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Art. I (1) Spitalul Clinic de Urgenj[ "Sfdntul Ioan" func]ioneazd ca unitate cu personalitate
juridic5, cu sediul in Bucuregti, $oseaua Vitan Bdrzeqti nr. 13, sector 4, subordonatd Ministerului
SAnAtAIii, avdnd ca obiect de activitate asistenta medico- chirurgicala complexa, curativa,

preventiva si de recuperare apacientilor. Spitalul constituie inacelasi ttmpbaza de invatamant si

cercetare stiintifica medicala, care consolideaza calitatea actului medical, cu respectarea
drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale. Prin Unitatea de Primire a Urgentelor
(UPU), spitalul asigura primul ajutor si asistenta medicala de urgenta persoanelor a caror stare de
sanatate este critica.

(2) Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Urgenld ,,Sfdntul Ioan" reprezintd un complex de
reglement[ri prin care se stabilesc norme de comportament qi de disciplind prin care se urmdreqte
realizarea in bune condilii a sarcinilor ce revin salariaJilor spitalului, respectarea reglementdrilor
juridice, a normelor morale, tehnice, economice, administrative qi organizatorice.

(2) Prezentul Regulament Intern se aplicS tuturor angajatilor din spital, indiferent de durata
contractului de muncd, de modalitatea de retribuire sau de timpul de muncd prestat. De asemenea,
se aplicl qi celor care lucreazd in unitate cu orice titlu (detaqafi, contract de colaborare,
voluntariat, etc.) precum gi celor care efectueazd stagii de practic[ ori schimburi de experien][ sau
iau parte la diverse forme de inv6ldmdnt (rezidenJi, studenfi, cursanli etc), de specializare sau de
perfec{ionare in cadrul unitafli.

(3) Persoanele incadrate in alte unit[1i dar care lucreazd, temporar in Spitalul Clinic de Urgenld
,,SfAntul Ioan"sunt obligate sf, respecte regulile de disciplind specifice acestei unitdli.

(4) Personalul societdtilor economice furnizoare a diverse servicii in incinta unitalii au obliga{ia
de a respecta prevederile prezentului Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Urgentd,,Sfdntul
Ioan", in afara atribuliilor gi clauzelor prevdzute in contractele incheiate intre parfi.

CAPITOLUL I
DREPTURILE $I OBLIGATIILE ANGAJATORULUI $I ALE SALARIATILOR

Secfiunea I
Principalele obliga(ii ale conducerii spitalului

Lrt.2. (1). Conducerii Spitalului Clinic de Urgent[ ,,Sfdntul Ioan" ii revin, in principal,
urmdtoarele obligalii :

a. sd informeze salaria\ii asupra condiliilor de muncd gi asupra elementelor care privesc
desfbgurarea relafiilor de munc6;

b. sd asigure permanent condiliile tehnice gi organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de muncf, qi condiliile corespunzdtoare de muncd;

c. sd acorde salarialilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncd
qi din contractele individuale de munc5;

d. sd comunice periodic salarialilor situalia economico - financiard a unitalii, cu exceplia
informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de naturl sd prejudicieze
activitatea spitalului ;

e. sd se consulte cu reprezentanlii sindicatului cu care se informeaza rcciproc in toate
situatiile referitoare la relatiile de munca;

f. s[ pliteascd cdtre stat toate contribu{iile aferente, ale angajatorului qi cele ale salaria}ilor;

g. sd asigure funclionalitatea Registrului general de evidenld a salaria{ilor gi sd opereze
inregistririle prevdzute de lege, conform normelor metodologice;

h. sd elibereze, la cerere qi in termenul legal de maxim 30 de zile, documentele care atestd
calitatea de salariat a solicitantului;



j. s[ informe ze reprezentanfii sindicatelor din spital asupra tuturor mdsurilor administrative

pe care urmeazd, sd le aplice;

k. sd asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salarialilor;

l. sa se consulte cu reprezentanlii sindicatelor din spital in ceea ce priveqte necesitatea gi

oportunitatea angaj Arilor de personal;

m. sd se consulte cu reprezentantii sindicatelor din spital in ceea ce priveqte necesitatea gi

oportunitatea perfectionarii personalului.

(2) Angajatorul are obligafia de a asigura salariatilor acces periodic la formarea profesionald, in
condiliile prev6zute de Legea 5312003, art.t92-200.

(3) Conducerea spitalului stabileste, impreund cu reprezentanJii sindicatului SANITAS gi la
solicitarea acestora, in condiliile stabilite de dispoziliile legale in vigoare, clauze privind condiliile
de muncfl salarizarea. precum qi alte drepturi gi obligalii ce decurg din raporturile de muncf,, in
vederea incheierii contractului colectiv de muncd la nivelul Spitalului Clinic de Urgenjd ,,Sfdntul
Ioan".

(4) Angajatorul stabilegte obiective fezabile in ceea ce priveqte acliunile de supraveghere qi

control a infectiilor nozocomiale.

(5) ln sarcina ongajatorului sunt gi alte atributii stabilite de lege in mod expres.

Sec(iunea a II-a
Principalele obliga(ii ale salaria{ilor

Art.3. (1) Salarialii Spitalului Clinic de Urgentd ,,SfAntul Ioan" au, in principal, urm[toarele
atribulii:

a) obliga{ia de a realiza norrna de muncd sau, dupd caz, de a indeplini atribu}iile ce ii revin
conform fiqei postului;

b) obligalia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul Intern al spitalului, in contractul
colectiv de muncd adoptat la nivelul grupului de unitdli semnatare, precum qi in contractul
individual de munc6;

d) obligatia de fidelitate fald. de angajator in executarea atribuliilor de serviciu:

e) obligalia de a respecta mdsurile de securitate qi sanitate a muncii in unitate;

0 obligatia de a respecta confidenlialitatea activitatrilor gi informatiilor in legdtur[ cu problemele
de serviciu;

g) obligativitatea pastrarii anonimatului datelor personale ale pacientului si a confidentialitatii
informafiilor privind prestarea actului medical qi a stdrii sale de sdndtate;

h) alte obligalii prevdzute de lege sau de contractele asumate aplicabile.

(2) Salarialii spitalului au, in mod explicit, obligatii privind:

a) realizarea responsabild qi la un nivel maxim de competenJd a indatoririlor de serviciu;

b) s[ nu elibereze acte (sau copii ale acestora) in legdturd cu activitatea de serviciu,
reprezentanlilor mass - media sau persoanelor fizice / juridice fdrd avizul conducerii instituliei
sau a persoanelor imputernicite in acest sens;

c) respectarea cu strictele a ordinii qi disciplinei la locul de munc6;

d) respectarea programului de lucru gi folosirea integrald qi eficientS a timpului de lucru pentru
indeplinirea obliga{iilor de serviciu;

e) insugirea gi respectarea normelor de muncd, a Codului de conduita gi a altor reguli gi

instrucliuni stabilite pentru compartimentul respectiv sau locul de muncd al salariatului;



D utilizarea responsabild qi in conformitate cu documentafiile tehnice a aparaturii,

echipamentelor, instalaliilor aflate in dotarea compartimentului in care iqi desfEqoard activitatea

sau la care au acces, precum gi exploatarea acestora in deplina siguranld;

g) respectarea normelor de securitate, manipulare, transport qi descdrcare a materialelor de

orice fel precum gi a medicamentelor (cu regim special);

h) folosirea medicamentelor, materialelor sanitare, substanlelor, reactivilor, materialelor
consumabile, energiei electrice, combustibilului, obiectelor de inventar etc. cu eficienjd gi in
conformitate cu respectarea normelor de consum;

i) utilizarea qi pdstrarea in bune condilii, a echipamentelor gi instrumentarului din dotare,

supravegherea, colectarea, depozitarea, transportul si eliminarea finala a materialelor qi

instrumentarului de unicd folosin![ utilizat (sau se asigur[ de depozitarea acestora in condiliile
prestabilite, in vederea distrugerii);

j) respectarea normelor de protectia muncii gi a mediului, precum gi a celor privind utrlizarea
echipamentului de protectie gi lucru gi de prevenire a incendiilor sau a oricdror situalii care ar
putea pune in primejdie viata gi sdndtatea unor persoane, clidirile sau instalafiile spitalului;

k) creqterea continud a calificdrii profesionale, frecventarea qi absolvirea formelor de pregdtire
gi perfeclionare profesional[ recomandate, cunoa$terea dispoziliilor legale, a procedurilor gi

normelor interne qi a instrucliunilor privind activitatea ce o desfrgoard;

l) comportarea adecvatd in cadrul relaJiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalli salariati,
asigurarea unui climat de disciplind, ordine qi buni inlelegere;

m) inqtiintarea ftrd intdrziere a gefului ierarhic superior in legdturd cu observarea existenlei
unor nereguli, abateri sau lipsuri in activitatea de la locul de munc6, acliondnd astfel pentru
diminuarea efectelor qi pentru prevenirea situaliilor care pun in pericol viala persoanelor sau

prejudicierea patrimoniului spitalului;

n) respectarea reglementdrilor in vigoare privind prevenirea, controlul gi combaterea infectiilor
nozocomiale;

o) purtarea echipamentului corespunzitor functiei pe care o define, in vederea pistrdrii igienei
gi a aspectului estetic personal;

p) respectarea drepturilor pacientului si adoptarea unui comportament etic fala de acesta si

aparfindtori, conform legisla]iei care reglementeazd drepturilor pacientului (Anexa nr. 1);

q) respectarea regulilor de acces in perimetrul spitalului, utilizarea legitimaliei de serviciu in
stare de valabilitate qi folosirea ecusonului pe timpul serviciului;

r) anunlarea imediatd a gefului ierarhic, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea
prezentdrii la serviciu (boald, situalii neprevazute, etc);

s) nepdrdsirea locului de muncd pdn[ la sosirea schimbului, acolo unde se lucreazf, ftrd
intrerupere; in caz de neprezentare a schimbului persoana care trebuie si ias[ din schimb are
obligatia sd anunte pe peful s6u ierarhic pentru luarea mdsurilor ce se impun;

t) manifestarea unei atitudini civilizate, bazatd pe loialitatea fa\d. de spital gi prin care sd nu
aducd prejudicii imaginii acestuia prin declarafii sau acliuni care sd afecteze buna gi normala
funclionare a instituliei.

u) mentinerea ordinei qi curd{eniei la locul de muncd;

v) indeplinirea sarcinilor de serviciu suplimentare, stabilite gi repartizate de conducerea
spitalului, in limita competenlelor sale profesionale.

Art, , (l) Fiecare salariat are datoria sd semnaleze imediat iminenta izbucnirii unui incediu,
inundalie sau orice situalii in care se pot produce deteriordri sau distrugeri, inclusiv observarea
unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum gi neregulile potential generatoare de astfel de

situalii gi sd actioneze, dupl caz, pentru rezolvarea acestora gi pentru diminuarea, limitarea gi/sau
inldturarea efectelor ne gative.



(2) Salariafii care pot actiona in astfel de situalii au obligatia de a o face in timpul cel mai

scurt posibil, conform regulilor specifice stabilite pentru fiecare situalie in parle.

Art.S. In situatii deosebite, determinate de starea de necesitate gi nevoile unei bune funcliondri a
spitalului, salariatii au obligatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care il ocup6, la

executarea oriclror lucrdri qi la luarea tuturor m[surilor cerute de nevoile spitalului, in condiliile

legii. In acest sens, pentru asigurarea bunei funclionalitiji a activitdlilor spitalului, salarialii vor

executa qi alte sarcini de serviciu, in limita competenJelor profesionale, cu respectarea

prevederilor legale.

Sec(iunea a III-a
Principalele drepturi ale salaria(ilor

Art.6. Salarialii Spitalului Clinic de UrgenJa,,Sfdntul Ioan" au, in principal, urmf,toarele drepturi :

a) dreptul de salarizare pentru munca depus6;
b) dreptul la repaus zilnic qi siptimdnal;
c) dreptul la concediu anual de odihn6, concediu suplimentar dar gi la alte concedii,

conform legislatiei in vigoare;
d) dreptul la egalitate de qanse qi de tratament;
e) dreptul la demnitate in munc[;

0 dreptul la securitate gi slndtate in muncd;
g) dreptul la acces la formare profesionald;
h) dreptul la informare qi consultare;
i) dreptul de a lua parte, prin reprezentan\ii legali, la determinarea gi ameliorarea

condiliilor de munc[ qi a mediului de muncd;
j) dreptul la proteclie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivl qi individuald;
l) dreptul de a participa la acfiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) sa fie informat despre orice modificare care apare in legatura cu locul muncii,

salarizarea. timpul de munca si timpul de odihna;
o) sd fie informat despre orice modificare a relatiilor de subordonare si colaborare la locul

de munca;
p) sa nu se supuna niciunei incercari de subordonare din partea altei persoane decat cea a

sefului direct;
q) sa-si informeze seful direct de orice incercare de incalcare a drepturilor sale;

r) sa refuze orice orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse in contractul individual
de munca sau in fisa postului, daca el considera ca acele sarcini nu corespund pregatirii
profesionale sau sarcinilor profesiei sale;

s) sa informeze angajatorul de orice incercare de incalcare a sarcinilor de serviciu de catre

seful direct si de orice incercare de stabilire a unei relatii de subordonare de catre alta
persoana decat a sefului direct;

0 sa solicite asistenta organizatiei sindicale in cazul suspiciunii de sanctionare datorita
exercitarii drepturilor sale;

u) sI solicite asistentd organizatiei sindicale in toate situatiile in care ii este periclitat locul
de munca, felul muncii, salariul sau alte drepturi prevazute in contractul colectiv de

munca sau in legislatia in vigoare.

Art,7. Drepturile salarialilor vor fi acordate gi exercitate cu respectarea dispoziliilor legale in
vigoare.



Sec(iunea a IV-a
Principalele drepturi ale angajatorului

Art.8. Spitalul Clinic de Urgen{6,,Sfdntul Ioan"are, in principal, urmdtoarele drepturi:

a) sd stabileasc[ modul de organizare qi func]ionare a institutiei;

b) sd stabileasc[, prin fisa postului, atribuliile fiecarui salariat, atributii care se pot modifica in
functie de sarcinile noi intervenite pe parcursul derularii contractului, decurgand din dispozitii
legale noi sau din necesitatile de armonizare a legislatiei;

c) sd dea dispozilii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitalii lor;

d) sd exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) sd constate sdvirgirea abaterilor disciplinare qi sd aplice sancliunile corespunzdtoare, potrivit
legii, contractului colectiv de muncd aplicabil qi prezentului regulament intern;

0 sd exercite controlul asupra sesizarilor salariatilor si / sau organizatiei reprezentative din
unitate;

g) sl stabileasc[ obiectivele de performan{d individualf,, precum gi criteriile de evaluare a

realizdrli acestora;

h) s[ repartizeze gi sd dispund schimbarea locului de munc[ al salaria{ilor in func}ie de nevoile ce

se impun gi competenlele lor profesionale, pentru desfbqurarea activitalii spitalului conform
standardelor cerute de legislalia in vigoare;

i) sa se asocieze cu alti angajatori, reprezentanti ai unor unitati similare din sanatate pentru

constituirea asociatiei patronale reprezentative.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA IN SPITAL

Sec(iunea I
Timpul de munci

Art.9 (l) Timpul de muncd reprezintd timpul pe care salariatul il foloseqte pentru indeplinirea
sarcinilor de de serviciu.

(2\ Prezenla salarialilor la locul de muncd se face pe baza condicii de prezentd, semnate de

fiecare salariat, la inceputul gi sffirgitul programului de lucru.

(3) Pentru salarialii angajati cu normd intreagd, durata normald este de 8 orelzi gi de 40 de ore
pe siptlminl.

(4) Repartizarea timpului de munci in cadrul sdptdmdnii este, de reguld, de 8 ore/zi pe timpul a

5 zile, cu doud zile de repaus, in funclie de specificul muncii prestate putdndu-se opta gi pentru o

repartizare inegal6, cu respectarea duratei normale a timpului de muncd de 40 ore/sdptimdnd.

(5) Durata maximi legald a timpului de muncd nu poate depdgi 48 de ore pe sdptdmdn[,
inclusiv orele suplimentare.

(6) Munca prestatd in afara duratei normale a timpului de munci sdpt[m6nal , prevdzutd in art.

109 din Codul Muncii este consideratd munci suplimentard.

(7) Munca suplimentard efectuat[ peste durata normald a timpului de lucru, precum gi munca
prestatd in zilele de repaus sSptdmAnal de s[rbltori legale gi in celelalte zile in care, conform
prevederilor legale in vigoare, nu se lucreazd, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor
compensa numai cu timp liber corespunzdtor acestora (Art.9 din OUG nr.5712015 privind
salarizarea personalului pldtit din fonduri publice in anul 2016).

(8) Salarialii care desligoari munci de noapte qi au probleme de sdndtate argumentate cu
documente medicale vor fi treculi la o muncd de zi pentru care sunt apJi.



(9) Programul diferitelor categorii de personal din cadrul Spitalului Clinic de UrgenJa,,Sf6ntul

Ioan" este reglementat prin ordin al ministrului sdnAtAlii pentru aprobarea Regulamentului privind

timpul de munc6, organizarea gi efectuarea gdrzilor in unitalile publice din sectorul sanitar, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, precum gi de alte prevederi legislative in legdturd cu

timpul de lucru gi este prezentat in Anexa nr. 5.

Art.10 (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munc6, cu acordul sau la

solicitarea salarialilor.

(2) Programul individualizatde muncd poate func{iona numai cu respectarea dispoziliilor cuprinse

in Codul Muncii, contractul colectiv de muncd incheiat la nivel de unitali sanitare semnatare,

contractul individual de muncd qi prezentul regulament intern.

Art.11 (1) Angajatorul va fine evidenla orelor de muncd prestate de fiecare salariat gi va supune

controlului aceastd eviden{6 ori de cAte ori este solicitat.

(2) Activitatea salaria{ilor se desfdgoard in seclii, laboratoare, servicii, birouri sau compartimente,

in baza graficelor lunare de lucru, in condiliile asigurf,rii continuitalii gi funclionalitdlii
activitalilor.

(3) Salariatii sunt obligati s6-qi consemneze zilnic prezen\a la program in condicile de prezenld pe

seclii gi compartimente de munc6, cu trecerea orei de prezentare la program gi a orei de terminare

a acestuia.

(4) intdrzierile sau plecdrile fortuite lalde la program se poJ efectua cu inqtiinlarea prealabild a

geiului direct gi vor fi consemnate in condicile de prezenfd. in condici vor fi men{ionate invoirile
in interes personal, recuperarea acestora precum gi situaliile de concediu de odihnd, concediu

medical sau orice alt motiv de absenld.

(5) Condicile de prezenld sunt verificate zilnic de cdtre cei in drept (geful de compartiment sau,

dtpd caz, de cdtre persoana desemnatd de cdtre qeful compartimentului), care au obligalia de a

confirma prin semnf,turd, concordanla prezenlei la program a personalului cu cea din condicd.

Art.12 (1) Activitatea curentd pentru medicii incadrali in secliile cu paturi este de 5 ore pe zi,

efectuate in timpul diminelii zilelor lucrdtoare, in intervalul 07.30 - 12.30,Ia care se vor adduga

qi cele 20 ore obligatorii de gard6 pe lund conform Graficului lunar de gdrzi si orele de activitate

in ambulator conform planific[rii aprobate de directorul medical, rezultand astfel cele 7 ore de

munca pe zi aferente fiecdrui medic.

(2) Continuitatea activitAlii medicale este asiguratd prin liniiile de gardd ale spitalului, a cdror

functionalitate este asiguratd cu medici de specialitate din spital sau din afara acestuia, conform
reglementdrilor in vigoare. Intre momentul finaliz[rii programului medicilor si inceperea

activit[tii liniei de gard5, continuitatea asigurf,rii asistentei medicale este asiguratf, de cdtre

medicul sef de sectie gi de medicii care nu fac gardd (acolo unde existd).

(3) Activitatea in linia de gardi incepe, in zilele lucrdtoare, la ora 13.30 si se termind a dolua zi la
ora 07.30. Pentru zilele de sAmbdt[, duminicd gi sdrbdtori legale, garda este considerat[ de 24 de

ore, schimbarea gdrzii efectudndu-se la 07.30.

(4) Medicii incadrali in compartimentele cu paturi gi care nu sunt inclugi in liniile de garda ale

unitilii (medicii qefi de sectie gi cei scutili de gard[ conform prevederilor legale) vor presta

activitate curenti de 7 ore zilnic, in cursul diminelilor zilelor lucrdtoare.

(5) Efectuarea a doud girzi consecutive de cdtre acelagi medic este interzisI.

(6) Orele de gardd nu sunt considerate ore suplimentare gi nici cumul de functii qi nu constituie

vechime in muncd qi in specialitate.

(7) Planilrcareagdrzilor se intocmegte lunar de cdtre sefii sectiilor, se avizeaza de cdtre directorul
medical qi se aproba de managerul spitalului.

(8) Schimbarea planifi cfuli gdrzllor se poate face numai in situalii cu totul deosebite, cu avizul
qefului secliei qi aprobarea directorului medical gi a managerului spitalului.



(9) Plata orelor de gardd se face in funclie de tariful orar determinat in baza salariului de bazd

individual corespunzdtor gradului profesional in care sunt confirmati; plata orelor de gardd

efectuate in zilele de sdmbdtd, duminici gi sdrb[tori legale se face conform prevederilor legisla]iei

in vigoare.

(10) Medicii rezidenli de an III qi mai mare, aflati in perioada de preg[tire, vor fi incluqi in liniile
de gardd dubldnd medicul de gard6, in cadrul numdrului de ore obligatoriu (20 ore).

(11) Orele de contravizitd sunt asigurate de c[tre medicii din linia de gardd conform planificdrii
aprobate gi a precizirilor medicului sef de sectie.

Art.13 (1) Programul normal de lucru este stabilit in funclie de specificul fiecdrui loc de munc[,

inbazaprevederilor legale qi a propunerilor gefilor de compartimente gi este cuprins in Anexa nr.

5 la prezentul regulament.

(2) Programul normal de lucru este aprobat de Comitetul Director qi se afigeaz6 in locurile

vizibile.

Art.14 (1) Se considerd munci prestatd in timpul noplii, munca prestati in intervalul 22.00 -
06.00 cu posibilitatea abaterii cu o ord in plus sau in minus fa{a de aceste limite, in cazuri

exceplionale.

(2) Este considerat program in 3 ture, sistemd 12124 ore, salariatul avdnd obliga{ia de a presta,

pe parcursul unei luni, un num6r de 3 zile in tura a -2-a qi 3 zile in tura a3-a.

(3) Pentru acordarea sporului de l5oh la salariul debazdintr-o lund calendaristicd, salariatul are

obligatia si efecueze cel pu{in cAte 3 schimburi din fiecare turd.

Sec{iunea a II a

Timpul de odihnl qi alte concedii

Art.15 (1) Salarialii au dreptul la concediu de odihnd anual plStit.

(2) Durata minimd a concediului de odihna este de 20 de zile lucrdtoare.

(3) Durata efectivd a concediului de odihnd anual se acordd proporfional cu activitatea prestatd

intr-un an calendaristic. Sdrbdtorile legale in care nu se lucreazd,precum qi zilele libere plitite nu

sunt incluse in durata concediului de odihnl anual.

(4) Spitalul este obligat sd acorde concediu, pdnd la sfArqitul anului urmdtor, tuturor salarialilor

care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul.

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisd numai in cazul incetdrii

contractului individual de muncd.

(5) Durata concediului de odihnd anual pentru salarialii cu contract individual de muncd cu timp
pa(ial, se acordd proporfional cu timpul efectiv lucrat.

Art.16 (1) Concediul de odihna se efectueazdinftecare an.

(2) Prin exceplie de la prevederile alin.l, efectuarea concediului in anul urmdtor este permisd

numai in cazurile expres prevdzute de lege sau in cazurile prevdzute in contractul colectiv de

munci aplicabil.

(3) Efectuarea concediului de odihnd se realizeazd,inbaza aprobdrii solicitdrii individuale scrise a

salariatului gi care corespunde programdrii colective intocmite p6nd la sfhrgitul anului

calendaristic, pentru anul urmdtor, de cdtre personalul desemnat al serviciului RLINOS, pe baza

propunerilor salarialilor gi a gefilor de compartimente, cu consultareareprezentan{ilor sindicatelor.

(4) Pentru rezolvarea unor probleme personale deosebite, salariatul va putea s5-qi replanifice
efectuarea concediului de odihnd, pe baza unei solicitdri avizate gi aprobate de citre qeful de

compartiment gi managerul spitalului.



(5) Solicitarea de plecare in concediu de odihnd se intocmegte de cdtre salariat 9i se transmite

conducerii spitalului pentru aprobare, dupd ce in prealabil a fost avizald de cdtre qeful ierarhic qi

aprobatd de managerul spitalului, cu cel putin l-3 zile calendaristice inainte de plecare in

concediu.

(6) Salariatul va putea beneficia de concediul solicitat numai dup[ ce i s-a aprobat solicitarea de

efectuare a concediului.

(7) Concediul anual de odihna se poate fracliona in mai multe tran$e, prin programare sau la

cererea salariatului, una din tranqe neputAnd fiind mai micd de 15 zile lucrf,toare de concediu

neintrerupt intr-un an calendaristic;

Art. 17 Pentru perioada concediului de odihna, salariatul poate beneficia de o indemnizatie de

concediu care nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru

perioada respectiva si care reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este

6fectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de

odihna se va pldti, la cerere, ct7 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

Art. 18 (1) Angajatorul poate rechema salariatul din concediu de odihnain caz de forta majora

sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca, cu obligatia de a

supo.tu, dacd este cazul, toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale necesare in vederea

revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite ca urmare intreruperii

concediului de odihna.

(2) Salariatul nu se poate reintoarce din concediu din proprie initiativa dec6t cu aprobarea qefului

direct gi a managerului spitalului.

Art. 19 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul lazile libere platite,

care nu se includ in durata concediului de odihna.

(2) Salariatii au dreptul, la cerere,lazile libere platite, pentru evenimentele familiale deosebite,

dupa cum \rmeazai

casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;

nasterea sau casatoria unui copil - 5 zile lucratoare;

decesul sotului/sotiei, rudelor de gradul I, II si a socrilor salariatului - 5 zile lucratoare;

ziua de nastere a salariatului, la cerere, urmand a se efectua recuperarea zilei libere

efectuate

Art, 20 Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul, in cursul unui an

calendaristic, la concedii fara plata de pdn[ la 90 de zile calendaristice, inbaza unei cereri depuse,

cu aprobarea prealabila a conducerii unitatii.

Art. 2l (1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata qi

duminica sau in alte zile, in cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia

desfasurarea normala a activitatii unitatii.

(2) In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor

masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente sau

pentru inlatuararea efectelor pe care aceste accidente le-au propus asupra materialelor, instalatiilor

sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea

executarii acestor lucrari.

(3) Compensatiile acordate salariatilor pentru modificarea/suspendarea repausului saptamanal

sunt stabilite gi acordate potrivit legii.

Art. 22 (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt cele stabilite conform cadrului

legislativ in vigoare dupd cum urmeazd:

- I si 2iar.rtarte;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romdne
- 7 aprilie - Ziua Mondial[ gi Na{ionald a S6ndt[]ii, cu recuperare intr-un interval de 30 de

zile lucrdtoare.



- Vinerea Mare;
- prima zi si a doua zi de Pasti;

- 1 Iunie Ziua Copilului
- prima qi a doua zi de Rusalii;
- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;

- 30 Noiembrie Sf. Andrei.
- I Decembrie, ZiuaNalionalf, a Romdniei;
- prima si a doua zi de Craciun
- 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele

religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

(2) Acordarea zilelor libere se face de catre spital, cu obligatia asigurdrii desfdgurlrii activitdlilor
de ingrijiri medicale in cele mai bune condilii.

Art. 23 (1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concediu pentru formarea

profesionala, cu sau fEri plat6.

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

perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.

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

sindicatelor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii. Cererea

de concediu fara plata trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de

efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala,

domeniul si durata acestuia, precum si denumirea furnizorului de formare profesionala.

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

cursul unui an calendaristic, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

(5) In cazul in care angajatorul nu gi-a respectat obligatia de a asigura, pe cheltuiala sa,

participarea unui salariat la formare profesionald, in condiliile prevdzute de lege, salariatul in
cauzd are dreptul la un concediu pentru formarea profesionala, platit de angajator, de pana Ia 10

zile lucrdtoare sau de pdn[ la 80 de ore.

(6) Perioada pentru care salariatul solicita sd beneficiaze de concediu platit se stabilegte de comun

acord cu angajatorul. in aceast[ situalie, cererea de concediu pentru formarea profesional[ va fi
inaintatd angajatorului in condiliile stabilite de Codul Muncii.

(7) Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului
anual de odihna si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile

salariale cuvenite salariatului.

(8) Participarile la simpozioane, congrese, conferinte si alte manifestari de aceeasi natura, pe plan

nalional sau internalional, care implica absenta din spital, vor fi anuntate in prealabil, printr-o
cerere scrisa adresata managerului spitalului intr-un termen care sa permita aprobarea participdrii.

Art. 24 (1) Pentru rezolvarea unor probleme de sdnf,tate salariatul beneftciazd de concediu
medical acordat qi pl[tit in condiliile legii.

(2) Dacd starea de sdnf,tate ii permite, salariatul are obligafia de a anun]a imediat, prin orice
mijloc, sau in termen de maxim 2 zlle lucrdtoare, qeful direct (qeful de seclie, laborator, serviciu,
birou, compartiment, dupd caz) despre motivul absen{ei.

(3) Salariatul are obligalia de a depune la Biroul RLINOS, pAnd la data de 05 a lunii urmdtoare,
personal sau prin reprezentant (legal sau mandatar), Cerlificatul de concediu medical in original
sau o copie a acestuia cu menliunea ,,Conform cu originalul" gi parafatd de medicul care l-a
eliberat.



CAPITOLUL III
Salarizarea

Art. 25 (1) Pentru munca prestata rn baza contractului individual de munca, fiecare salariat al

Spitalului Clinic de Urgenla ,,SfAntul Ioan" are dreptul la un salariu exprimat in bani, care se

stabileste cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Pe langa salariul de baza, salariatul mai

beneficiaza de sporuri salariale acordate conform prevederilor legislaliei in vigoare.

(2) Angajatorul nupoate negocia si stabili salarii debaza prin contract individual de munca sub

salariul debaza minim brut pe tara.

(3) La stabilirea si acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare
sexuala, caracteristici genetice, varsta, handicap, situatie sau responsabilitate familiala,
apartenenta ori activitate sindicala.

(4) Salariul este confidential fiind platit direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta.

(5) Plata salariului se face prin virarea banilor in contul personal qi prin inmdnarea,,fluturaqului".

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

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

(7) Drepturile salariale se platesc inaintea oricaror obligatii ale angajatorului.

Art26 (1) Nici o retinere din salariu nu poate fi operat[, in afara cazurilor si conditiilor prevazute

de lege.

(2) Retinerile cu titlu de daune catzate angajatorului sau altor perso ane frzice sau / qi juridice nu
pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata

ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitivl si irevocabild sau printr-un alt titlu executoriu.

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

a) obligatiile de intretinere, conform Codului Familiei;
b) contributiile si impozitele datorate cdtre stat;
c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.

(4) Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi, in fiecare lunf,, o treime din salariul net daca este

un singur creditor si o jumatate in situatia existentei mai multor creditori.

CAPITOLUL IV
REGULI GENERALE DE ORGANIZARE

Sec(iunea I
Reguli privind protec(ia, igiena gi securitatea in muncl

Art.27. Spitalul Clinic de Urgen!f,,,Sfdntul Ioan", in calitate de angajator, are obligatia de a lua
toate mdsurile ce se impun pentru asigurarea securitilii gi sanatatii salarialilor in toate aspectele

legate de muncd, avind in vedere respectarea urmdtoarelor principii generale:

a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la surs6;

d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce privegte proiectarea locurilor de muncd gi

alegerea echipamentelor qi metodelor de munc[, de produc]ie, in vederea atenudrii, cu
precidere, a muncii monotone qi a muncii repetitive, precum gi a efectelor acestora asupra
sdnatii;



e) inlocuirea a ceea ce este periculos, cu ceea ce nu este periculos, sau cu ceea ce este mai

putin periculos;

0 luarea in considerare a evolutiei tehnicii , adaptarea la progresul tehnic;

g) adoptarea mdsurilor de proteclie colectivd cu prioritate fa15 de mdsurile de proteclie

individual[;
h) planificarea prevenirii;
i) aducerea la cunogtinla salariaJilor a instrucliunilor corespunzitoare, furnizarea de

instrucliuni corespunzf,toare lucrdtorilor.

Art.28. (l) Spitalul Clinic de Urgent[ ,,Sfdntul Ioan" asigurd prin efectul legii pe toii salariatii

pentru risc de accidente de muncd qi boli profesionale, in condiliile legii.

(2) Angajatorul va organiza instruirea periodic[ a angaja]ilor sdi in domeniul securitalii 9i

sAnAtatrii in muncd.

(3) Modalitaflle de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentanlii salarialilor.

(4) Instruirea in domeniul securitalii gi sdn[t61ii in muncd este obligatorie in urmdtoarele

situatii:

. in cazul noilor angaja!i;

. in cazul salarialilor care iqi schimbd locul de muncd sau felul muncii;

. in cazul salariatilor care igi reiau activitatea dupd o intrerupere mai mare de 6 luni;

. in situatia in care intervin modificari in legislalia in domeniu.
in toate aceste cazuri, instruirea se efectueazdinainteainceperii efective a activitalii.

(5) Locurile de muncf, trebuie si fie organizate astfel inc6t sd garanteze securitatea gi sdndtatea

salaria{ilor.

Art.29. In scopul asigurlrii implicarii salarialilor la elaborarea gi aplicarea dispoziliilor in
domeniul protecliei muncii, se constituie Comitetul de securitate qi sdndtate in munc[ care are

atribulii specifice potrivit dispozi{iilor legale in vigoare gi a cdrei componen{d se actualizeazd orr

de cate ori este nevoie.

Art.30. Regulile gi mdsurile privind securitatea qi sdndtate in munc[ vor fi elaborate de Comitetul
de securitatea gi sf,nf,tate in muncd, cu consultarea reprezentanlilor sindicatelor qi se vor regdsi in
Regulamentul de Organtzare qi Funclionare.

Art.31. (1). Spitalul Clinic de Urgen|f, ,,Sf6ntul Ioan"are obliga{ia sE asigure accesul salariafilor
la serviciul medical de medicina muncii, organizat cu respectarea dispoziliilor legale in vigoare,

organizltnd gi planificAnd activitili de evaluare periodicd a stdrii de sdnltate a salariatilor.

(2). Salarialii au obligativitatea de a participa la activitalile de evaluare a st[rii lor de sdndtate

conform planificdrii sau la solicitare.

Sec(iunea a II a

Reguli privind maternitatea la locul de munci

Art,32. (1). In completarea regulilor de igiena si securitate in munca spitalul va mai lua mdsuri
pentru:

a. prevenirea expunerii salariatelor gravide qi care au anunfat despre starea fiziologicd de

graviditate, au ndscut recent sau alSpteazd la riscuri ce le pot afecta s[ndtatea gi

securitatea;

b. analizareaperiodicd de cdtre medicul de medicina muncii a agenlilor de risc privind
securitatea gi sdn6tatea muncii;

c. informarea salariatelor enumerate anterior asupra rezultatelor evaludrii privind riscurile la
locul de munc5;

d. informarea, in termen de 10 zile, a medicului de medicina muncii, despre aparilra uneia

dintre situaliile de graviditate, nagtere recenti sau aldptare pentru salariatele spitalului;



e. respectarea prevederilor legislaliei privind protec{ia maternitdlii la locul de munc6;

f. sd pdstreze confidenlialitatea asupra stdrii de graviditate a salariatelor sale.

(2). Salariatele care sr-rnt gravide, au ndscut sau care aliryteazd, au urmdtoarele obligalii:

a. de a lua la cunostiint[ de prevederile legislalieiprivind proteclia maternit[lii la locul de

muncS;

b. de a se prezenlapentru consultatii la medicul de medicina muncii;

c. de a-qi efectua consultatii la medicul de familie sau medicul specialist;

d. de a informa angajatorul in scris despre starea de graviditate.

Art.33. (1). Salariatele care sunt gravide, au ndscut sau care al6pteazd,, nu pot fi obligate sd

desfEgoare munca de noapte.

(2). ln cazul in care sdndtatea acestei categorii de salariate este afectatd de munca de noapte,

spitalul o va transfera la un loc de muncd de zi, pe baza solicitArii scrise a salariatei, cu

menlinerea salariului debaza brut lunar.

(3). Solicitarea salariatei este inso{itd de un document medical care men}ioneazd perioada in care

sdndtatea acesteia este afectatd de munca de noapte.

(a). in cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va

beneficia de concediul gi indemnizatia de risc maternal, conform prevederilor legislaliei in
vigoare.

Art.34. (1). Spitalul va acorda salariatei care aldpteazd,la cerere, pe timpul programului de lucru,

doua pauze pentru alaptare de c6te o ora fiecare, in aceste pauze fiind incluse gi timpul necesar

deplasarii dus-intors de la locul in care se gdsegte copilul.

(2). La cererea mamei, pauzele pentru alaptare pot fi inlocuite cu reducerea duratei normale a

timpului sau de munca cu doua ore zilnic.

(3). Pauzele gi reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ
in timpul de munca gi nu diminueazd veniturile salariale gi sunt suportate integral din fondul de

salarii al angajatorului.

(a). in cazul in care spitalul asigura in cadrul unitdlii inclperi speciale pentru alaptat, acestea vor
indeplini condiliile de igiena corespunzdtoare normelor sanitare in vigoare.

Sec(iunea a III a

Reguli concrete privind disciplina muncii in cadrul spitalului

Art.35 (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit
legii, sanctiuni disciplinare salariatilor ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere

disciplinara.

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau

inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale,
Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Urgentd ,,Sfintul Ioan", contractul individual de

munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, precum qi dispozitiile legale ale conducatorilor
ierarhici.

Art.36. Pentru salarialii spitalului sunt interzise gi sunt considerate abateri disciplinare:

a) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau de oboseala inaintatd;

b) absentarea nemotivati sau intArzierea nejustificata gi repetatd de la I la locul de muncd;

c) introducerea sau consumul de bauturi alcoolice sau de substanle de orice naturd care afecteazd
sau pot afecta capacitatea psihica qi / sau ftzicd



d) practicarea de activitati care contravin atributiilor de serviciu sau care perturba activitatea

altor salariati precum qi executarea, in timpul programului, a unor lucrari personale ori straine

interesului spitalului ;

e) parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobarea qefului nemijlocit

sau pentru alte interese decat cele ale spitalului;

0 scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricaror bunuri (alimente, aparatura, instrumentar,

echipament medical, etc) si documente apartinand acestora, fara acordul scris al conducerii;

g) instrainarea oricaror bunuri date in folosinta, pastrare sau de uz comun, precum si deteriorarea

functionala si calitativa sau descompletarea acestora, ca rezultat al utilizarii ori manevrarii

necorespunzatoare;,

h) folosirea in scopuri personale, aducerea la cunostinta pe orice cale sau copierea pentru altii,
fara aprobarea scrisa a conducerii, a unor documente sau informatii in legdturd cu activit[1ile
curente de serviciu sau privind activitatea spitalului sau a datelor specificate in fisele sau

dosarele personale ale angajatilor;

i) efectuarea de mentiuni, stersaturi, rectificari sau semnarea pentru alt salariat in condica de

prezenta;

j) atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati (insulta, calomnia, purtarea abuziva,

lovirea, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii sau folosirea de cuvinte sau expresii

injurioase);

k) nerespectarea confidentialitAlii datelor personale ale pacientului, despre starea sa de s[nitate gi

actul medical efbctuat acestuia, la acestea avdnd acces doar aparfinitorii sau persoanele

indicate in mod expres de cdtre pacient;

l) comiterea de fapte care ar putea pune in pericol siguranta spitalului, a propriei persoane sau a

colegilor;

m) desfiqurarea propagandei pafiizand. unui curent politic precum qi organizarea de intruniri in
perimetrul unitatii fara aprobarea prealabila a conducerii;

n) introducerea, raspandirea sau afisarea in interiorul spitalului a unor anunturi, afise sau

documente, fara aprobarea scrisd a conducerii spitalului.

Art.37 (l) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza ca atare, incalcarea cu vinovatie de

cdtre salariati, indiferent de functia sau de postul pe care il ocupd persoana care a savarsit fapta, a
obligatiilor de serviciu reglementate de dispozitiile legii in vigoare, a obligatiilor de serviciu
stabilite prin contractele individuale de munca, fisa postului, Regulamentul intern sau a

dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici.

(2) Stabilirea vinovatiei salariatului gi a sancliunii corespunzdtoare faptei sdvdrEite constituie
sarcini ale Comisiei de cercetare disciplinard prealabild a spitalului, a cdrei componenld nominalS
este stabilitd pentru fiecare cercetare prin decizie intern[ de cdtre managerul spitalului.

Secfiunea a IV a

Criteriile si procedura de evaluare a performantelor profesionale

Art.38 (1) Activitatea profesionald se apreciazd, anual, prin evaluarea performan{elor profesionale
individuale.

(2) Evaluarea performanlelor profesionale individuale are drept scop aprecierea obiectivd a

activitdlii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a activitdlilor din figa postului
analizate prin prisma criteriilor de evaluare stabilite

Art.39 (1) Procedura de evaluare a performanlelor profesionale se aplicd fiecdrui angajat al

instituliei, in raport cu cerintele postului pe care-l ocupd.

(2) Perioada evaluat[ este cuprins[ intre I ianuarie gi 3l decembrie a anului iar perioada de



(3) Criteriile de evaluare a performan{elor profesionale individuale, pentru funciiile de execu}ie,

sunt:

a. Cunoqtinte gi experienld profesional[;

b. Promptitudine gi operativitate in realizarea atribuliilor de serviciu prevdzute in figa

postului;
c. Calitatea lucrdrilor executate gi a activitililor desfrgurate;
d. Asumarea responsabilitdlilor prin receptivitate, disponibilitate \a efort suplimentar,

perseveren{[, obiectivitate, disciplin[;
e. Intensitatea implic[rii in utilizarea echipamentelor gi a materialelor cu incadrarea in

normativele de consum;
f. Adaptarea la complexitatea muncii, iniliativl qi creativitate;
g. Condilii de muncd.

(4) Pentru funcliile de conducere vor fi utilizate, suplimentar, gi urm[toarele criterii de evaluare:

a. Cunoqtinle despre scopul, obiectivele gi rolul comparlimentului in ansamblul unitalii;
b. Capacitatea de a lua decizii optime qi asumarea rdspunderii in legdturd cu acestea;

c. Capacitatea de organizare qi de coordonare a activit[1ii compartimentului;
d. Capacitatea de a crea in compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual gi de

bund colaborare cu alte compartimente.
Art.40 (1) Evaluarea performanlelor profesionale individuale se realizeazd, de cltre un evaluator

care va fi:

r persoana care conduce sau coordoneazd compartimentul in cadrul cdruia igi desfrqoard

activitatea persoana cu func{ie de execu}ie evaluatd;

r persoana de conducere ierarhic superioard potrivit structurii organizatorice a unit[1ii
sanitare publice, pentru persoanele de conducere.

(2) Notarea pe baza criteriilor de evaluare a performanlelor profesionale individuale se face cu

note de la I la 5, nota exprimdnd gradul de indeplinire a respectivului criteriu.

(3) Pentru a obline nota corespunzdtoare gradului de indeplinire a criteriilor de evaluare se face

media aritmeticd a notelor acordate pentru indeplinirea fiecdrui criteriu de performan!6. Pentru

functiile de conducere, nota finald a evalu[rii este media aritmeticl a notelor ob]inute la criteriile
de evaluare prevdzute la pct. I gi II din din figa de evaluare pentru personalul de conducere.

Art.41 (1) Semnificatia notelor este urmdtoarea: nota I - nivel minim qi nota 5 - nivel maxim.

Calificativul final al evaludrii se stabileqte pebaza notei finale, dupd cum urmeaz6:

a) intre 1,00 qi 2,00 - nesatisfdcdtor;

b) intre 2,01 gi 3,50 - satisfdcdtor;

c) intre 3,51 qi 4,50 - bine;

d) intre 4,51 qi 5,00 - foarte bine.

(2) Calificativul acordat in baza figei de evaluare a performantelor profesionale individuale se

aprobd de managerul spitalului.

(3) Pentru manager, figa de evaluare a performanlelor profesionale individuale se aprobd de catre

ministrul sdnAtalii.

Art.42 (1) Contestaliile in leg[turd cu evaluarea perfbrmanlei profesionale individuale se depun in
termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaludrii la compartimentul de resurse umane.

(2) Contestaliile se analizeazd. de geful ierarhic imediat superior celui care a evaluat salariatul,
impreund cu liderul sindicatului din spital. Rezultatul contestatiilor se comunicd in termen de 5

zile de la depunerea acestora.

Art.43 (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale nu se aplicd in
urmitoarele situalii:



a) persoanelor angajate ca debutanli, pentru care evaluarea se face dupd expirarea perioadei

corespunz[toare stagiului de debutant;

b) angajalilor al cdror contract individual de munc[ este suspendat, potrivit legii, pentru care

evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activit5lii;

c) angajalilor promovali intr-o alta funclie de execulie sau intr-o funclie de conducere, precum

gi celor angajati din afara unitAlii, pentru care momentul de evaluare se stabilegte de conducerea

fiec[rei institulii publice;

d) angajalilor aflali in concediu pl[tit pentru ingrijirea copiilor in vdrstd de pdnd la2 ani, pentru

care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluf,rii activitatii;

e) angajalilor care nu au prestat activitate in ultimele l2 luni, fiind in concediu medical sau in
concediu fir[ platd, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaludrii se stabileqte de

conducerea spitalului.
Sec(iunea a V a

Accesul in perimetrul spitalului

Art 44 (1) Accesul in perimetrul spitalului se realizeaza numai pe la punctele de control - acces

care respecta circuitele functionale, conform prevederilor legale privind organizarea serviciului de

pazd qi a regimului de acces in instituliile sanitare publice cu paturi din subordinea ministerului

sandt[!ii.

(2) Accesul personalului propriu se face pe baza legitimatiei eliberate qi vizate de conducerea

institutriei;

(3) Urgentele medicale au acces nerestrictionat.

(4). Pentru vizitatorii pacienlilor, accesul se permite zilnic, de luni pdnd vineri, intre orele 15.00 -

20.00 iar sdmbdta qi duminica intre orele 10.00 - 20.00. In afara programului de vizita,-accesul

vizitatorilor qi apa(indtorilor nu este permis in incinta secliilor / compartimentelor, in acest

interval vizitatorii se pot int6lni cu pacienlii in curtea spitalului, pacientul anun{6nd despre ieqire

asistentul de salon.

Numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon / rezervd nu poate fi mai mare de 3
persoane si pot fivizitati maximum 2 pacienti in acelasi timp.

Yizitarea pacientilor in compartimentul de terapie intensiva este permisa zilnic doar membrilor
familiei, respectiv parinti, copii, surori/frati, cu conditia cavizita sa se faca individual sau cel mult
doua persoane, cu respectarea regulilor interne comunicate de asistentul gef de seclie.

(5) In intervalul 0700 - 2100, pacientii au accesul permis pentru tratamentul in ambulatoriu pe baza

biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.

(6) Pentru reprezentantii mass - media, accesul in unitate se realizeaza numai pebaza legitimatiei
de acreditare sau cu acordul managerului spitalului, care va nominaliza in mod explicit locurile in
care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor
pacientilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri
scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu. In vederea desfasurarii in mod
corespunzltor a acestei activitati managerul va nominalizaun reprezentant al spitalului ce va fi
desemnat purtatorul de cuvant al instituliei.

(7) Accesul angajatilor firmelor prestatoare de servicii pentru spital se face pe baza de tabel
nominal aprobat de manager si a cartii de identitate sau a legitimatiei de serviciu.

(8) In situatiile in care, pentru tinerea sub control a focarelor de infectii nozocomiale, se instituie
regimul de carantina conform prevederilor legislatiei in vigoare, managerul poate dispune

interzicerea sau restrangerea accesului in spital pentru aceasta perioada.

Art 45. (1) Pentru aparlinitori sau alte persoane din afara spitalului, accesul este interzis in
localiile de dispunere a compartimentului sterilizare, a statiei de oxigen, a centralei tehnice, a

centralei telefonice, blocului alimentar, spdlltoriei qi in zona de dispunere a depozitelor de deseuri



laboratoarelor sau incdperile in care sunt depozitate arhivele spitalului. Exceptie fac cazurile

speciale aprobate de sefii de sectie si managerul spitalului.

(2) Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de inregistrat se

face numai cu aprobarea managerului (inlocuitorului sau legal).

(3) Este interzis accesul persoanelor care au asupra lor armament, rnunitie, substante explozive,

toxice sau stupefiante care ar putea pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea

personalului, pacientilor sau bunurilor spitalului. Exceptie fac persoanele aflate in misiune de

protectie a persoanelor sau a celor care asigura paza persoanelor internate si care sunt private de

libertate, care pot purta armamentul individual de aparare.

Art 46. (1) Intalnirile dintre salarialii spitalului Ei reprezentantii firmelor de medicamente,

materiale sanitare sau aparatura medicala se vor desfasura dupa un program organizat si aprobat

de catre conducerea spitalului.

Sec{iunea a VI a

Solutionarea cererilor, reclamantilor si conflictelor

Art 47 (1) Cererile si reclamatiile individuale ale salariatilor, pacientilor sau apartindtorilor

acestora se depun la registratura spitalului (Secretariat) unde vor primi numar de inregistrare din

Registrul de cereri si reclamatii, urmand a fi trimise spre solutionare, cu rezolutia conducerii,

compartimentelor in misurd si dea rdspunsul solicitat sau care sd rezolve problema existend, in
termen de maxim 30 de zile de la data depunerii, cu exceptia cazurilor pentru care legea prevede

expres in alt mod.

(2) Cererile sau reclamatiile nesemnate pot fi introduse de cdtre salariati, pacienti sau apartindtori

in cutia special destinatd acestora si care se gdseste in locurile stabilite de conducerea spitalului.

Acestea vor fi ridicate siptdm6nal de cdtre persoana care asigurd secretariatul spitalului si vor fi
inregistrate in acelasi mod si inmdnate managerului pentru analizd si distribuirea la

compartimentele avizate pentru solutionare si / sau rdspuns.

(3) Reclamaliile pot fi efectuate qi on - line prin accesarea paginii web a spitalului.

(4) Raspunsurile la cererile si reclamatiile formulate de cdtre salariati vor fi analizate si aprobate

de comitetul director in sedinta acestuia iar cele ale pacientilor si apartindtorilor in sedinta

consiliului medical, la care este invitatd si persoana care a formulat r[spunsul, dupd care vor fi
comunicate solicitantilor, o copie a acestor rdspunsuri p6str6ndu-se la secretariatul spitalului, intr-
un dosar constituit special in acest scop.

(4) Contestatiile la rdspunsuri se vor depune la registratura spitalului (Secretariat) in termen de 3

zile lucratoare, urmand a fi solutionate in mod similar in termen de 5 zile lucratoare.

Art 48 (1) Conflictul de muncd reprezint[ orice dezacord intervenit intre partenerii sociali in
raporturile de muncd.

(2) Conflictele de munc[ ce au ca obiect stabilirea condiJiilor de muncd cu ocazia negocierii
contractelor colective de munci sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional,

social sau economic ale salarialilor gi sunt denumite conflicte de interese.

(3) Conflictele de muncl ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii
decurgdnd din legi ori din alte acte normative, precum qi din contractele colective sau individuale
de muncd sunt conflicte referitoare la drepturile salarialilor, denumite conflicte de drepturi.

(4) Conflictele de munca ce pot aparea la nivelul spitalului se vor solutiona in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.

(5) In situatiile in care apar divergente in legatura cu executarea prevederilor contractului colectiv,
spitalul si sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai in comisiile paritare la nivel de

unitate iar pentru rezolvarea problemelor ramase in divergenta se vor putea adresa comisiei
paritare la nivel de ramura.



Sectiunea VII
Reguli privind fluxul de documente

Art. 49 (1) Circuitul documentelor de lucru si a corespondentei va respecta urm[toarele reguli

minimale, dupi cum urmeazd'.

o Documentele destinate managerului, primite pe fax-ul secretariatului qi prin corespondenla

sositd prin curier (de la institulii publice sau ridicatd de la Oficiul Poqtal) se vor inregistra la

Registratura / Secretariat qi vor fi inaintate managerului imediat ce sunt primite;

o Documentele adresate spitalului, primite pe fax-ul secretariatului sau prin corespondenta (sositd

prin curier de la institu{ii publice sau ridicatl de la Oficiul Po;tal) se vor inregistra la

Registraturd / Secretariat dupa care vor fi triate in functie de destinatar;

o Referatele elaborate de gefii compartimentelor (sec!ii, laboratoare, servicii, birouri,
compartimente etc.) gi care au ca subiect achizilionarea de materiale de orice fel, medicamente.

aparaturd gi tehnica medicald se inregistreaz1, la Registratura / Secretariat dupi care sunt

directionate la Biroul Administrativ si Achizilii gi ulterior la Serviciul Financiar - Contabilitate
pentru a se ataga punctele de vedere referitoare la modalitatea de solulionare a solicitdrilor (se

vor preciza procedura de achizilie qi disponibilitatea fondurilor); Dupd ce au fost elaborate cele

doud puncte de vedere, referatul este transmis Secretariatului pentru a fi inaintat Managerului si

ulterior unuia dintre membrii comitetului director, Comitetului Director sau Consiliului
Medical, dupd, caz; dupd analizare gi aprobare, vor fi transmise compartimentului administrativ /
achizilii pentru r ezolv ar e ;

. Referatele elaborate de gefii compartimentelor (secfii, laboratoare. servicii, birouri,
compartimente etc.) qi care au ca subiect reparatii ale diverselor tipuri de relele: apd, canal,

energie electricd, sistem de aerisire etc, se inregistreazd la Registratura / Secretariat dupd care

sunt direclionate la compartimentul administratl l achizitii qi ulterior la Biroul Financiar -
Contabilitate pentru a se ataga punctele de vedere referitoare la modalitatea de solulionare a

solicitdrilor gi disponibilitatea fondurilor; Dupd ce au fost elaborate cele dou[ puncte de vedere,

referatul este transmis Secretariatului pentru a fi inaintat Managerului si ulterior Comitetului
Director, dupd. caz; Dupd analizd gi aprobare, vor fi transmise biroului achizitii pentru rezolvare;

o Ofertele qi mostrele de produse prezentate de divergi producdtori se inregislreazd la Registratura
/ Secretariat gi se p[streazd in acest loc p6nd cAnd vor fi ridicate de reprezentan]i ai biroului
achizitii / administrativ; Despre sosirea acestora va fi anunJat imediat personalul acestui

compartiment, imediat dup[ inregistrare;

o Adeverinfele de salariat, Fiqele de pontaj pentru medicii rezidenli, Figele fiscale se se

elaboreazd, de cdtre personalul biroului RLTNOS, se inregistreazd,la Registratura / Secretariat si

se semneazi de citre managerul spitalului;

e Adeverintele necesare salarialilor Ia Banci se inregistreazd la Registratura / Secretariat, se

semneazd de cdtre Directorul Financiar - Contabil qi Manager gi se qtampileazd, si inregistreazd
la Secretariatul spitalului.

o Solicitdrile de aprobare a concediului de odihnd, cu avizul gefului ierarhic Ai cu confirmarea sub

formd de semndtur6 a persoanei care inlocuieqte, dupd ca4 se inregistreazd la Registratura I
Secretariat qi se aprobi de cdtre managerul spitalului;

. SolicitArile de aprobare a concediului medical sau a celui fird plata - indiferent de motiv, (cu
avizul reprezentantului Sindicatului din care face parte - pentru cererea de concediu lIr[ plat[
pentru o perioadd mai lung[), se inregistreazd. la Registratura / Secretariat gi se inainteazd
managerului sau Comitetului director pentru aprobare; Dupd aprobare sunt transmise biroului
RUNOS pentru eviden!5 gi gestionare conform prevederilor legislaliei in vigoare;



o SolicitArile individuale sau de grup ale salariatilor care au alt subiect dec6t cele anterior

menlionate, se inregistreazd la Registratura / Secretanat, fiind inaintate Managerului sau

Comitetului Director pentru analizd qi solulionare;

o Reclamaliile la adresa salarialilor efectuate de cdtre aparlindtori, pacienli sau salariali sunt

inregistrate la Registratura / Secretariat gi prezentate Managerului gi apoi direcjionate c[tre
secretarul Consiliului de Etic6, ulterior Comitetului Director sau Consiliului Medical, dupd caz,

in vederea stabilirii mdsurilor de urmare $i a solutiondrii;

o Corespondenta spitalului cu difersele institulii, este inregistratd qi qtampilatd la Secretariat gi

transmisi ulterior la destinatar prin mail, fax qi / sau curier, dupd caz;

. Programul de lucru al Secretariatului, pentru depunerea sau ridicarea documentelor este zilnic,
de luni pdna vineri, intre orele: 08.00 - 10.00 qi 13.00 - 14.00;

o Mapele se prezintd conducerii zilnic, intre orele I 1.00 - 12.00 sau la solicitare.

(2) Circuitul facturilor prezintd particularitdtile mentionate mai jos, dupd cum urmeazd:

I. Facturi pentru bunuri materiale (medicamente, reactivi, materiale sanitare, materiale de

curitenie, dezinfectanti, mijloace fixe, rechizite, tipizate, consumabile tehnic[ de calcul,

alimente, s.a.):

1. Facturile pentru materiale ajung la compartimentul aprovizionare I achiziln
pentru verificarea pretului de achizitionare, a calitdtii si a conformitatii cu

prevederile contractului;

2. Pe facturd se trece numdrul contractului de cumpdrare;

3. Marfa se receptioneazd de cf,tre gestionar si se verificd de cdtre acesta,

impreund cu comisia de receptie stabilita prin decizia managerului, din punctul
de vedere al calitatii si cantitatii, activitate in urma cdreia se intocmeste NIR;

4. Factura ajunge la sefii compartimentor de specialitate(Administrativ, achizitii,
tehnic, runos, it, etc.) care pune "Bun de plat[";

5. Ulterior se transmite la Biroul Contabilitate pentru inregistrarea in evidentele

contabile;

II. Planificarea platii facturilor se va face inbaza ordonantdrii la plata

l. Facturile pentru servicii urmeazd acelasi algoritm, cu exceptia pasului 3;

2. Factura va fi insotitd de un proces verbal de predare - primire sau o informare
privind serviciul prestat.

III. Facturi pentru utilitati (apd, canal, electricitate, gaze etc):

1. Facturile pentru utilitdti sosite prin corespondentd, sunt transmise
compartimentului tehnic/it care asigurd verificarea conformitdtii cu indexurile
citite dupd care se dd "Bun de plat[";

2. in continuare se respecta pasii 5-7.

Sec(iunea a VIII-a
Circuitele func{ionale ale spitalui

Art 50 (1) Circuitele spitalului sunt organizate astfel incdt pentru fiecare seclie sau compartiment
medical sE se asigure un flux continuu al activitAtilor, evitdndu-se, in acest mod, incrucigdrile
diferitelor circuite specifice (septice cu cele aseptice).

(2) Circuitele ce vor fi respectate in spital sunt:

a) Circuitulpacientului:

o internarea se face prin camera de gardd;



. dupd igienizare (dacd se impune), pacientul este condus de cdtre personalul sanitar desemnat

in sectia unde este internat;

. efectele pacienlilor vor fi colectate la garderoba (daca va putea asigura depozitarea),

impreunS cu obiectele de valoare declarate de citre pacient, dupd caz;

o la intemare pacientul va fi rugat sd ia la cunogtin{d de regulile postate la loc vizibil qi instruit
privind regulile gi traseele pe care trebuie sd le urmeze pe perioada intemdrii, cu ocazia

efectudrii diferitelor inve sti gaf ii in alte compartimente.

b) Circuitul persoanelor strline: persoanele din afara spitalului care doresc intrevederi cu

personalul din administralia spitalului vor fi indrumate de la intrare cdtre compartimentul / biroul

respectiv astfel incdt sd se evite interseclia cu celelalte circuite sau traversare unor zone cu acces

restriclionat sau neindicat.

c) Circuitul apar(inltorilor / vizitatorilor: se permite accesul apar-linitorilor I vizitatorilor
conform programului zilnic aprobat de cdtre Comitetul Director qi afigat in toate locurile vizibile
din spital.

Se interzice total accesul apa(in6torilor qi vizitatorilor in locurile special semnalizate in acest mod

iar pe perioada carantinei se interzice total accesul acestora in spital. Aceasti perioadd va fi
stabilitd de citre conducerea spitalului sau a forurilor competente gi va fi afiqatd la locurile
vizibile din spital.

d) Circuitul personalului propriu: in spital sunt amenajate vestiare speciale pentru personalul

medical, unde acegtia sunt obligali sd-gi lase efectele personale, dupd care se vor deplasa la locul

de muncf,.

Personalul din compartimentele administrative igi depoziteazd, in ordine, efectele personale in
spaliile amenajate in cadrul birourilor proprii.

Personalul medico-sanitar nu are voie sd pdrdseascd locul de munci decAt numai in interes de

serviciu.

in locurile expres semnalizate, este total interzisd pdtrunderea altui personal medico - sanitar decit
cel incadrat in locurile respective sau cel chemat in mod expres. In aceste situalii speciale, se vor
lua mdsurile adecvate accesului: halat protector, mascd etc.

e) Circuitul medicamentelor: fiecare medicament va fi eliberat in ambalaj propriu sau de

hdrtie. Medicamentele pentru bolnav vor fi puse intr-o pungl de hdrtie pe care se scrie numele

acestuia. DupE preluarea de la farmacie, medicamentele vor fi distribuite pacientilor conform
indicaliilor medicului curant, la orele stabilite de acesta.

Este interzisd neinscriplionarea pungilor de hdrtie cu numele pacientilor qi data distribuliei
medicamentelor qi manipuldrile repetate qi nejustificate ale acestora.

f) Circuitul probelor biologice pentru examenele de laborator: pentru evitarea deplasdrilor
ineficiente a persoanelor la laborator gi aglomerarea acestuia, pentru fiecare seclie se va desemna
o persoand responsabili cu transportul, in condilii corespunzdtoare a probelor la laborator.
Acestea vor fi predate personalului laboratorului intre orele 8.00 qi 10.00, dar nu mai tdrziu de ora
12.00.

g) Circuitul lenjeriei: pentru transporlul lenjeriei existd doud circuite: unul pentru lenjeria
contaminatd qi murdari qi unul pentru lenjeria curat6.

Activitatea de schimbare gi transport a lenjeriei se efectueazd de cdtre infirmierd, sub indrumarea
asistentei qi sub controlul asistentei qefe, conform unui program orar aprobat de conducerea

medicald a spitalului, afigat qi cunoscut de personalul direct implicat, in condiliile respect[rii
tuturor normelor igienico - sanitare in vigoare.

h) Circuitul alimentelor: vor fi desemnate persoanele care vor transporta gi servi masa

bolnavilor (atributie specificata in fisa postului). In afara orelor de program, medicul de sef de

garda pe spital raspunde de controlul calitatii hranei (organoleptic, cantitativ si calitativ),
eventualele nereguli vor fi comunicate conducerii spitalului a doua zi inpreuna cu masurile luate.



Igiena acestor persoane qi |inuta lor vor fi zilnic controlate de asistenta geft qi de asistenta din turd

care suprav egheazd distribuirea hranei, conform indicatiilor medicale gi a meniului prestabilit.

Alimentele vor fi transportate in recipiente inchise sau acoperite corespunzdtor. Se va evita

incrucigarea circuitului alimentelor cu celelalte circuite.

Alimentele personale ale bolnavilor vor fi zilnic controlate de cdtre asistenta de salon gi prin
sondaj, de asistenta qefr, at6t pentru concordan{a cu regimul alimentar recomandat, cdt gi pentru

verificarea stdrii de conservare.

Vesela se spal[ qi se dezinfecteazdimediat dupa utilizare, apoi se depoziteazdin dulapuri curate

qi inchise.

Resturile alimentare vor fi colectate conform normelor legale in vigoare.

i)Deqeurile: pentru colectarea gi transportul deqeurilor de orice tip rezultate din activitatea

medicald se stabilesc urmdtoarele reguli generale:

- Sacii negri sau transparen(i se folosesc pentru colectarea degeurilor asimilabile cu cele

menajere, de exemplu: ambalaje ale materialelor sterile, flacoane de perfuzie care nu au venit
in contact cu singele sau alte lichide biologice, resturi alimentare (cu exceptia celor provenite

de la pacientii care rcprezint[ o posibild surs[ de infectie), h6rtie, bonete qi mdgti de unicd

folosinld, saci gi alte ambalaje din material plastic, recipienli de sticl[ care nu au venit in
contact cu sAnge sau alte lichide biologice.

- Sacii de culoare galbeni se folosesc pentru colectarea deqeurilor infec{ioase, de exemplu:
p6(i anatomice qi anatomo-patologice rezultate de la laboratorul de anatomie patologicS,

tampoane, comprese imbibate cu sdnge sau alte lichide biologice, pansamente sau alte

materiale contaminate, recipien{i care au con}inut singe sau alte lichide biologice, cdmpuri

operatorii, materiale, instrumente gi echipamente medicale de unicd folosinl[, pungi de

material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator.

- Cutiile cu pere{i rigai, cu fante de protejare: se folosesc pentru colectarea degeurilor
inlepdtoare-tdiatoare, de exemplu: seringi de unicd folosinld, ace, catetere, perfuzoare cu

tubulaturd gi ace, lame de bisturiu de unicd folosintd, sticldrie (sparta sau nu) care a venit in
contact cu sdngele sau cu alte lichide biologice.

(3) in cazul in care nu se pot respecta intocmai circuitele func(ionale stabilite, se vor stabili orare

specifice fiecdrei seclii sau pentru fiecare tip de circuit in parte, pentru a se evita incrucigarea
acestora.

(4) Organizarea temporald a circuitelor va fi afigatd in seclii / compartimente pentru a fi cunoscutd

in cel mai mic detaliu de cdtre personalul medical, pacienJi qi apa(indtori.

Secfiunea a IX a

Regulamentul de ordine interioarl pentru pacienti

Art. 51 (1) Pacientilor internali li se aduc la cunoqtinti, la internare, prin afigare in locurile special

destinate informdrii pacientului, prevederile Regulamentului de ordine interioard care-i privesc ai
vor semna de luare la cunogtinld despre acestea in consimfdmdntul de informare care se gisegte in
foaia de observalie clinicd generald, aceastd semndturd reprezentAnd forma de asumare a regulilor
stabilite pentru pacient gi aparfinltor de cdtre spital.

(2) Regulamentul de ordine interioard al pacientilor cuprinde obligatiile qi drepturile acestora pe

perioada interndrii.

(3) Obligatiile pacientilor, pe timpul interndrii in spital, sunt:

l. S[ ia la cunogtin]I, la internare, de prevederile Regulamentului de ordine interioard al
pacientului gi s[ semneze pe foaia de observa]ie clinicd, in caz contrar asumAndu-si
consecinlele neinterndrii.

2. Prezentarea tuturor actele necesare la internare, conform regulilor stabilite de cadrul



3. Respectarea conduitei terapeutice (cooperarea la tratament) iar procurarea de medicamente

din afara spitalului nu este permisf, decdt cu avizul medicului. Se interzice cu desf,vdrqire

instrdinarea medicamentelor prescrise in spital.

4. Informarea rnedicului curant (de garda) / asistentei de salon in legdturd cu orice modificare

aparut[ in evolu{ia stdrii sale de s[nitate.

5. Continuarea efectudrii tratamentului la domiciliu (dup[ externare) conform recomanddrii

medicului curant gi respectarea recomand[rilor privind stilul de via][ dupi externare,

inclusiv revenirea la controlul ulterior in ambulator.

6. Sd respecte regulile de menlinere a linigtii, sd evite convorbirile la telefon pe timpul vizitei
qi contravizitei;

7. Respectarea integrithjii bunurilor din patrimoniul spitaliei, a inventarului ce se predl
bolnavului la internare gi folosirea cu grijd si corectd a instalaliilor sanitare la dispozitie.

8. Sd prezinte medicului de familie biletul de ieqire din spital qi scrisoarea medicald primite
la externare.

9. Sd respecte personalul (ne)medical din spital, s[ aibd o atitudine principiald gi corectd fa]a

de acesta, fiindu-i interzise injuriile gi vocabularul neprincipial.

10. SA predea fdrdintdrziere hainele gi incdllSmintea la garderobi iar dacd aceasta nu poate

asigura depozitarea, sd le ambaleze in sacii puqi la dispozilie de personalul secliei.

1 1. SA respecte regulile de ordine interioard ale spitalului afiqate la locuri vizibile.

(3) in spital sunt interzise cu desdvArqire: fumatul, consumul de bduturi alcoolice, jocurile de

noroc.

(4) Repausul Ia pat qi odihna pe durata indicata de medicul curant este obligatorie in intervalele
recomandate. Deplasirile pentru investigalii gi tratamente se vor face numai la indica{ia medicului
curant, iar pacientul va f-r insotit de personalul medical. Deplasarile se pot efectua numai in
intervalele orare care exced vizita gi contravizita, servirea mesei, timpul de odihnd / repaus lapat.

(5) Se recomandi evitarea consumdrii alimentelor conservate qi a celor contraindicate de medici.

(6) Pacientii au obligalia de a ayea o comportare corectd in relaliile cu ceilalli bolnavi qi cu

personalul medico-sanitar, fara a incdlca disciplina de spital, tulburarea linigtii gi orice manifestare
necuviincioasd sau neadecvatd. Nemullumirile vor fi aduse la cunogtiild pe un ton adecvat si

imediat ce este posibil medicului curant sau medicului gef de seclie, care sunt obligali sd asculte gi

sd rezolve orice plAngere.

(7) Pacientii sunt obligafi sd pdstreze curd{enia saloanelor, culoarelor gi grupurilor sanitare gi sa

ajute la menlinerea cur[teniei in unitate.

(8) Este interzisd cu desdvdrgire pdrdsirea spitalului fdr[ bilet de voie semnat de medicul curant qi

aprobat de medicul gef de seclie sau inlocuitorul sdu.

(9) Plecarea din spital, atunci cdnd starea pacientului o permite, este permisd la solicitarea
expresd a unor institulii (tribunal).

(10) in mod cu totul exceptional (calamit[1i, chemdri ale comisiei de expertizd, probleme
familiare urgente), dupd o atentd analizd,, se pot acorda invoiri de cdteva zile, la propunerea
medicului curant si cu aprobarea medicului qef de seclie.

Art. 52 (l) Vizitarea bolnavilor este permisd conform programului afisat la locurile vizibile din
spital gi conform prevederilor legale in vigoare qi a regulilor de acces proprii stabilite.

(2) $eful secliei poate permite vizitarca pacientilor in afara programului stabilit numai in cazuri
cu totul speciale (pacienti in stare gravd, imobilizali etc.) ddndu-gi acordul verbal in acest sens.

(3) Medicul de gardd, pentru situalii deosebite, poate aproba vizitarea unor pacienti din secliile pe

care le asigurd rdspunzdnd de modul cum a organizat desfrgurareavizitei.Yizitarea este permisa
pentru cel mult trei vizitatori, pentru o durati de timp ce nu va depdgi o jumdtate de or[.



(4) Bolnavii sunt obligali sd explice familiilor si sa ldmureascd apa(initorii in legiturd cu

respectarea cu strictele a dispoziJiilor privind vizilarea bolnavilor pentru a evita deplaslrile inutile.

Sec{iunea a X a

Alte norme obligatorii

Art 53 (1) Fumatul este interzis cu desavarsire in spatiile interioare ale spitalului, conform
prevederilor Legii nr. 34912002, cu modificarile gi completdrile ulterioare pentru prevenirea si

combaterea efectelor consumului produselor de tutun.

(2) Interdictia de a fuma stabilita inbaza prevederilor art.3, alin. 1 din legea 349 din 2002 se

aplica tuturor salariatilor spitalului dar si tuturor persoanelor care sunt in interiorul spaliilor
spitaliei (salariati ai firmelor prestatoare de servicii in relatie contractuala cu spitalul, studenti,

rezidenti sau personal aflat la diferite forme de pregatire, pacienti, apartinatori, vizitatori, s.a.).

(3) Nerespectarea interdictiei de a fuma in spatiile interioade si exterioare a spitalului se

sanctioneaza cu amenda contraventionala iar pentru salariatii spitalului constituie abatere

disciplinara.

Art 54 (1) Este interzisa publicitatea oricarui medicament pentru care nu exista o autorizatie de

punere pe piata.

(2) Toate materialele promotionale ale unui produs destinate profesionistilor din sectorul sanitar

trebuie sa fie in concordanta cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agentia
Nationala a Medicamentului.

(3) Publicitatea unui medicament trebuie sa incurajeze folosirea rationala a produsului,
prezentandu-l in mod obiectiv, fara a exagera calitatile si fara sa induca in eroare. Publicitatea

trebuie sa fie onesta, adevarata si corecta. Publicitatea trebuie sa evite orice sustinere sau

reprezentare in masura sa induca in eroare consumatorul, chiar si prin omisiune, ambiguitate sau

exagerare.

(4) Publicitatea destinata profesionistilor din domeniul sanitar poate fi facuta atAt pentru

medicamentele fara prescriptie medicala, cat si pentru cele cu prescriptie medicala.

(5) In cadrul spitalului, va exista un spatiu destinat publicitatii pentru medicamente.

(6) Intalnirile dintre reprezentantii firmelor de medicamente si medici se vor desfasura dupa un
program propus si organizat de cdtre qeful clinicii si aprobat de catre conducerea spitalului.

(7) Continutul materialului publicitar trebuie notificat catre conducerea spitalului.

(8) Oferirea de mostre de catre firmele de medicamente pentru medicii din spital trebuie sa se

desfEsoare cu acordul conducerii medicale a spitalului.

CAPITOLUL V
REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCPLINARA

Art. 55 (l) Nerespectarea sau neindeplinirea de citre salaria{ii spitalului a obliga}iilor men}ionate
la art. 3, alin. qi 2 reprezintd incalcarea prevederilor prezentului regulament gi va fi consideratd ca

fi ind abatere disciplinar6.

(2) Ca urmare a sesizarii conducerii spitalului cu privire la savarsirea unei abateri disciplinare sau

a constatarii incalcarii de catre un salariat a normelor legale, a prevederilor prezentului
regulament intern, contractului individual de munca sau contractului colectiv de munca aplicabil,
ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici, managerul spitalului (inlocuitorul
legal) va dispune efectuarea cercetarii disciplinare prealabile de catre comisia de disciplina numitd
prin decizia managerului.

(3) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de

catre comisia de cercetare disciplina,precizandu-i-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.



(4) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute de alin (2), fara un

motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii

disciplinare prealabile.

(5) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate

apararile in favoarea sa si sa ofere comisiei toate probele si motivatiile pe care le considera

necesare, precum si dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al

carui membru este.

(6) Comisia de cercetare disciplinard prealabild are obligatia de a lua o nota scrisa de la salariatul
ascultat, nota in care se va preciza pozitra salariatului fata de fapta pe care a comis-o si

imprejurarile invocate in apararea sa.

(7) Cercetarea disciplinara prealabila presupune stabilirea imprejurarilor in care fapta a fost

savarsita, a gradului de vinovatie a salariatului, a consecintelor abaterii disciplinare, a comportarii
generale in serviciu a salariatului si a antecedentelor acestuia (eventuale sanctiondri disciplinare
anterioare ale salariatului).

(8) Comisia propune managerului, in urma finaliz[rii cercetarii prealabile disciplinare, sanc{iunea

care se poate acorda salariatului pentru fapta comis[.

Art. 56 (1) Angajatorul, prin comisia de cercetare disciplinari, stabileste sanctiunea disciplinara
aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere

urmatoarele:

a) imprejurarile in care faptaa fost savarsita;
b) gradul de vinovatie al salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala la serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare anterioare ale salariatului;

Art. 57 (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul
savarseste o abatere disciplinara sunt:

aveftismentul scris;
retrogradarea in functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus

retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
reducerea salariului debazape o durata de 1-3 luni cu 5%-10%;
desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

(2) Angajatorul va dispune efectuarea cercetdrii disciplinare prealabile in vederea desfacerii
disciplinare a contractului individual de munc[ in situa]ia constatdrii a cel pulin 3 zile de absen]d

nemotivatd de la program.

(3) Amenzile disciplinare sunt interzise iar pentru aceeasi abatere disciplinard se poate aplica
numai o singura sanctiune.

Art. 58 (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma
scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea
abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

(2) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data

emiterii si produce efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu

semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata,la domiciliul sau

resedinta comunicata de acesta.

(3) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

(4) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12luni de la aplicare, daca salariatului
nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se

constata prin decizia managerului emisa in fbrma scrisa.

Art. 59 (1) Decizia de sanctionare disciplinara trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

a)

b)

c)
d)



b) precizareaprevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv
de munca aplicabil care au fost incSlcate de salariat;

c) motivelele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;

d) temeiul de drept inbaza caruia se aplica sanctiunea disciplinar[;

e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

0 instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

CAPITOLUL VI
MODALITATI DE APLICARE A UNOR DISPOZITII SPECIFICE

Art 60. (1) Exercitarea profesiunii de medic se realizeaza in conditiile stabilite de Legea nr. 95

din 2006 privind reforma in domeniul sdnit[fii, Titlul XII Exercitarea profesiei de medic....., cu

modificdrile gi completf,rile ulterioare qi sunt cuprinse in Anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(2) Lipsa certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizat anual pe baza

asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul
respectiv, indreptateste conducerea spitalului sa interzica exercitarea profesiei in spital, pana la
reglementarea situatiei, avand in vedere prevederile art.384, Sectiunea a 3-a "Altorizarea
exercitarii profesiei de medic"din Cap.l "Exercitarea profesiei de medic", Titlul XII din Legea nr.

95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 61. (1) Exercitarea profesiunii de asistent medical se realizeaza in conditiile stabilite de OUG
nr 144 din 2008 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si

Ordinului Asistenlilor Medicali gi Moaqelor din Romania qi sunt cuprinse in Anexa nr. 4 la
prezentul regulament.

(2) Lipsa autorizatiei de libera practica pentru asistentele medicale, conform prevederilor OUG
nr.l44 din 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa

si a profesiei de asistent medical, ......, indreptateste conducerea spitalului sa interzica exercitarea
profesiei in spital, pana la reglementarea situatiei.

CAPTOLUL VII
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL

INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII

Art.62 (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti
salariatii si angajatorii.

(2) Este interzisd orice discriminare directa sau indirectafata de un salariat, bazata pe criterii de

sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie,
religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala,
apartenenta ori activitate sindicala,.

Art. 63 Constituie discriminare directi actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau
preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la art. 58, care au ca scop

sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii folosintei sau exercitarii
drepturilor prevazute de legislatia muncii.

Art. 64 Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii
decat cele prevazute \a art.58 dar care produc efectele unor discriminari directe.

Art. 65 (1) Orice salariat care presteaza o munca, beneficiaza de conditii de munca adecvate
activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de

respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.

(2) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la protectia datelor cu



Art. 66 (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care

dezavantaleaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la:

a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru

ocuparea posturilor vacante ;

b) incheierea, supendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de

serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atributiilor fisei postului;
d) stabilirea remuneratiei;
e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;

0 informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare,
specializare si recalificare profesionala;

g) evaluarea performantelor profesionale individuale;
h) promovareaprofesionala;
i) aplicarea masurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;

k) oricare alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin (1) lit a) locurile de munca in care, datorita
naturii sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevazute de lege, particularitatile de sex

sunt determinante.

(3) Este interzis angajatorului sa solicite la angajare efectuarea testului de sarcina.

Art. 67 (1) Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca este

considerata discriminare dupa criteriul de sex si este interzisa.

(2) Harluirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constand in contact fizic,
cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitatii
compromitatoare, cereri sau favoruri sexuale sau orice alta conduita cu conotatii sexuale, care

afecteaza demnitatea, integritatea frzica sau psihica a persoanelor la locul de munca.

(3) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit prin hartuire sexuala,

avdnd ca scop:

a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectata;

b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea
profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea
profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata
sexuala.

(4) Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund in conditiile legii pentru
incalcarea acestora.

(5) Spitalul Clinic de Urgentd,,Sfhntul Ioan" nu permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul
de munca si face public faptul cd incurajeaza raporlarea tuturor cazurilor de hartuire sexuala,
indiferent cine este ofensatorul, cd. angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati,
prin orice manifestare confirmata de hartuirea sexuala la locul de munca, vor fi sanctionati
disciplinar.

Art. 68 (1) Persoana care se considera hartuita sexual va rapofta incidentul printr-o plangere
scrisd, care va contine relatarea detaliata a manifestarii de hartuire sexuala la locul de munca.

(2) Angajatorul va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de hartuire sexuala, va conduce
investigatia in mod strict confidential si in cazul confirmarii actului de hartuire sexuala, va aplica
masuri disciplinare.

(3) La terminarea investigatiei se va comunica partilor implicate rezultatul anchetei.



(4) Orice fel de represalii, in urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat impotriva reclamantului,

cat si impotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi considerate acte

discriminatoare si vor fi sanctionate conform dispozitiilor legale in vigoare.

(5) Hartuire sexuala constituie si infractiune. Potrivit dispozitiilor afi.203(1) din Codul Penal, cu

modific[rile $i completdrile ulterioare, hartuirea sexuala a unei persoane prin amenintare sau

constrangere, in scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza

de autoritatea sau influenta pe care i-o confera functia indeplinita Ia locul de munca se pedepseste

cu inchisoare de la 3 luni la2 ani sau amenda.

Art.69 (1) Spitalul Clinic de Urgen{6 ,,SfAntul loan"asigura protectia maternitatii la locurile de

munca, respectand prevederile legisla{iei in vigoare in acest domeniu.

(2). Spitalul Clinic de Urgenld ,,Sfintul loan"impreuna cu medicul de medicina muncii
efectueaza evaluarea riscurilor la care este supusa salariata la locul ei de munca, intocmesc si

semneaza Raportul de evaluare privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca,

dupa ce in prealabil salariata a instiintat spitalul, depunand, in copie, anexa pentru supravegherea

medicala a gravidei si lauzei, completata corespunzator de medic, insotita de o cerere scrisa care

sa contina informatii referitoare la starea proprie de materintate, si dtpa caz, solicitarea de a i se

aplica masurile de protectie prevazute de legislalia im vigoare.

Art. 70 (1) Angajatii au obligatia de a face tot ce le st[ in putintd in vederea promovarii unui
climat normal de munca in spital, cu respectarea prevederilor legii, ale contractului colectiv de

munca, ale regulamentului intern precum si a drepturilor si intereselor salariatilor.

(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii
fiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor
individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hafiuire sexuala. in
completarea celor prevazute de lege.

DISPOZITII FINALE

Art. 7l (1). Prezentul Regulament Intern al Spitalului Clinic de Urgentd ,,Sf6ntul Ioan" are la
bazaprevederile legislatiei generale gi specifice in vigoare gi completeazadispozitiile cuprinse in
Codul Muncii si in celelalte acte normative in vigoare.

(2). Continutul Regulamentului Intern va fi prelucrat si se aduce la cunostinta salariatilor sub

semn[turd, pe compartimente, sub semnatura de luare la cunostinta, gi va produce efecte fata de

salariati din momentul luarii la cunogtin(d.

(3). Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul prezentului regulament va fi
indeplinita de angajator gi se varealiza prin afisarea la sediul angajatorului gi postarea pe site-ul
spitalului.

(5). Celor ce se vor angaja ulterior, li se va aduce la cunostinta, prin grija sefului compartimen-
tului in care igi va desftqura activitatea.

(6). Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern este supusa procedurilor de

informare specificate de prezentul regulament.

Lrt,72 (1). Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile
regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sdu.

(2\. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta
instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre

angajator.

Art.73 (1) Prezentul Regulament intern va putea fi modificat atunci cand apar acte normative noi
privitoare la organizarea si disciplina munciio precum si ori de cate ori interesele spitalului o

impun, fiind adus la cunoqtinla personalului sub semniturd, prin afigare la locuri vizibile pi prin
postare pe site-ul spitalului.

(2) Propunerile de modificare si completare vor fi prezentate si reprezentantilor sindicatelor.



(3) Intrarea in vigoare a unor dispozitii legale imperative, obligatorii pentru angajator si angajati,

modifica in mod corespunzator, de drept, prezentul Regulament Intern.



Anexa nr. I
La Regulamentul Intem

LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI

nr.46 din 21 ianuarie 2003

CAPITOLUL I Dispozifii generale

Pacienlii au dreptul la ingrijirile medicale de cea mai inaltd calitate de care societatea

dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare gi materiale.

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoand umand, fErd nici o discriminare.

in sensul prezentei legi:

a) prin pacient se inlelege persoana sinitoasd sau bolnavd care utilizeazd serviciile de

sdndtate;

b) prin discriminare se inlelege distinctia care se face intre persoane aflate in situalii similare
pe baza raser, sexului, vArstei, apartenenlei etnice, originii nalionale sau sociale, religiei,
opliunilor politice sau antipatiei personale;

c) prin ingrijiri de sdndtate se inlelege serviciile medicale, serviciile comunitare gi serviciile
conexe actului medical;

d) prin intervenlie medicald se inlelege orice examinare, tratament sau alt act medical in
scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

e) prin ingrijiri terminale se inlelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de

tratament disponibile, atunci cdnd nu mai este posibil[ imbunita{irea prognozei fatale a stdrii de

boald, precum qi ingrijirile acordate in apropierea decesului.

CAPITOLUL II Dreptul pacientului la informa(ia medicall

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum
qi la modul de a le utrliza.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitali qi statutului profesional al
furnizorilor de servicii de sdndtate.

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor gi obiceiurilor pe care

trebuie sd le respecte pe durata spitalizarii.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stdrii sale de sdndtate, a intervenliilor
medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiec[rei proceduri, a alternativelor existente la
procedurile propuse, inclusiv asupra neefectudrii tratamentului qi nerespectdrii recomanddrilor
medicale, precum qi cu privire la date despre diagnostic qi prognostic.

Pacientul are dreptul de a decide dacd mai doreqte si fie informat in cazul in care
informaliile prezentate de citre medic t-ar ca:uza suferinla.

Informaliile se aduc la cunogtinld pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu

minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaqte limba romdn6,
informaliile i se aduc la cunogtinld in limba maternd ori in limba pe care o cunoaqte sau, dupd caz,
se va cduta o alti formd de comunicare.

Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sd nu fie informat qi de a alege o altd
persoand care sd fie informatd in locul sdu.

Rudele gi prietenii pacientului pot fi informali despre evolutia investigatiilor, diagnostic ai
tratament, cu acordul pacientului.

Pacientul are dreptul de a cere gi de a obline o alta opinie medicald.

Pacientul are dreptul sd solicite qi sd primeascd, la externare, un rezumat scris al
investiga{iilor, diagnosticului, tratamentului qi ingriiirilor acordate pe perioada spitalizarii.



CAPITOLUL III Consim(Imintul pacientului privind interven(ia medicall

Pacientul are dreptul sd refuze sau sd opreascd o interven{ie medicalI asum6ndu-qi, in
scris, rispunderea pentru decizia sa; consecin{ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie

explicate pacientului.

Cdnd pacientul nu iqi poate exprima voinla, dar este necesarf, o intervenlie medical[ de

urgentd, personalul medical are dreptul sd deducd acordul pacientului dintr-o exprimare anterioard
a voinlei acestuia.

ln cazul in care pacientul necesitd o intervenlie medicald de urgen!6, consimJdm0ntul

reprezentantului legal nu mai este necesar.

in cazul in care se cere consim{dmdntul reprezentantului legal, pacientul trebuie sd fre
implicat in procesul de luare a deciziei atet cet permite capacitatea lui de inlelegere.

in cazul in care furnizorii de servicii medicale considerd cd intervenlia este in interesul
pacientului , iar reprezentantul legal refuzi sa iqi dea consimldmAntul, decizia este declinatd unei
comisii de arbitraj de specialitate.

Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacienlii internali in spitale gi din 2
medici pentru pacienlii din ambulator.

Consimtf,mdntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pdstrarea, folosirea tuturor
produselor biologice prelevate din corpul sdu, in vederea stabilirii diagnosticului sau a

tratamentului cu care acesta este de acord.

ConsimfdmAntul pacientului este obligatoriu in cazul parlicipdrii sale in inv[[[m6ntul
medical clinic qi la cercetarea gtiinfificd. Nu pot fi folosite pentru cercetare qtiinlifica persoanele

care nu sunt capabile sd iqi exprime vointa, cu exceplia oblinerii consimldm6ntului de la
reprezentantul legal gi dacd cercetarea este fEcutd qi in interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medical[ fErd consimldmAntul
s6u, cu exceplia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului gi

evitirii suspectdrii unei culpe medicale.

CAPITOLUL IV Dreptul la confiden(ialitatea informa{iilor gi via{a privati a pacientului

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investiga{iilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar gi dupd decesul acestuia.

Informatiile cu caracter confidenlial pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul iqi da
consimJ[m6ntul explicit sau dac[ legea o cere in mod expres.

in cazul in care informaliile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditali,
implicali in tratamentul pacientului, acordarea consimldmAntului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec in viala privatd, familiald a pacientului este interzis, cu exceplia cazurilor in
care aceasti imixtiune influenleazd pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate gi

numai cu consimlamdntul pacientului.

Sunt considerate exceplii cazurile in care pacientul reprezintd. pericol pentru sine sau
pentru sdndtatea publica.

CAPITOLUL V Drepturile pacientului in domeniul reproducerii

Dreptul femeii la viald prevaleazd. in cazul in care sarcina reprezintd un factor de risc
major gi imediat pentru viala mamei.

Pacientul are dreptul la informalii, educalie gi servicii necesare dezvoltdrii unei vieti
sexuale normale gi sAnAtAIii reproducerii, fErd nici o discriminare.

Dreptul femeii de a hot[ri dacd sd aibd sau nu copii este garantat, cu excep]ia cazului
prev[zut la Art.26.



Pacientul, prin serviciile de sdndtate, are dreptul si aleagd cele mai sigure metode privind
s[ndtatea reproducerii.

Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiald eficiente qi lipsite de riscuri.

CAPITOLUL VI Drepturile pacientului la tratament qi ingrijiri medicale

in cazul in care furnizorii sunt obliga{i sd recurg[ la selectarea pacienlilor pentru anumite
tipuri de tratament care sunt disponibile in numdr limitat, selectarea se face numai pe baza

criteriilor medicale.

Criteriile medicale privind selectarea pacienlilor pentru anumite tipuri de tratament se

elaboreazd, de cdtre Ministerul SAnAtAtii qi Familiei in termen de 30 de zile de la data intrdrii in
vigoare a prezentei legi gi se aduc la cunoqtinfa publicului.

Intervenfiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacd existd condiliile de

dotare necesare gi personal acreditat.

Se excepteazd,delaprevederile alin. (l) cazurile de urgen!6 apdrute in situalii extreme.

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

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material qi

de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in m[sura posibilitdlilor,
mediul de ingrijire qi tratament va fi creat cdt mai aproape de cel familial.

Pacientul internat are dreptul qi la servicii medicale acordate de cdtre un medic acreditat
din afara spitalului.

Personalul medical sau nemedical din unitalile sanitare nu are dreptul sd supund pacientul
nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sd il recompenseze altfel dec6t previd
reglementdrile de platd legale din cadrul unitSlii respective.

Pacientul poate oferi angajalilor sau unitdlii unde a fost ingrijit, plali suplimentare sau

donalii, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue p6nd la ameliorarea st[rii sale de

sdndtate sau pAnd la vindecare.

Continuitatea ingrijirilor se asigurd prin colaborarea gi parteneriatul dintre diferitele unitiji
medicale publice qi nepublice, spitaliceqti gi ambulatorii, de specialitate sau de medicini generald,
oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupd externare pacientii au dreptul la
serviciile comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul sd beneficieze de asisten{d medicala de urgen}d, de asistenJd

stomatologici de urgen|6 gi de servicii farmaceutice, in program continuu.

CAPITOLULVII Sanc(iuni

Nerespectarea de cdtre personalul medico-sanitar a confidenJialitdli datelor despre pacient
gi a confidenlialitdlii actului medical, precum qi a celorlalte drepturi ale pacientului prevdzute in
prezenla lege atrage, dup[ caz, rdspunderea disciplinard, contraven]ionalS sau penal[, conform
prevederilor legale.

CAPITOLUL VIII Dispozi(ii tranzitorii qi finale

Autoritdlile sanitare dau publicitSlii, anual, rapoarte asupra respectarii drepturilor
pacientului, in care se compard situaliile din diferite regiuni ale |Erii, precum qi situalia existentf,
cu una optimd.

Furnizorii de servicii medicale sunt obligali sa afiqeze la loc vizibil standardele proprii in
confbrmitate cu normele de aplicare a legii.



Anexa nr.2la
Regulamentul Intern

CODUL DE CONDUITA
AL PERSONALULUI DIN SPITALUL CLINIC DE URGENTA "SFANTUL IOAN"

CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE $I PRINCIHI GENERALE

Art. 1. Domeniul de oplicare

(1) Codul de conduitd a personalului din cadrul Spitalului Clinic de Urgen!6 ,,Sfintul Ioan"
reglementeazd normele de conduit[ profesionald a acestora.

(2) Normele de conduitl profesionalS prevdzute de prezentul cod de conduitd sunt obligatorii
pentru personalul contractual din cadrul unitalii sanitare, incadrat in baza prevederilor Legii
nr. 5312003 - Codul muncii, cu modificirile ulterioare.

Art.2. Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduitd urmdresc sf, asigure creqterea calitAfli actului medical, o
buna administrare in realizarea interesului public, precum qi eliminarea birocraliei gi a faptelor de

coruptie din sistemul sanitar, prin:

l. reglementarea normelor de conduit[ profesionald necesare realizdrii unor raporturi sociale qi

profesionale corespunzdtoare credrii qi menlinerii la nivel inalt a prestigiului instituliei
sanitare qi al personalului contractual;

2. informarea pacienlilor cu privire la conduita profesionaldla care este indreptdlit s[ se aqtepte

din partea personalului spitalului in exercitarea atributiilor;

3. crearea unui climat de incredere qi respect reciproc pentru pacienli gi personalul contractual
din cadrul Spitalului Clinic de Urgenfd,,Sf6ntul Ioan".

Art. 3 Principii generale

Principiile care guverneazd, conduita profesionala a personalului contractual sunt urmf,toarele:

1. prioritalea interesului public - principiu conform cdruia personalul contractual are

indatorirea de a considera interesul public mai presus decAt interesul personal, in exercitarea
atributiilor func{iei;

2. asigurarea egalitdtrii de tratament al cetdlenilor tnfala autoritdlilor Si instituliilor publice
- principiu conform cdruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelaqi regim juridic
in situatii identice sau similare;

3. profesionalismul - principiu conform cdruia personalul contractual are obligalia de a

indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competen{d, eficien}d, corectitudine qi

conqtiincio zitate;

4. impartrialitatea Si nediscriminqreo - principiu conform cdruia angajalii contractuali sunt
obligali si aib[ o atitudine obiectivS, neutrd fa]a de orice interes politic, economic, religios sau de

alti naturd, in exercitarea atribuliilor funcliei;

5. integritatea moralii - principiu conform cdruia personalului contractual ii este interzis sd

solicite sau sd accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu
moral sau material;



6. libertctteo gdndirii Si a exprintdrii - principiu conform cdruia personalul contractual poate

sd-gi exprime qi s6-gi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept qi a bunelor moravuri;

7, cinstea ql corectitudinea - principiu conform cdruia, in exercitarea funcliei qi in
indeplinirea atribuliilor de serviciu, personalul contractual trebuie sd fie de bunf,-credinla 9i sa

aclioneze pentru indeplinirea in totalitate a atributiilor de serviciu;

Art.4. Termeni

in inlelesul prezentului cod, expresiile gi termenii de mai jos au urmdtoarele semnificalii:

. personol contractual ori anga.jal contractual - persoana numitd intr-o funclie in cadrul

Spitalului Clinic de Urgenld,,Sf6ntul Ioan", in condiliile Legii nr. 5312003, cu modificdrile
ulterioare.

o funclie - ansamblul atribuliilor gi responsabilit[1ilor stabilite, in temeiul legii, in fiqa
postului;

o interes public - acel interes care implicd garantarea gi respectarea de c[tre unitatea sanitard,

a drepturilor, libertililor qi intereselor legitime ale cetdlenilor, recunoscute de Constitulie,
legislalia internd gi tratatele internalionale la care RomAnia este parte, precum qi

indeplinirea atribuliilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienlei, eficacitalii gi

economicitatii cheltuirii resurselor;

o interes personal - orice avantaj material sau de alta naturS, urmdrit sau oblinut, in mod
direct sau indirect, pentru sine ori pentru al1ii, de cltre personalul contractual prin folosirea
reputaliei, influenlei, facilitalilor, relafiilor, informaliilor la care are acces, ca urmare a

exercitdrii atribulii lor funcliei ;

o conflict de interese - acea situalie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori
indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel inc0t afecteazd sau

ar putea afecta independen{a gi impa(ialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp
gi cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea func{iei de}inute;

. informolie de interes public - orice informalie care priveqte activitatile sau care rezultd din
activitatea unitalii sanitare, indiferent de suportul ei;

. informalie cu privire la date personale - orice informalie privind o persoand identificatd
sau identificabild.

CAPITOLUL II
NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA

A PE RSONALULUI CONTRACTUAL

Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de colitate

(1) Personalul contractual are obligalia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul
cetdlenilor, prin participarea activi la luarea deciziilor gi la transpunerea lor in practica, ?n

scopul rcalizdrii obiectivelor instituliei, in limitele atributiilor stabilite prin fiqa postului.

(2) in exercitarea funcfiei, personalul contractual are obligalia de a avea un comportament
profesionist, precum gi de a asigura, in condiliile legii, transparenla actului medical, pentru a
cAgtiga gi a menline increderea publicului in integritatea, imparfialitatea gi eficacitatea
Spitalului Clinic de Urgenla,,Sf,Antul Ioan".

Art. 6. Respectarea Constituliei Si a legilor

(1) Angajalii contractuali au obligatia ca, prin actele gi faptele lor, sf, respecte Constitulia, legile

larii qi sI ac{ioneze pentru punerea in aplicare a dispoziliilor legale, in conformitate cu
atribu{iile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrdngerea
exerciliului unor drepturi datoritd naturii funcliilor delinute.



Art. 7 Loiulitateafald de Institulia Sanitara

Personalul contractual are obliga{ia de a ap[ra cu loialitate prestigiul Spitalului Clinic de Urgen][
"SfAntul Ioan" - institulia sanitari in care iqi desfrgoari activitatea, precum gi de a se abline de la

orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(1) Angajalilor contractuali le este interzis:

o sd exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legdturi cu activitatea instituliei,
cu politicile qi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau

individual;

o sd faci aprecieri in legdturd cu litigiile aflate in curs de solu{ionare qi in care institulia are

calitatea de parte, dacd nu sunt abilitali in acest sens;

o s[ dezvdluie informalii care nu au caracter public, in alte condilii decdt cele prevdzute de

lege;

o sd dezviluie informaliile la care au acces in exercitarea funciiei, daci aceastd dezviluire
este de naturi sI atragd avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile
instituliei ori ale unor angajati contractuali, precum gi ale persoanelor frzice sau juridice;

o sa acorde asistenf[ gi consultan]d persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovdrii de

acliuni juridice ori de alta naturd impotriva statului ori instituliei publice in care igi
desfr qoara activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) pct. I - 4 se aplica qi dupa incetarea raportului de munc6, pentru o
perioada de2 ani, dac[ dispoziliile din legi speciale nu prev[d alte termene.

(4) Prevederile prezentului Cod de conduitd nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia
legala a personalului contractual de a fumiza informatii de interes public celor interesali, in
condiliile legii.

Art. 8 Libertatea opiniilor

(l) in indeplinirea atribuliilor de serviciu angajalii contractuali au obligalia de a respecta

demnitatea funcliei delinute, corelAnd libertatea dialogului cu promovarea intereselor
instituliei publice in care iqi desfEgoarl activitatea.

(2) in activitatea lor angajalii contractuali au obligalia de a respecta libertatea opiniilor gi de a nu
se l6sa influenlali de considerente personale.

(3) in exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aibS o atitudine conciliantd qi sI
evite generarea conflictelor datorate schimbului de pdreri.

Art. 9. Activitntea publica

(l) Relatiile cu mijloacele de informare in masf, se asigurd de cdtre persoanele desemnate in acest

sens de conducdtorul instituliei, in condiliile legii.

(2) Angajatii contractuali desemnali sd participe la activitili sau dezbateri publice, in calitate
oficiald, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de Spitalul Clinic
de Urgen![ "Sfdntul Ioan".

(3) in cazul in care nu sunt desemnali in acest sens, angajalii contractuali pot participa la activitf,li
sau dezbateri publice, avind obligalia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimatd nu
reprezint[ punctul de vedere oficial al Spitalului Clinic de Urgenld,,Sfhntul Ioan".

(4) Art. 10. Activitatea politica

in exercitarea functiei definute, personalului contractual ii este interzis sa afiEeze in cadrul
instituliei insemne ori obiecte inscripJionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a

candidalilor acestora.



Art. 11. Folosirea imaginii proprii

in considerarea funcliei pe care o define, personalul contractual are obligalia de a nu permite

utilizarea numelui sau a imaginii proprii in acliuni publicitare pentru promovarea unei activitali
comerciale, precum gi in scopuri electorale.

Art. 12, Codrul relaliilor in exercitarea atribuliilor funcliei
(1) in relatiile cu personalul contractual din cadrul institu{iei precum gi cu orice persoand fizicd
sau juridicd, angajalii contractuali sunt obliga{i sd aiba un comportament bazat pe respect, bun[-
credintd, corectitudine qi amabilitate.

(2) Personalul contractual are obligalia de a nu aduce atingere onoarei, reputaliei qi demnitalii
persoanelor din cadrul instituliei, precum gi ale persoanelor cu care intrd in legdturd in exercitarea
funcliei, prin:

1. intrebuinlarea unor expresii jignitoare;

2. dezvdluirea aspectelor vietii private;

3. formularea unor sesizdri sau pldngeri calomnioase.

(3) Personalul contractual trebuie sd adopte o atitudine imparfiala gi justificatd pentru rczolvarea
clard gi eficienti (in limita atribuliilor de serviciu) a problemelor pacienlilor spitalului. Personalul
contractual are obligalia sd respecte principiul egalitalii cetl]enilor in fata legii qi a Spitalului
Clinic de Urgenld,,Sf6ntul Ioan" prin:

1. promovarea unor soluJii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat,
raportate la aceeagi categorie de situalii de fapt;

2. eliminarea oric[rei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nalionalitatea,
convingerile religioase qi politice, starea materiald, sdndtatea, v6rsta, sexul sau alte aspecte.

Art. 13. Conduita tn csdrul reloliilor internalionale

(1) Personalul contractual care reprezinti institulia in cadrul unor organizatii internalionale,
institulii de invd!6mdnt, conferinle, simpozioane, seminarii gi alte activitdtri cu caracter
internalional are obligalia sd promoveze o imagine favorabil[ ]drii gi instituliei publice pe care

o reprezintd.

(2) in relaliile cu reprezentanlii altor state, angajatii contractuali au obligalia de a nu exprima
opinii personale privind aspecte naJionale sau dispute internalionale.

(3) in deplasf,rile in afara tdrii, personalul contractual este obligat sd aib[ o conduiti
corespunzdtoare regulilor de protocol gi sa respecte legile gi obiceiurile farii gazda.

Art, 14 . Interdiclia privind acceptarea cadourilor, serviciilor gi avantajelor

Angajalii contractuali nu trebuie s[ solicite ori sd accepte cadouri, servicii, favoruri, invitalii sau

orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, pdrinlilor, prietenilor ori persoanelor cu
care au avut relatii de afaceri sau de naturd politicS, care le pot influenta impa(ialitatea in
exercitarea funcliilor detinute ori pot constitui o recompensd in raport cu aceste functii.

Art. 15 , Participarea la procesul de luare s deciziilor

(1) in procesul de luare a deciziilor angajalii contractuali au obligatia sa aclioneze conform
prevederilor legale gi sa iqi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat qi impa(ial.

(2) Angajalii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre institutria
public6, de citre alli angajali, precum 9i indeplinirea atribuliilor in mod privilegiat.

Art. 16 . Obiectivitate tn evaluare

(l) in exercitarea atribuliilor specifice funcJiilor de conducere, angajafii contractuali au obligatia
sf, asigure egalitatea de ganse gi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul
contractual din subordine.

(2) Personalul contractual de conducere are obligalia sd examineze qi sd aplice cu obiectivitate



propune ori aprobd promovdri, transferuri, numiri sau eliberdri din functii ori acordarea de

stimulente materiale sau morale, excluzdnd orice formd de favoritism ori discriminare.

(3) Personalul contractual de conducere are obliga{ia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori

promovarea in funcliile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte

criterii neconforme cu principiile previzute la art. 3.

Art. 17. Folosirea abuziva a atribuliilorfuncliei delinute

(1) Personalul contractual are obligalia de a nu folosi atribuliile func{iei delinute in alte scopuri

dec6t cele prevdzute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori
ac{iuni de control, personalul contractual nu poate urm[ri oblinerea de foloase sau avantaje in
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) AngajaJii contractuali au obliga{ia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura,

din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea funcliei pe care o delin.

(4) Angajalii contractuali au obligalia de a nu impune altor angajali contractuali sa se inscrie in
organizalii sau asociafii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru,
promipndu-le acordarea unor avantaie materiale sau profesionale.

Art. 18. Utilizareo resurselor publice

(1) Personalul contractual este obligat sd asigure ocrotirea proprietdlii publice gi private a statului
qi a instituliei sanitare, sd evite producerea oric[rui prejudiciu, action6nd in orice situa]ie ca un

bun proprietar.

(2) Personalul contractual are obligalia sa foloseascf, timpul de lucru, precum qi bunurile
apa(indnd instituliei numai pentru desftgurarea activit[1ilor aferente func{iei de}inute.

(3) Personalul contractual trebuie sd propund qi sd asigure, potrivit atribuliilor care ii revin,

folosirea utila gi eficientd a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalului contractual care desfdqoari activitAti publicistice in interes personal sau activitdli
didactice ii este interzis sd foloseasc[ timpul de lucru ori logistica instituliei sanitare pentru

realizarea acestora.

Art. 19. Limitarea participdrii lo achixilii, concesionitri sau tncltirieri

(1) Orice angajat contractual poate achiziliona un bun aflat in proprietatea privatd a statului sau a

unitAlilor sanitare, supus vitnzdrii in condiliile legii, cu exceptia urmdtoarelor cazurt:

o CAnd a luat cunogtin{i, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atribuliilor de serviciu, despre

valoarea ori calitatea bunurilor care urmeazd sa fre vAndute;

. Cdnd a participat, in exercitarea atribuliilor de serviciu, la organizarea vdnzdrii bunului
respectiv;

o Cdnd poate influenla operaliunile de vAnzare sau c6nd a ob{inut informa{ii la care
persoanele interesate de cumpf,rarea bunului nu au avut acces.

(2) Dispoziliile alin. (l) se aplica in mod corespunzdtor qi in cazul concesiondrii sau inchirierii
unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitSlilor sanitare.

(3) Angaja{ilor contractuali le este interzis[ furnizarea informaliilor referitoare la bunurile
proprietate publica sau privatl a statului ori a unitalilor sanitare, supuse operaliunilor de

vdnzare, concesionare sau inchiriere, in alte condilii dec6t cele prev[zute de lege.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzdtor qi in caztlrealizdrntranzactiilor prin
interpus sau in situalia conflictului de interese.



CAPITOLUL III
cooRDoNAREA $I CONTROLIlL APLTCARII NORMELOR DE CONDUITA

PROFESIONALA PENTRU PERSONALAL CONTRACTUAL

Art. 20. Sesizarea

(1) Conducerea Spitalului Clinic de Urgenld "sfdntul Ioan" poate fi sesizata de orice persoana cu

privire la:

o incSlcarea prevederilor prezentului cod de conduita de cdtre angajalii contractuali;

o constrdngerea sau ameninlarea exercitatd asupra angajatului contractual pentru a-l

determina sd incalce dispoziliile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzdtor.

(2) Conducerea Spitalului Clinic de Urgenla ,,Sfdntul Ioan" va verifica actele gi faptele pentru

care au fost sesizate, cu respectarea confidenfialita{ii privind identitatea persoanei care a fdcut

sesizarea.

Art. 2l . Solulionarea sesizdrii

(l) Rezultatele activitAtii de centralizare a sesizdrilor sau petiliilor se consemneazl intr-un raport

pe baza cdruia conducerea Spitalului Clinic de Urgen|[ ,,Sfdntul Ioan" va formula
recomanddri cu privire la modul de corectare a deficienJelor constatate.

(2) Recomandirile conducerii Spitalului Clinic de Urgen!6,,Sfdntul Ioan" vor ft comunicate:

1. angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;

2. angalatului contractual care face obiectul sesizirii.

CAPITOLUL IV
DISPOZITII FINALE

Art.22, Rdspunderea

(1) incdlcarea dispoziliilor prezentului cod de conduitd atrage rispunderea disciplinard a

personalului contractual, in condiliile legii.

(2) Organele cu atribulii disciplinare au competenta de a cerceta incdlcarea prevederilor
prezentului cod de conduitd qi de a propune aplicarea sancliunilor disciplinare in condiliile
Legii nr. 5312003, cu modificarile qi completdrile ulterioare.

(3) in cazurile in care faptele s[vdrgite intrunesc elementele constitutive ale unor infrac]iuni, vor
fi sesizate organele de urmdrire penalS competente, in condiliile legii.

(4) Personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele
sdvArgite cu incdlcarea normelor de conduit[ profesional[, aduce prejudicii persoanelor frzice
sau juridice.

Art. 23. Asigurarea publicitdlii

Pentru informarea salariatilor se va asigura afiqarea codului de conduiti pe site-ul Spitalului
Clinic de Urgenld,,Sfdntul Ioan".



Anexa nr. 3 la
Regulamentul lntern

Exercitarea profesiei de medic

Art 1. - Profesia de medic se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, de catre

persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina. Acestea pot fi:

a) cetateni ai statului roman;

b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic

European sau ai Confederatiei Elvetiene;

c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in
intretinerea unui cetatean roman. indiferent de cetatenia acestora;

d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt

definiti la art. 2 alin. ( 1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernul ui nr. 10212005 privind libera

circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului

Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.26012005;

e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele

prevazute la lit. b).

Art2. - (1) In intelesul prezentului titlu, termenul medici cetateni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene

desemneaza, prin asimilare, si medicii aflati in situatiile prevazute la art. 370lit. d) si f).

(2) In mod exclusiv, prin termenul stat membru de origine sau de provenienta, stat membru de

stabilire sau, dupa caz, stat membru gazda se intelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat

apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana.

(3) Prin titlu oficial de calificare in medicina se intelege:

a) diploma de medic, eliberata de o spitalie de invatamant superior medico-farmaceutic

acreditata din Romania;

b) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii Publice;

c) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform normelor Uniunii
Europene de statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic

European sau de Confederatia Elvetiana;

d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un stat tert si recunoscute de

unul dintre statele membre prevazute la lit. c) ori echivalate in Romania.

Art 3. - Titlurile oficiale de calificare in medicina obtinute in afara Romaniei, a statelor membre
ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei

Elvetiene se echivaleaza potrivit legii. Exceptie de la aceste prevederi fac titlurile oficiale de

calificare in medicina care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.

Art 4. - Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de medic se realizeaza de catre Colegiul
Medicilor din Romania si Ministerul Sanatatii Publice, denumite in continuare autoritati
competente romane.

Art. 5. - (1) Profesia de medic are ca principal scop asigurarea starii de sanatate prin prevenirea

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

(2) In vederea realizarli acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, medicul trebuie sa

dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate si respect fata de fiinta umana.

(3) Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere interesul si

drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea intre pacienti,



respectarea demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale, grlja fata de sanatatea

pacientului si sanatatea publica.

Art 6. - (1) In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia de medic

are la baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a medicului, precum si dreptul

de decizie asupra hotararilor cu caracter medical.

(2) Avand in vedere natura profesiei de medic si obligatiile fundamentale ale medicului fata de

pacientul sau, medicul nu este functionar public.

(3) In legatura cu exercitarea profesiei si in limita competentelor profesionale, medicului nu ii
pot fi impuse ingradiri privind prescriptia si recomandarile cu caracter medical. avandu-se in

vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligatia medicului de deosebit respect fata de

fiinta umana si de loialitate fata de pacientul sau, precum si dreptul medicului de a prescrie si de a

recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.

Art 7 - (1) Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta ori cand pacientul sau

reprezentantii legali ori numiti ai acestuia sunt in imposibilitate de a-si exprima vointa sau

consimtamantul, medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de a refuza

ori de a opri o interventie medicala.

(2) Responsabilitatea medicala inceteaza in situatia in care pacientul nu respecta prescriptia sau

recomandarea medicala.

Art 8 - (1) Medicii care indeplinesc conditia de cetatenie prevazuta laart.370 si sunt membri ai

Colegiului Medicilor din Romania exercita profesia de medic, in regim salarial si/sau

independent.

(2) Pentru accesul la una dintre activitatile de medic sau exercitiul acesteia, medicii cetateni ai

unui stat membru al Uniunii Europene, ai un stat apartinand Spatiului Economic European sau ai

Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati, in caz de prestare

temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul Romaniei, de la obligativitatea

inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania.

Art 9 - (1) La primirea in randurile Colegiului Medicilor din Romania, medicul va depune

juramantul lui Hipocrate in formularea moderna adoptata de Asociatia Medicala Mondiala in

cadrul Declaratiei de la Geneva din anul 1975:

"Odata admis printre membrii profesiunii de medic:
Ma angajez solemn sa-mi consacru viatu in sluiba umonitatii;
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate;
Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate;
Sanatatea pacientilor vaJi pentru mine obligatia sacra;
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul ocestoral
Voi mentine, prin toate mijloocele, onoilrea si nobila traditie a profesiurrii de medic;
Colegii mei vorJifratii mei;
Nu voi ingadui s& se interpuna intre datoria mea si pocient considerstii de nutionalitate,

rasa, religie, partid sau stare socisls;
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare

si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umonitotii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare! "
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:

a) medicilor cetateni romani stabiliti in strainatate si care doresc sa exercite profesia in
Romania;

b) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania;

c) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care

solicita intrarea in profesie in Romania;



(3) Medicii prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul in limba romana sau in una

dintre limbile de circulatie din Uniunea Europeana.

Art l0- (l) Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la

art. 370 care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) detin un titlu oficial de calificare in medicina;

b) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de

prezenta lege;

c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic,

d) sunt membri ai Colegiului Medicilor din Rornania;

e) prin exceptie de la lit. d), in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii, medicii care

intrunesc conditiile prevazute laart.370 lit. b), d) sau f) trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii

Publice cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul
Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la Colegiul Medicilor din Romania.

(2) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparlinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum si

medicii care intrunesc conditiile prevazute la ar1. 370 lit. c) si e), exercita profesia de medic cu

aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor din

Romania.

Art 11- (1) Profesia de medic se exercita in Romania cu titlul profesional corespunzator

calificarii profesionale insusite, dupa cum urrneazal.

a) medic de medicina generala pentru absolventii facultatilor de medicina licentiati anterior

promotiei 2005 si care au dobandit drept de libera practica inbaza normelor precedente prezentei

legi;

b) medic specialist in una dintre specialitatile clinice sau paraclinice prevazute de

Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de

asistenta medicala.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui

stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care detin un titlu
oficial de calificare in medicina si care exercita profesia in Romania.

(3) Medicii care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania pot

desfasura activitati medicale potrivit pregatirii profesionale in sistemul public de sanatate sar-r/si in
sistemul privat, fie ca angajati, fie ca persoana fizica independentapebaza de contract. Calitatea
de persoana ftzica independenta se dobandeste in baza certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din Romania si a inregistrarii la administratia financiara in a carei raza domicihaza
medicul. In conditiile legii, medicii pot infiinta si cabinete de practica medicala.

Art 12. - (1) Certificatele eliberate de autoritatile competente ale unui stat membru al Uniunii
Europene, ale unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene,

care atesta ca medicul posesor, cetatean al acestora, este titular de drept castigat, sunt recunoscute

de autoritatile competente romane, permitand exercitarea activitatilor de medic si, respectiv, cele

de medicina de familie, inclusiv in cadrul sistemului national de asigurari sociale de sanatate, cu

respectarea prezentei legi.

(2) Prin drept castigat se intelege dreptul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai

statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene de a exercita
activitatile de medic, precum si pe cele de medic cu formarea specifica in medicina generala

prevazuta de normele Uniunii Europene, inclusiv in cadrul sistemului de protectie sociala al

statului membru de origine sau de provenienta, in cazul in care acestia beneficiau de drept de

libera practica a profesiei si erau stabiliti in statul membru respectiv anterior implementarii
Directivei Consiliului Uniunii Europene nr.93l16lCEE .



Art 13. - Este nedemn de a exercita profesia de medic:

a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra

umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic si pentru care nu a

intervenit reabilitarea;

b) medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita,

prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

Art 14. - (1) Exercitarea profesiei de medic este incompatibila cu:

a) calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori de distributie de produse

farmaceutice sau materiale sanitare;

b) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei medicale.

(2) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda dreptul de exercitare a profesiei.

(3) In termen de l0 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul este obligat sa

anunte colegiul al carui membru este.

(4) La solicitarea medicului, la sesizarea oricarei persoane, spitalii sau autoritati interesate,

presedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie speciala, pentru

fiecare caz in parte, alcatuita din 3 medici primari, pentru a confirma sau a infirma situatia de

incompatibilitate.

Art 15. - (1) Medicii care intrunesc conditiile prevazute la afi.. 370 exercita profesia pe baza

certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizat anual pe baza asigurarii de

raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv.

(2) In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii

cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic

European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la

obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania. Accesul la activitatile de medic pe

durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art.396.

(3) Certificatul de membru se acorda pebazaurmatoarelor acte:

a) documentele care atesta formarea in profesie;

b) certificatul de sanatate;

c) declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la arl. 3 82 si 3 83 ;

d) certificatul de cazierjudiciar.

(4) Certificatul de membru devine operativ numai dupa incheierea asigurarii de raspundere

civila.

Art 16. - (1) Medicii se pensioneaza la varsta prevazuta de lege.

(2) In unitatile sanitare publice, medicii membri titulari si corespondenti ai Academiei Romane,

profesori universitari si cercetatori stiintifici gradul I, doctori in stiinte medicale, care desfasoara

activitati medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicala pana la implinirea varstei de 70 de

ani.

(3) Medicii care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot profesa in continuare in
unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru si a

avizului anual al Colegiului Medicilor din Romania eliberat pebaza certificatului de sanatate si a
asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul
respectiv.

(4) In cazul unitatilor sanitare publice care inregistreaza dehcit de personal medical, precum si

al unitatilor sanitare publice aflate in zone defavorizate, medicii isi pot continua activitatea peste

varsta de pensionare preyazuta de lege. Criteriile de mentinere in activitate in aceste situatii se

stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului.



(5) Medicii detinuti sau intemati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin'

(1) si (2) din Decretul-lege nr. I 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate

din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor

deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile

ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, in activitatea profesionala, pe baza cerlificatului anual de

sanatate. Aceste prevederi se aplica si medicilor care, din motive politice, au fost obligati sa isi

intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost

impiedicati sa isi reia activitatea profesionala.

(6) Medicii care au implinit varsta de pensionarc prevazuta de lege nu pot detine functii de

conducere in cadrul Ministerului Sanatatii Publice, al ministerelor si spitaliilor centrale cu retea

sanitara proprie, al autoritatilor de sanatate publica, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al

caselor judetene de asigurari de sanatate si a municipiului Bucuresti, precum si in cadrul spitalelor

publice si al oricarei alte unitati sanitare publice.

Art 17. - (1) In cazul in care un medic isi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr-o

situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din Romania

atesta competenta profesionala a acestuia, in vederea reluarii activitatii medicale.

(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se

stabileste de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene,

ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in
Romania.

Art 18. - (1) Practicarea profesiei de medic de catre o persoana care nu are aceasta calitate

constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

(2) Colegiul Medicilor din Romania, prin presedintele colegiului teritorial, este in drept sa

exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele de urmarire penala ori autoritatile

competente, pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care

intrebuinte aza fara drept titlul ori calitatea de medic sau care practica in mod nelegal medicina.

(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor din Romania cu privire la

fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic se pune in miscare cu instiintarea prealabila

a colegiului al carui membru este medicul respectiv.

(5) Instantele de judecata civile sau penale, din oficiu, vor comunica Colegiului Medicilor din
Romania hotararile judecatoresti ramase definitive, prin care s-au pronuntat cu privire la

fapte exercitate in timpul si in legatura cu profesia de catre medici pe teritoriul Romaniei.



Anexa nr. 4
la Regulamentul Intern

Exercitarea profesiei de asistent medical

Art. I (1) Personalul medical care incalc[ normele de exercitare a profesiei gi nu respect[ Codul

de eticl qi deontologie al asistentului medical gi al moagei din RomAnia rdspunde disciplinar, in
funclie de gravitatea abaterii gi i se va aplica una dintre urmdtoarele sancliuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea temporard, a calitafli de membru al Ordinului Asistenlilor Medicali qi

Moagelor din RomAnia;

d) retragerea calitalii de membru al Ordinului Asistenlilor Medicali qi Moagelor din

Romdnia qi propunerea cdtre Ministerul SAnAtAlii de anulare a autorizaliei de libera

practic[ a profesiei pentru o perioadd limitat[ sau definitiv.

(2) Sancliunile prevdzute la alin. (2) lit. a) 9i b) se aplica de cdtre Consiliul teritorial al Ordinului

Asistentilor Medicali gi Moaqelor din Rom6nia;

(3) Sancliunile prevdzute la alin. (2) lit. c) qi d) se aplica de c[tre Consiliul na{ional al Ordinului
Asistenlilor Medicali gi Moaqelor din Romdnia numai dupd efectuarea unei expettize de cdtre o

comisie alcltuitd din cel putin 5 membri, aprobatd de acesta la propunerea comisiilor de

specialitate.
(4) Concluziile anchetei qi sancliunile aplicate se comunici in scris persoanei in can)zd, consiliului

teritorial al Ordinului Asistenlilor Medicali qi Moagelor din Rom6nia, persoanei juridice

consemnatare a contractului individual de muncd qi, dupd caz, Ministerului San6t6trii;

(5). Personalul medical sau nemedical din Spitalul Clinic de Urgen{a ,,SfAntul Ioan"are obligatia

sa respecte drepturile pacientilor, potrivit dispozitiilor Legii nt.4612003.

(6) Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul sa supuna pacientul niciunei forme

de presiune pentru a-l determina pe acesta sd-l recompenseze altfel decat prevad reglementarile de

plata legale din cadrul unitatii.

Art. 2 (1) Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul,

tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

(2) Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da

consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

(3) In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati,

implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

(4) Pacientul are acces la datele medicale personale.

(5) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in
care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si

numai cu consimtamantul pacientului.

(6) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru

sanatatea publica.

Art. 3 (1) Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre

pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului
prevazute in lege atrage, dtpa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform
prevederilor legale.

(2) Personalul medical are obligatia respectarii dispozitiilor Contractului - cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale si punerii in aplicare a prevederilor din cuprinsul
contractelor de furnizare servicii medicale incheiate de Spitalul Clinic de Urgenl5 "SfAntul Ioan".



Anexa nr. 5 la
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PROGRAMUL DE LUCRU

AL PERSONALULUI DIN COMPARTIMENTELE SPITALULUI

L In secliile cu paturi:

de a.fi cuprinsi in graficul de garzi decqt daca solicita efectuarect de garzi.

o 6 ore in cursul diminelii in zilele lucrdtoare, orele: 8,00 - 13,00;

o 18 ore de garda lunar - in zilele de sambdt[, duminicd qi sdrbdtori legale garda este de 24

ore;

o contravizite care se asigurd zilnic, prin rota{ie dupd amtaza in zilele lucratoare qi

dimineala, in zilele de repaus sdptamanal qi sdrbdtori legale.

Orele de contravizitdse efectteazdin func{ie de num6rul de zile lucrdtoare din lun6.

o efectueazdactivitate integratS,inbazaunui CIM cu timp partial pe perioada nedeterminata

acoperind obligaliile de serviciu a personalului medical incadrat cu normf, intreagd, prin activitate

curenti dimineala, contravizitd si garzi.

. Programul de lucru stabilit in Comitetul Director si Consiliul de Administratie este de

12124, respectiv : - 07,00 - 19,00 ; 19,00 - 07,00 ;

o Pentru a beneficia de sporul de ture conform legislatiei in vigoare s-a stabilit ca lunar tot

personalul sa efectueze 3 - 4 ture de dupa amiaza si 3 - 4 ture de noapte.

Infirmiere:
. Programul de lucru stabilit in Comitetul Director si Consiliul de Administratie este de

12124, respectiv : - 06,00 - 18,00 ; 18,00 - 06,00 ;

o Pentru a beneficia de sporul de ture conform legislatiei in vigoare s-a stabilit ca lunar tot

personalul sa efectueze 3 - 4 ture de dupa amiaza si 3 - 4 ture de noapte.

Ingrijitoore si brancardieri :
o Programul de lucru stabilit in Comitetul Director si Consiliul de Administratie este

organizatin2ture,respectiv: turaI - 06,00- 14,00;turaII - 14,00 -22,001'

II . In secliilefara paturi:

r Radiologie Imagistica Medicala: 7,30 - 13,30 -tura I ; 13,30 -7,30 - garda1,

o Analize Medicale: 8,00- 14,00-tural; garda:14,00-08,00 (luni-vineri);08,00-
08,00 (zile de repaus saptamanal si sarbatori legale) ;

o MedicinaNucleara;7,00 - 13,00;

o Anatomie Patologica'.7,00 - 13,00 ;

. Cabinete medicale din Ambulatoriul de specialitate integrat : 7,00 - 14,00 - tura I ; 14,00

- 21,00 - tura II ;

. R.M.F.B. -Baza de tratament - 9.00 - 17,00 ;

. Psihologie - 7,00 - 14,00 ;

o Farmacii : program de ture;

. Radiologie Imagistica Medicala: 07,00 - 13,00 - tura I; 13,00 - 19,00 - tura II ; 19,00 -



. Analize Medicale: 08,00 - 15,00 (luni -vineri) -tura I; garda:ture 12124; registrator

medical laborator: 08,00 - 15,00 (luni - vineri); registrator medical la punctul de

recoltare :7 ,30 - 14,30 (luni - vineri) ;

o MedicinaNucleara : 07,00 - 13,00 ;

o Anatomie Patologica 7,00 - 13,00 ;

o Cabinete medicale din Ambulatoriul de specialitate integrat :7,00 - 15,00 - tura I ; 13,00

-21,00 - tura II ;

o Farmacii 7,30 - 15,30 - tura I; 11,30 - 19,30 - tura II; sambata/duminica: 10,00 -
14,00;

. Blocuri operatorii : 07,00 - 19,00-tura I ; 19,00- 07,00-tura II;
o Sterilizari : 07,00 - 19,00-turaI ; 19,00-07,00-tura II;
o Dietetica : 07,00 - 19,00 ;

o C.P.C.I.N. : 07,00 - 15,00 ;

o Pentru a beneficia de sporul de ture conform legislatiei in vigoare s-a stabilit ca lunar tot

personalul sa efectueze 3 - 4 ture de dupa amiaza si 3 - 4 ture de noapte.

Infirmiere :
. Blocuri operatorii : 07,00 - 19,00 -tura I ; 19,00 - 07,00 -tura II;
o Pentru a beneficia de sporul de ture conform legislatiei in vigoare s-a stabilit ca lunar tot

personalul sa efectueze 3 - 4 ture de dupa amiaza si 3 - 4 ture de noapte.

Ingrijitoare :
. Radiologie Imagistica Medicala: 07,00 - 13,00 - tura I ; 13,00 - 19,00 - tura II ;

o Medicina Nucleara : 07,00 - 13,00 ;

o Anatomie Patologica : 07,00 - 13,00 ;

o Cabinete medicale din Ambulatoriul de specialitate integrat : 06,00 - 14,00 - tura I ; 13,00

- 21,00 - tura II ;

o Farmacii : 7 ,30 - 15,30 ;

. Blocuri operatorii : 07,00 - 19,00 - tura I ; 19,00 - 07,00 - tura II;

. Sterilizari : 06,00 - 14,00 ;

o Pentru a beneficia de sporul de ture conform legislatiei in vigoare s-a stabilit ca lunar tot

personalul sa efectueze3 - 4 ture de dupaamiaza si 3 - 4 ture de noapte.

Brancardieri :
o 07,00 - 15,00 - tura I ;

o program de ture 12124 pentru activitatea desfasurata in blocurile operatorii;

III. U.P.U.

sambata/duminica 24 ore garda ;

. Programul de lucru stabilit in Comitetul Director si Consiliul de Administratie este de

12124, respectiv : - 07,00 - 19,00 ; 19,00 - 07,00 ;

o Pentru a beneficia de sporul de ture conform legislatiei in vigoare s-a stabilit ca lunar tot

personalul sa efectueze 3 - 4 ture de dupa amiaza si 3 - 4 ture de noapte.

tura II ;

. Programul de lucru stabilit in Comitetul Director si Consiliul de Administratie este de



IV. T.E.S.A. 07,00 - 15,00 ;

V. Muncitori
o Lacatusi mecanici: 07,00 - 15,00 - tura I; 15,00 -23,00 - tura II;23,00 - 07,00 - tura

III;
o Instalatori:07,00- 15,00-tural;15,00 -23,00 -turaII 23,00 -07,00-turalII;
. Tamplar : 07,00 - 15,00 - tura I ;

. Zidar I zugrav : 07,00 - 15,00 - tura I ;

. Electricieni : 07,00 - 19,00-tural ; 19,00- 07,00-turall ;

o Fochisti : 07,00- 19,00-turaI ; 19,00-07,00-turaII ;

o Soferi : 07,00- 19,00-turaI ; 19,00-07,00-tura II ;

. Muncitori necalificati : 07,00 - 15,00 - tura I ;

. Liftiere:07,00 - 19,00-tura I; 19,00- 07,00 -tura II;

. Telefoniste : 07,00 - 19,00-tura I ; 19,00 - 07,00-turall ;

. Garderobiere : 07,00 - 15,00 ;

o Lenjerese : 07,00 - 15,00 ;

. Frizer : 07,00 - 15,00 ;

o Spalatorie : 07,00 - 15,00 ;

. Spatii administrative : 06,00 - 14,00 ;



Anexa nr. 6
la Regulamentul Intern

REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL BLOCULUI OPERATOR

A. Principii generale
B. Programul operator
C. Managementul pacientilor in blocul operator
D. Anestezia
E. Antibioprofilaxia si tromboprofilaxia
F. Materiale si echipamente medicale
G. Curalenia, decontaminara, dezinfectia, sterilizarea
H. Personalul blocului operator
I. Evacuarea deqeurilor

A. Principii generale
Blocul Operator este unitatea functional5 care cuprinde toate salile de operalii gi anexele acestora

din cadrul institutului impreund cu personalul alocat salilor de operatii qi este astfel organizat
incAt s[ permit[ managementul optim al pacienlilor, interven]ii chirurgicale in condilii de maximd
siguran{[, utilizarea eficientd a sdlilor de operalii qi asigurarea unor condilii de muncf, corecte

personalului care igi desfasoard activitatea in acest sector.
Blocul Operator este organizat in in doua locatii (sediul spitalului si sectia exterioara
Maternitatea Bucur)

o Blocul operator urologie 4 sali de operatie.

. Blocul operator chirurgie 6 sali de operatie.

o Blocul operator ortopedie 3 sali de operatie.

o Maternitatea Bucur 3 Sali operatie

Conducerea organtzatoricd a Blocului Operator este asigurati de cte un medic coordonator care

este ajutat de o asistentf, sefE. Activitatea echipei de anestezie este coordonatd de medicul
responsabil, care va colabora pentru sincronizare cu echipa de chirurgie.
Conducerea Blocului Operator este subordonatd directorului medical al spitalului si va colabora
cu qefii secliilor chirurgicale 9i ATL
Activitatea administrativd este coordonatd de medicul coordonator.
Personalul medical si auxiliar are obliga{ia s[ respecte gi si ducd la indeplinire toate prevederile
cadrului normativ in vigoare gi dispoziliile conducerii spitalului.
B. Programul operator
Pentru intervenfiile chirurgicale programate, Blocul Operator este deschis de luni pAni vineri,
incep6nd cu ora 8.00
Pacienlii internati in regim de urgentd beneficiazd de acces imediat in sala de operalii gi de

intervenlia de urgenli necesard, fdrd. a se stabili o programare. Urgenlele se rezolva in salile de

operatie in functie de patologie.
Momentul operator este stabilit de medicul chirurg gef de gardd, care a internat pacientul.
Chirurgul anuntd echipa de anestezie gi anestezia este efectuatd de medicul anestezist de serviciu
in momentul respectiv. Terapia intensivd si reanimarea se stabilesc in echipa complexa chirurg-
anestezist, in colaborare la nevoie gi cu medici din alte specializ[ri. Succesiunea interventiilor din
urgenld este organizatd.cu responsabilitatea medicului chirurg gef de gardd.
Programul operator se stabileste cu o zi inainte, pdnd la ora 13 de catre seful clinicii, care va
repartiza programul pe sali de operatii, iar acesta va fi afigat la intrarea in Blocul Operator gi pe

uga fiecdrei sdli de operalii. Numele pacienlilor din programele operatorii sunt confidenliale, sub

incidenla secretului profesional iar pe panoul de la Blocul Operator nu se afiEeazd. numele
pacienlilor.
Programul operator neafisat va conline numele bolnavului, vdrsta, salonul, operalia, tipul de

anestezie, sala, daca bolnavul este alergic Ai la ce substan{[, dacd este infectat HIV, HVB, HVC,



in cazul anularii unei intervenlii chirurgicale, va fi anunlat medicul coordonator al Blocului

Operator qi medicul anestezist. in mod exceptional, cu aprobarea medicului coordonator, a qefului

de seclie si cu acordul medicului anestezist, pot fi adiugate operalii care nu au fost programate in
ziua anterioar[, cu scopul de a utiliza salile la nivelul optim si de a scurta durata de spitalizare a

bolnavilor. De asemenea, urgenlele din seclie beneficiaz[ de programarea imediat[, in funcfie de

gradul de urgenld qi avdnd ca scop vindecarea pacientului.

Redistribuirea sf,lilor de operalii libere o face medicul coordonator al Blocului Operator dupa

criteriile obiqnuite: gradul de urgenjS, septicitatea interven{iilor, intelegerea intre medicii chirurgi
qi medicii anesteziqti, personalul si materialele disponibile.

C. Managementul pacienfilor in blocul operator
Pacienlilor li se recomand[ a efectua duq preoperator iar pregdtirea tegumentelor prin radere se

efectueazi in seclie. dup[ care se aplici ciorapii elastici dacd au indicatie, iar, la indicatia
medicului, pacientilor li se va extrage sonda urinara de catre asistentul din sectie.

Bolnavii vor fi adugi la Blocul Operator de cdtre brancardieri ( daca e cazul ) sau de infirmiera
p6n[ la sala de preanestezie. De aici pacientul va fi in permanenld sub supravegherea qi

responsabilitatea echipei din sala de operatie . Din momentul instalirii bolnavului pe masa de

operatie, acesta intrd sub responsabilitatea directd a echipei de anestezie si a celei chirurgicale si

va ramdne sub responsabilitatea acestei echipe pdnd la terminarea intervenliei gi a prelulrii lui de

cdtre echipa ATI sau pdnd cdnd, la recomandarea acestora, brancardierul transportl bolnavul in
salon, unde este preluat de asistenta de salon. Pacientul nu va rlmine nici un moment singur.
Pacienlii cu risc sunt insofi{i obligatoriu de un medic anestezist sau chirurg la transport.

Atunci cdnd sunt necesare, sonda vezicald, sonda nazo-gastricd, sau alte manevre medicale,

acestea vor fi efectuate de cdtre operator sau un medic care participd la operatie. Aceste manevre

nu pot fi facute de personalul mediu sau auxiliar.
Din momentul ieqirii din salon si p6n[ la intoarcerea sa din nou in salon, bolnavul nu va rdmAne

nici un moment singur, nesupravegheat de personalul medical.

D. Anestezia
Se efectueazd, de cdtre medicul anestezist in acord cu medicul chirurg qi va asigura condiliile
optime desfaqurdrii intervenliei gi siguranlei vielii pacientului.

E. Antibioprofilaxia si tromboprofilaxia
1. Se vor efectua conform regulilor specifice stabilite la nivelul spitalului.

F. Materiale si echipamente medicale
Fiecare asistentd de sala are in raspundere materialele si echipamentele din compartimentul in
care luqeaza.
in caztl unor operalii programate ce necesitd materiale speciale medicii chirurgi vor lua legdtura
cu medicul coordonator al Blocului Operator sau asistenta sefa pentru a vedea dacd se pot asigura

aceste materiale. Intervenliile chirurgicale de urgenld vor avea prioritate in asigurarea cu materiale
sanitare.

G. Curatenia, decontaminara, dezinfectia, sterilizarea
Se va efectua control zilnic qi se vor respecta protocoalele de cur[]enie qi dezinfeclie adoptate in
spital. Accesul tuturor persoanelor in blocul operator se va face numai in linuta de bloc operator.

Responsabil de respectarea acestor obligatii este personalul care lucreazd, in blocul operator:

medicul coordonator, medicii chirurgi, asistenta gefr a blocului operator gi asistentele din blocul
operator, personalul auxiliar.
Responsabilitatea cur[]eniei gi dezinfectiei in Blocul Operator o are asistenta gefr iar in sala de

operalii asistenta de sal6 si medicul operator. In Blocul Operator se limiteazd accesul numai
pentru personalul implicat in activitatea de anestezie si cea operatorie. Intreg personalul va
respecta normele de comportament civllizat, de asepsie, antisepsie, linuta corespunzatoare.

DiscuJiile din Blocul Operator vor fi civilizate astfel incdt sd nu deranjeze intervenliile
chirurgicale gi pentru a evita stresul suplimentar al pacienlilor.



Toate deseurile provenite din activitatea medicala si materialele biologice vor fi manipulate

conform procedurilor in vigoare.
Se vor respecta cu stricte{e circuitele si regulile de asepsie si antisepsie.

H. Personalul blocului operator
Este reprezentat de toti angaja{ii spitalului cupringi in schema organizatorica a s61i1or de opera}ii

qi care iqi desfasoard activitatea direct in Blocul Operator, respectdnd atribuliile din fiqa postului qi

care sunt subordonali direct medicului coordonator al Blocului Operator.
Respectarea programului de activitate qi a orarului sunt obligatorii. Schimbarile de program se

anun{6 la coordonatorul Blocului Operator, cu specificarea qi semndtura persoanei inlocuitoare.
Nerespectarea sarcinilor de serviciu se analizeazdin Comisia de Disciplin[ numitd de manager.

I. Evacuarea degeurilor
Conform regulilor specifice adoptate la nivelul spitalului, se face sub directa supraveghere a

asistentei sefe in containere qi saci speciali. Materialele biologice se trateazd si manevreazd

conform normelor in vigoare ale Ministerului Sanatdtii.
Prezentul regulament este in acord cu reglementarile generale specifice in vigoare iar modificarile
ulterioare propuse se stabilesc de citre medicul coordonator gi gefii de seclie, sunt aprobate de

conducerea spitalului gi sunt comunicate personalului blocului operator pentru luarea la

cunoqtin{5.


