvenţa purtătorilor de germeni
necunoscuti şi prin echipagşîtiihlor care este contaminat.&“ “»“\îa(2) Vizitarea bplriă i

,
r se va face numai între orele stabilite de conducerea spitalului (şi

anume între mele,-14.00 89-20, de luni până—vineri şi 10” - 18“ sâmbăta şi duminică).

(3) Însltuaţrr epidemiologice deosebite, interdicţia este generală pentru perioade bine
determinate, larecomandareaDirecţiei de Sănătate Publică Prahova.

.
IL timpul vizitei, vizitatorii vor purta un halat de protecţie primit de la garderoba

a e ]ataîn acest scop.

(5) Este bine să se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor şi returnarea celor
contraindicate.

(6) Circuitul însoţitorilor este asemănător cu cel al bolnavilor. Circulaţia însoţitorilor…
spital trebuie limitată numai la necesitate.
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(7) Circuitul persoanelor străine: persoanele din afară spitalului care doresc întrevederi
cu personalul din administraţia spitalului vor fi îndrumate către compartimentul respective atfel
încât să se evite intersecţia cu celelalte circuite, cu respectarea prevederilor legale… vigoare şi a
altor reglementări interne ale spitalului.

D. CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI ŞI A DIFERITELORMATERIALE
UTILIZATE ÎN PRACTICAMEDICALA ASEPTICA

Art.367. (1) Circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale utilizate, trebuie să
realizeze o separare între materialele sterile şi cele utilizate.

(2) În spital există un punct de sterilizare.
(3) Primirea truselor se face după următorul program: 800- 1000.
(4) Predarea truselor se face după următorul program:] loo— ] 130.

(5) Pentru buna funcţionare, în punctul de sterilizare există: sala aparatelor dotată cu
aparat de sterilizat automat, tip autoclav.

(6) Pregătirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelulsmedicală '

(7) Dispozitivele medicale care nu suportă sterilizare la temperatură se sterilizează chimic
cu produse autorizate. Orice utilizator este obligat să ; evidenţa tuturor procedurilor de
sterilizare chimicăin Regisz de sterilizare chimică. Se completează obligatoriu:

a) produsul utilizat şi concentraţia de lucru;
b) data şi ora preparării soluţiei de lucru; ,

0) ora începerii fiecărei proceduri de sterilizare;
d) lista dispozitivelor medicale sterilizâîeîa fiecare procedură;
e) ora terminarii fiecărei proceduri de ste izare;
t) numele şi semnătura persoanei careaefectuat procedura
(8) Produsul utilizat pentru sterilizareâ chimică are un protocol care trebuie cunoscut de tot

personalul medical ce lucrează cu acéstesubstanţe.
(9) În Registrul de evideiitaa sterilizării chimice se notează:
a) data; — =

b) conţinutul pachetelor din şarjă şi numărul lor;
c) temperaturaşi„presiunea la care s-a efectuat sterilizarea;
(1) ora deirkceperî;şi de încheiere a ciclului;
e) rezultatele catorilor fizico- chimici;
0 se atirrapersoanei responsabile,
g) s “Şâşéîazădiagrama ciclului de sterilizare;
h) r „ultatele testelor biologice se găsesc în caietul de autocontrol de la SPCIN.

%;

']or, de către asistenta

EÎJRCUITULMEDICAMENTELOR

Art.368 (1) Circuitul medicamentelor se face cu respectarea prevederilor legalein vigoare
şi altor reglementări interne ale spitalului.

(2)Este interzisă depozitarea medicamentelor în noptierele bolnavilor şi manipulările
repetatesi nejustificate ale acestora.



Page 121 of 124

F. CIRCUITULPROBELOR BIOLOGICE PENTRU EXAMENELE DE LABORATOR

Art.369 Se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare si a altor reglementări interne
ale spitalului.

G. CIRCUITUL ALIMENTELOR

Art.370 (1) Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distribuţie şi transportal mâncării preparate, oficiile alimentare de pe secţii, servireamesei la bolnavi,

(2) Conducerea fiecărei secţii va desemna persoanele care vor transporta şi ser-vi masă
bolnavilor. Servirea mesei bolnavilor se va efectua cu respectarea programului de distribuire a
hranei, în baza reglementărilor interne specifice.

O (3)Igienă acestor persoane şi ţinută lor vor fi zilnic controlateide asistentă şefa şi de
asistenţă de tură care supraveghează distribuirea mâncării, confo ndicaţiilor medicale şi a
meniului prestabilit.

(4) Alimentele vor fi transportate în recipiente închis să acoperite corespunzător. Se vaevita încrucişarea circuitului alimentelor cu celelalte circui

(5) Alimentele personale ale bolnavilor vor,.vfî zilnio'controlate de asistenţă şefa, atât pentru
concordanţă cu regimul alimentar recomandat, cât—si pentru verificarea stării de conservare.

(6) Veselă se spală şi se dezinfeétează imediat după utilizare, apoi se depozitează în
dulapuri curate şi închise. '

(7) Resturile alimentare vor fi:.cdecf/ate conform normelor legale în vigoare.

H. CIRCUITUL LENJERIEÎ
."\ ' . . , . . . . .&) Art.371 (1) Circuitul __lenjeriei include spălătoria, transportul lenjeriei curate Şl depozrtarea

acesteia în secţie/go rtiment, colectarea lenjeriei murdare şi transportul ei la spălătorie.

(2) Leriîéîiaşşe schimbă la 3 zile sau de câte ori este nevoie, programul stabilit pentrufiecare sec e i
: fnpartirnente este stabilit prin reglementări interne.

),.)Sacii se transportă cu căruciorul, numai între orele alocate.
&:

'4) Căruciorul se curăţă şi se dezinfectează cu soluţii dezinfectante în scopul evitării
contaminării mediului extern cu agenţi patogeni proveniţi de la pacienţi, prevenirii infectării
persoanelor care o manipulează.

(5) Codul culorilor folosite:

a) galben — lenjerie murdară, lenjerie contaminată cu materii organice (sânge, alte
secreţii, materii organice);
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b) negru / alb — lenjeria curată.

(6) Sacii se vor umple doar 1/3 din volum şi se transportă închişi etanş.

(7) Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct în sac, evitând manevreinutile (sortare, scuturarc).

(8) Lenjeria provenită de la pacienţii cu diverse afecţiuni infecto -contagioase se colectează ,separat, se inscripţionează şi se anunţă spălătoria.

(9) Se interzice numărarea şi sortarea lenjeriei murdare în saloane, pe culoar sau alte
puncte ale secţiei. Obligatoriu se folosesc mănuşi şi mască pentru colectarea lenjeriei;

(10) Depozitarea lenjeriei curate se face în spaţii special amenajate, care vor fi periodic
curăţate şi dezinfectate. ;

(11) Periodic se face controlul microbiologie al lenjeriei.

I. CIRCUITUL DEŞEURILOR
„ „ , . _

=3<=.__
'

\i
„ … . „Art.372. (1) Circuitul deşeurilor include din p _

& ădeăvcdere sanitar, masurile ce se iaui . „ .. . . . QQ
. „ . . _ .pentru eVitarea contaminarii mediului extern prngasj irarea unei colectari Şi evacuari

corespunzătoare a acestora. _»

(2) Generalităţi:
€;”

,

a) se numesc “reziduri rezultat, ii'ugtivimtea medicală” toate deşeurile periculoase sau
nepericuloase care se produc în spitaţl' “'”

aer—\?
.» 75 " . . v . _ _ .b) reziduri nepericulaqséfăăégte deşeurile menajere, ca ş1 acele deşeuri aşimilate cu cele

menajere (ambalaje din h" ' p a tic, etc.) care nu sunt contaminate cu sânge sau alte lichide
organice;

\
c) reziduri perieiélgase - deşeurile solide şi lichide, care au venit în contact cu sânge saualte lichide biolşgice (taînpoane, comprese, tubulatură, seringi, etc.) ;

d) obie e iaietoare— înţepătoare (ace, lame de bisturiu, etc.);

e) resturi anatema —patologice;

'3) Deşeurile nepericuloase se colectează la locul de producere în pungi negre. Pungile vorfi ca lungime dublul înălţimii recipientului, astfel încât să îmbrace complet şi în exterior
recipientul, în momentul folosirii. După umplere se ridică partea exterioară, se răsuceşte şi seface nod. Pungile pline cu deşeuri se adună de la locul de producere (saloane, săli de
pansamente, săli de tratamente, camera de gardă, birouri,etc.) în saci negri.

(4) Deşeurile periculoase se colectează astfel:

a) cele infecţioase lichide şi solide în cutii galbene cu sac în interior;
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b) cele tăietoare - înţepătoare în cutii galbene din plastic. După umplere recipientele se
închid ermetic.

c) cele anatomo - patologice se colectează în cutii galbene cu saci în interior prevăzute cu
dungă roşie.

(5) Toate deşeurile colectate în saci negri se transportă în pubele la rampă de gunoi a
spitalului şi se depozitează până la evacuarea finală în containere.

(6) Toate deşeurile colectate în cutii galbene se transportă la depozitul de infecţioase a
spitalului şi se depozitează până la evacuarea finală,

(7) Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se" face cu
respectarea strictă a normelor de igienă şi securitate în scopul protejării personalului şi
populaţiei.

(8) Transportul deşeurilor periculoase în incinta spitalului se face pe un circuit separat de
cel al pacienţilor şi vizitatorilor.

(9) Deseurile sunt transportate cu ajutorul pubelelor'
după fiecare utilizare, în locul unde sunt descărcate. \că?!“ …şi.)

(10) Este interzis accesul persoanelor n fiăte în încăperile destinate depozitării
temporare a deşeurilor infecţioase. Locul de de oi tare temporară a deşeurilor infecţioase este
prevăzut cu dispozitiv de închidere care să perrn'ta numai accesul persoanelor autorizate. Pentru
deşeurile periculoase durata depozitării temporare'nu trebuie să depăşească 72 de ore, din care 48de ore în incinta unităţii.

cestea se spală şi se dezinfectează

(11) Programul de transport-deşeuri în cadrul spitalului se face cu respectarea prevederilor
legale în vigoare si a altor regl arieni ri interne ale spitalului.

CAPITOLUL XXIV

DISPOZITII FINALE
ArL373 Prezentul Regulament lntern are la baza prevederile legislaţiei în vigoare.

r:-t.374 Regulamentul se compeleteaza cu dispoziţiile cuprinse în Codul Muncii şi în
A_Ljalte acte normative în vigoare.

Art.375 Regulamentul Intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi
privitoare la organizarea şi diciplina muncii, precum şi ori de câte ori interesele Spitalului de
Ortopedie şi Traumatologie Azuga 0 impugn.

Art.376 Propunerile de modificare şi completare vor fi prezentate şi reprezentanţilor
organizaţiilor sindicale si Consiliului etic.
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Art.377 Intrarea în vigoare a unor dispoziţii legale imperative, obligatorii pentru angajator
şi angajaţi, modifică în mod corespunzător , de drept, prezentul Regulament Intem, prin
încheiere de act adiţional.

Art.378 Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru toate
categoriile de personal din cadrul Spitalui.

Art.379 Şefii de secţii/compartimente/laboratoare vor aduce la cunoştinţă fiecărui salariat,
sub semnătură, conţinutul prezentului regulament şi vor pune la dispoziţie acestora, la cerere, învederea documentării şi consultării, exemplare din Regulament.

Art.380 Orice salaiiat interesat poate sesiza angajatorul cu privire lat,-disponţiile
Regulamentului, în măsură în care face dovadă încălcării unui drept al sau.

Art.381 Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulament este de competenţă
instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termende 30 de zile dălă-dată comunicării de
către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potriéat313.380.

â€}M A N A C E
CONS.JUR.PANDELE

VICTX
„\DINU

DIRECTORMEDICAL,
DR. TOCARU IURIE

\DIRECTORFINANCIAR-CONTABIL,
EANU-TURCU MARIA—MAGDALENA

AVIZAT
CONSILIER JURIDIC,REPREZENTANT SINDICAT SANITAS JURIST ANGHELESCULUCIANA

LA blg/%DE UNITATE,
&nb. ICIIN GEORGIANA

INTOCMIT,
COMP.RUNOS
EC.BRINZARUDANIELA


