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C!APITOLUL I 
L1. Dispiziţii generale 
A(t.1.(1).Prezentul Regulamentul Intern întocmit în temeiul art.241-246 Legea nr.53/2003 - Codul 

luncii - republicat şi reglementează regulile privind: 
a) protecţia, igiena şi securitatea în muncă; 

: b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricăror forme de încălcarea 
demnităţii; 

c) depturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 
d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 
e) reguli privind disciplina muncii; 
t) răspunderea disciplinară-abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 
g) reguli referitoare la procedura disciplinară; 
h) modalităţile de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice ; 

I i) criterii şi procedura de evaluare profesională a salariaţilor unităţii. 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 
A\rt.2.Salariaţii unităţii, indiferent de funcţia pe care o deţin, au obligaţia să respecte regulile de disciplină, 
prbtecţie, igienă şi securitate în muncă, precum şi celelalte reguli stabilite de conducerea unităţii pentru 
btjna desfăşurare a activităţilor, administrarea şi gestionarea corespunzătoare a patrimoniului. 
Ah.3.Regulamentul se aplică tuturor salariaţilor unităţii indiferent de durata contractului individual de 
mlJncă, de atribuţiile pe care le îndeplinesc şi de funcţia pe care o ocupă, denumiţi în continuare 
pdrsonalul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, precum şi a persoanelor care lucrează în cadrul unităţii 
p~ bază de delegare sau detaşare. 
(2/ Prezentul Regulament se aplică salariaţilor unităţii, în cazurile în care îşi desfăşoară activitatea în 
se~iu, secţii exterioare, precum şi în toate activităţile legate de locul său de muncă (deplasări, detaşări, 
ett: ). 
(3~.Personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de 
p~rfecţionare, specializare are obligaţia de a respecta Regulamentul spitalului pe toata durata prezenţei în 
urlitate. 
( 4~.Firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta Regulamentul în 
afl1ra atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi (curăţenia spitalului, păstrarea 
lirliştii şi păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact). 

' (51.Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină, din prezentul regulament se 
ap~ică în mod corespunzător oricăror altor persoane, sau altor activităţi pe timpul prezenţei în unitate. 
Art.4.(1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualismului şi al bunei credinţe. 

I 

(2).Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, 
în ]cadrul contractului individual de muncă. 
(3').Salariaţii un pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. 
(4\.0rice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege sau limitarea 
acbstora este lovită de nulitate. 
(5).Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, Angajatorul şi salariaţii se vor informa şi se vor consulta 
re<~iproc, în condiţiile legii şi ale contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă . 
. -'\!·t.5.Dispozi.ţi.i.!e ... pr,eze.ntu-lu.i ... F~egulament pot fi completate _prio __ dispoziţij_jnterne/sp_e.cifi_ce __ _d_e __ serviciu~ 
prf vind organizarea şi disciplina muncii, emise de reprezentantul legal al Spitalului. 
Art.6.(l)Regulamentul intern se afişează la sediul Angajatorului. 
(2f .Regulamentul Intern se va aduce la cunoştinţa fiecărui salariat, sub semnătură, conţinutul acesuia (în 
copie) se va pune la dispoziţia acestora prin afişare şi la cerere. 
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C1nducerea Sptitalului 
Art.7.(1).Conducerea spitalului este asigurată de manager şi Comitetul director care se întruneşte în 
şetlinţe de lucru ori de câte ori este necesar. 
Att.8.(1).În cadrul spitalului funcţionează Consiliul de administraţie care are rolul de a dezbate 
principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. 
(2)Consiliul de Administra/ie al Spitaulului este format din: 

../ 2 reprezentanţi ai D.S.P. Buzău 

../ 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Buzău 
I ../ 1 reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
i ../ 1 reprezentant al Colegiului Judeţean al Medicilor Buzău, cu statut de invitat 
' ' ../ 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. 

clPITOLUL II 
RJguli privind protecfia, igiena şi securitatea În muncă În cadrul spitalului 
AtLt.9.(1 ).Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea si sănătatea 
sa Im muncă, precum şi a celorlalţi salariaţi. 
(2).Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate, personalul are următoarele obligaţii: 

I a) să îşi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de aplicare 
; a acestora; 

I 
b) să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

, profesionalii, atât persoana proprie cât şi a colegilor; 
! c) sa aduca la cunoştinţă conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un 
I pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 
I d) sa utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei; 
I e) sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate a 
I echipamentelor tehnice; 

(3).Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate, conducerea are următoarele obligaţii: 
! a) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în 
I domeniul protecţiei muncii; 
I b) să asigure cercetarea şi evidenţa accidentelor de munca şi a accidentelor uşoare suferite de 
I personal; 
I c) sa a~igure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate; 

A~t.10.(1).In caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa de 
urgenţă conducerea instituţiei. 
(2).Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat 
adlise la cunoştinţa conducerii instituţiei. 
(3~.Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă 
şi lnvers. 
A~t.11.(1 ).Pentru a asigura securitatea la locul de munca, salariaţii Spialului au următoarele obligaţii: 

4 

a) salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii; 
b) fumatul este permis„ numai- î.n !ocur-ile.„.spec.i.a!„ .. stab.i.1.ite„ .. şi..„.-s.em.n.alizate~--cor.espunzător, fără a fi 

afectată buna desfăşurare a activităţii instituţiei; 
c) se interzice păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe sau medicamente al caror efect pot 

produce dereglări comportamentale, în incinta instituţiei sau in mijloacele auto ale acesteia; 
d) se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor alcoolice în incinta 

instituţiei sau in mijloacele auto ale acesteia. 
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Art.12.(1).Instruirea pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi însoţirea persoanelor aflate în spital cu 
p~rmisiunea angajatorului (practicanţi de la Şc. postliceală, personal medical din alte unităţi) se va face de 
către responsabilii cu securitatea în muncă din fiecare loc de muncă conform programului de instruire. 
(2r.Pentru lucrătorii din alte unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de contract prestări 
servicii în cadrul spitalului, Serviciul Tehnic va asigura instruirea pe linie de securitate şi sănătate în 
mpncii a lucrătorilor externi privind activităţile specifice unităţii noastre, riscurile pentru securitatea şi 
sănătatea în muncă precum şi măsurile de prevenire şi protecţie la nivelul spitalului în general. 
(3\.!nstruirea se consemnează în fişa de instruire colectivă. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în 2 
ex;emplare din care un exemplar se va păstra la Serviciul Tehnic şi un exemplar de către angajatorul 
lw)rătorilor instruiţi. 

I ' 
( 4).In contractele de prestări servicii vor fi prevăzute clauze cu privire la instruirea lucrătorilor externi pe 
Jiri.ie de securitate şi sănătate în muncă. 
Ah.13.(1 ).Spitalul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii 
an1gajaţilor. 
(2l.Spitalul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. 
(3).0bligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere 
rdponsabilităţii spitalului. 
(4).Spitalul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor, inclusiv pentru 
acÎ:ivităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi punerea în aplicare a 
or/~anizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. 
A1t.14.(1).La nivelul spitalului s-a constituit un comitet de securitate şi sănătate în muncă cu scopul de 
a ~sigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii şi care 
ar~ următoarele atribuţii : 

I a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă; 
I b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi 

eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 
I c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 

sănătatea în muncă; 
d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de 

muncă; 

e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 

t) 
I g) 

i 
! h) 

' i) 

efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în 
muncă; 

informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate; 
realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale 
procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc„), cu 

I implicaţii în domeniul protecţiei muncii; 
I j) dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 
1· conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 

acţiunile care au fost- .. î.ntrepr.i.n.se .. şi. eficienţa- acestora în a.1'.lul încheiat. .precum .. şi--progra.111u!. de 
protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat 
inspectoratului teritorial de protecţie a muncii; 
verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de 
protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi; 
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I) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce 
au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă; 

m) la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul 
de a .asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei 
muncu; 

n) comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care 
1 sunt încadraţi cel puţin 50 salariaţi; 
I o) în cazul în care condiţiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau periculoase, inspectorul de muncă 
I poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 
1 salariaţi. 

I p) în cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai multe 
I 

comitete de securitate şi sănătate în muncă. Numărul acestora se stabileşte prin contractul de 
I muncă aplicabil. 
1
1 q) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în 

muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni; 

1 
r) în situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă, 

atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de 
. angajator; 

(2~.Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt 
reglementate prin ordin al Ministrului muncii şi solidarităţii sociale. 

CAPITOLUL IV. 
Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricăror forme de încălcare 

a demnită/ii 
Ak15.(l).Spitalul respectă principiul libertăţii alegerii locului de muncă, a profesiei, a meseriei sau a 

' ac~ivităţii pe care urmează să o presteze salariatul. 
(2)1'Nici un salariat nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori 
într-o anumită profesie, conform legislaţiei în vigoare. 
(3)!.Nici un salariat nu poate fi forţat să îndeplinească orice muncă sau serviciu sub ameninţare, ori pentru 
caJ

1
e salariatul nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber. 

Art.16.(1).Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute: dreptul la plata egală pentru munca egală, dreptul la 
ne~ocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal precum şi dreptul la protecţie 
îmJJotriva concedierilor colective. 
(2)1.Tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii şi exprimării, cu respectarea ordinii 
de 1ctreptăţii a bunelor moravuri. 
Art.17.( l ).În cadrul Spitalului, în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de 
toţ\ salariaţii, sunt respectate principiul nediscriminării, precum şi principiul egalităţii de şanse între femei 
şi ~,ărbaţi. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi a bunei credinţe. 
(2)[0rice salariat care prestează o muncă, beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale fără 
nici o discriminare. · 
(3)1.Spitalul asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau 
indir~ctă faţă- de- orice salar-i-at, ... --pe---moti-v ·--ca. acesta .aparţi.ne ... „une.i.„-rase,---etni.i, .. .religii, opţiune„ .. politică, 
hai1dicap, categorie socială defavorizată, ori datorită convingerilor, vârstei, dizabilităţilor, bolilor cronice 
neclontagioase, infectării HIV, a sexului, a orientării sexuale, ori apartenenţei la o categorie defavorizată, 
ma1nifestată în următoarele domenii: 

I- încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 
I- stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 
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acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 
condiţii de muncă echitabile şi satisfacatoare; 
formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 

I 
aplicarea măsurilor disciplinare; 
stabilirea de salarii egale pentru munca egală; 

I. 

- protecţie împotriva şomajului; 
dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta. 

(4~.În cadrul relaţiilor dintre angajaţi, precum şi a relaţiilor dintre angajaţi şi alte persoane fizice cu care 
vih în contact în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, se interzice orice comportament care prin efectele lui 
ddfavorizează sau supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de persoane. 
(5~.Nu constituie o încălcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoană care nu corespunde 
cerinţelor postului şi standardelor profesionale, atât timp cât aceasta nu constituie act de discriminare. 
(61).Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist - şovin, de 
in/;tigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea demnităţii sau crearea 
urJei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei 

I . d persoane sau a unui grup e persoane. 
(7}.Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea discriminării 
dil·ecte şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile Legii 202/2002 privind 
eg1alitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
în&ălcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminării şi a înlăturării oricarei forme de 
înl;ălcare a demnităţii, constituie abatere disciplinară. 

Htjuirea sexuală 
Ajt.18.( I ).Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o alta persoană la locul de muncă este considerată 
discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 
(2J.Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, 
ge!;turi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromitatoare, cereri de 
fai'oruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică 
şi psihică a persoanelor la locul de muncă. 
(3j.Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept harţuire sexuală, având 

ca) l~cop: 1 1 Id - t' - d . . "d d ·1· d d . t a ue a crea a ocu e munca o atmos era e m!Jm1 are, e os!J 1tate sau e escuraJare pen ru persoana 
fi i -a ectata; 

b) :de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 
rerpuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul 
re5uzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 
~~;~~;~salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită şi răspund în condiţiile legii pentru încălcarea 

(5):.Angajatorul nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face public faptul că 
înqurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, ca angajaţii 
caGe încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin orice manifestare confirmată de hărţuire sexuală la 
!odu! de mu-ncă, .. vor.ti.-sancţ!onaţi-discip!.i.nar. . 
(6)1.Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va 
cm1ţine relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă. 
(7)!.Angajatorul va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce 
im!estigaţia în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica măsuri 
d. I. l" 1sc1p mare. 
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I 

(~).La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei. 
(9

1
).0rice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât şi 

împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi vor 
fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(10.)Hărţuirea sexuală constituie şi infractiune. 
(I !).Potrivit dispoziţiilor art. 203 indice I din Codul penal, cu modificările ulterioare, hărţuirea unei 
persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul de a obţine satisfacţii de natură sexuală, de către o 
pclrsoană care abuzează de autoritatea sau influenţa pe care i-o conferă funcţia îndeplinită la locul de 
m1uncă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
A

1
rt.19.(1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în 

urlitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, 
p~1ecum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor. 
(20.Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei 
p~rsoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor, 
in~lusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege. 

ckPITOLUL II 
Dtepturile şi obligaţiile părţilor 
II.li.Drepturile şi obligaţiile salariatului: 
Âllt.20. (l).Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

1 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

I b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
I c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
I d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
g) dreptul la acces la formarea profesională; 
h) dreptul la informare şi consultare; 

I i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 
1 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
I) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

I m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

j n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
(2 .Salariatului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii: 

81 

I a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, <lupa caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 
:I fişei postului; 

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

I 
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 
I d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

\ hi' . ,-I ·1 d . . ..., - .. " ·+ f e 1 ou d·ga}Hl-..:.iC··a- -respecta· măsur11e ·oe· secu-r1tate ş:--sanatate -a-m·u·nc·11·-1n·-·u·nt~a(e~-- -
f) 
g) 

I h) 
I 

obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
alte obligaţii prevazute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
obligativitatea de a păstra anonimatul şi corifidenţialitatea datelor pacientului în toate 
secţiile/compartimentele unităţii spitaliceşti; 
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iJ obligativitatea respectării dreptului pacientului conform Legii nr.4612003, cu modificari şi 
I . comp/etari ulterioare. 

J( Obligativitatea cunoasterii si implementarii tuturor procedurilor si protocoale/or existente la 
nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, prin verificarea in permanenta a folderului 
securizat Proceduri si protocoale in vigoare. Folderul poate fi accesat de catre fiecare 
sectie/compartiment/serviciu, informat electronic, prin intranet. 

Art.21. Coefidenţialiatea datelor pacientului 
(J)~oitalul dispune şi aplică politici şi proceduri de asigurare a protecţiei tuturor informaţii/or 
coriffdenţia/e, a informaţiilor reprezentand drept de proprietate al pacienţilor. 
(2). rpitalul are obligaţiile: 

-. să respecte confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţii/or decurse din serviciile 
medicale acordate asiguraţi/or precum şi intimitatea şi demnitatea acestora aşa cum este stabilit 

-
I în Legea 4612003. 

păstrării confidentialităţii datelor pacientului. Spitalul dispune şi aplică politici şi proceduri de 
I asigurare a protecţiei tuturor iriformaţiilor coefidenfiale, a informaţiilor reprezentând drept de 

-

1.. proprietate al clienţilor. 
păstrării sectrete a parolei de acces în cadrul aplicaţiilor iriformatice instalate în cadrul spitalului, 
precum şi obligaţia schimbării parolei de acces la intervalele recomandate sau în cazul în care 

I 
aceasta a fost dezvăluită accidental. 

- de a lua măsuri de protejare a datelor impotriva accesului neautorizat, dezvăluirii, modificării, 
I pierderii sau distrugerii accidentale/ ilegale precum şi împotriva oricarei forme de prelucrare 
I ilegală. 

- de a nu scoate în afara spitalului documente care conţin informa/ii privind pacienfii. Este interzisă 
. orice formă de copiere a datelor conţinute în baza de date a spitalului. 

a) O)efidenfialitatea este asigurată prin : 
- ins~ruirea personalului privind protecţia iriformafiilor confidenfiale obţinute în timpul actului medical şi 
a dreptului de proprietate a clien/ilor săi. Acestă cerinfă este înscrisă în fşsa postului; 
- serfinarea unui angajament deontologic de către întreg personalul din spital prin care fiecare salariat se 
oblidă: 

•I să păstreze coefidenţialitatea tuturor datelor, informaţii/or şi documente/or de orice fel de la locul 
I de muncă şi de la nivelul întregului spital; 

•i să nu folosească în interes personal sau pentru alte persoane datele, documentele şi faptele 
! referitoare la activitatea spitalului, asupra cărora define informa/ii; 

•[ să apere integritatea patrimonială de orice fel (materială, morală, etc) a spitalului; 
b)Acjivităţi specifice de prevenire a transmiterii involuntare a informaţiei private : 
- asig;urarea accesului controlat în spital; 
- cirdu/afia codificată a informaţiilor private; 
- elib1erarea de informa/ii doar la cerere şi sub semnatură către persanele autorizate; 
- sec~ritatea şi confidenţialitatea arhivari/or; 
- par1?/area accesului la calculator; 
c) alte prevederi privind confidenţialitatea: 

I Este i-nterzisă·---accesarea···-bazelor ··de date -;;iedi-cale/·-şi· '"inforrnaţ-il- -1nedicale -privin.d-·--starea 
pacierztului, rezultatele investiga/ii/or, diagnosticu/, prognosticul, tratamentul, datele personale care sunt 
confi'denţiale chiar şi după decesul acestuia. 

I . E~te interzi~ă accesarea baze!or de d~:e m.edicale/ !i inforr:;~ţii m_edicafo în afara ~bliga~iilor de 
serviez şz/sau furnzzarea acestora catre ter/1 m lipsa unei aprobarz scrzse a Directorului Medzca/ sau 
Man1gerului şi/sau folosirea aplica/ii/or informatice în afara scopului pentru care au fost create. 

91 I REGULAMENT INTERN -

I 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU 



11.2.prepturile şi obligaţiile angajatorului: 
Art.22.(1).Angajatoru/ are, în principal, următoarele drepturi: 

J) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
ţ,) să stabileasca atribuţiile corespunzătoare fiecarui salariat, în condiţiile legii; 
</) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
6) să constate savârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespwizatoare, potrivit legii, 
I contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

1 să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 
acestora. 

(2). ngajatorului îi revin, în principal, următoarele ob/igatii: 
!1) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 
I relaţiilor de muncă; 
h) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 
I muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
<;:) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil 
i şi din contractele individuale de muncă; 
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 
I 

I
. informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea 

unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă 

1 aplicabil; 
.) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor J susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

'li să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
l contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
~) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 
I lege; 

1h să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
' i? să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

j) în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secţii, de ex. nou 
i născuţi, interzice vizita aparţinătorilor pe secţie. 

CAP~TOLUL VII 
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE 
ALEI SALARIAŢILOR 
Art.1.3.Salariaţii şi Angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin buna înţelegere sau 

' prin i1rocedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare. 
V.1.Splu/ionarea cererilor salaria/ilor 
Art.24.(1 ).La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să îi elibereze 

I. 
acesqna : 

a) copii-ale d.oc11111_lltelor.-existente .în-dosarul.personal:„ 

10 I 

b} copii ale paginilor din registrul elecronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi 
' sau/un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, 

vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, aşa cum rezultă din registrul general de evidenţă 
din dosarul personal, în termen de 15 zile de la data solicitării. 
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(2)lg•j-" •h>~ """="""' m "''' =tifi~ffi" '"'~~""ml 1..,I '1 -j•ooruhri """ 
per~bana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul. 
V.IL1Soluţionarea petiţiilor 
VII. 

1
1. Petiţie-noţiune 

Art.]25.( l )Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin 
e-m~il, adresată de un cetăţean sau de o organizaţie legal constituita, în numele colectivului pe care îl 
reprezintă (cuprinzând obligatoriu datele de identificare ale petiţionarului). 

! (2) Prin cerere se solicită emiterea/adoptarea unui act administrativ sau efectuarea unei operaţiuni 
administrative în temeiul unui drept subiectiv sau unui interes legitim. 

I (3) Prin reclamaţie se contestă un act administrativ sau modul de rezolvare a unei petiţii. 
1 

( 4) Prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes 
public/personal. 

EIJmentele petiţiei 
I (I) Petiţia cuprinde următoarele elemente: 
·1 );;- nume, prenume/denumirea petiţionarului; 

);;- domiciliul/sediul petiţionarului sau adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe 
această cale; 

I > denumirea autorităţii publice; 
I > obiectul petiţiei şi justificarea acesteia; 
I > semnătura petiţionarului sau a reprezentantului său legal (cu excepţia cazului când petiţia este 

trimisă prin poştă electronică). 
: 2) Petiţia va fi însoţită, după caz, de împuternicirea dată reprezentantului legal, dacă este cazul, de 

documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau socotite utile de către petiţionar 
pentrh susţinerea petiţiei. 
Sa~cţiuni pentru lipsa elementelor petiţiei 

(~) Petiţiile anonime sau nesemnate nu se iau în considerare şi se clasează, exceptând cazul când 
semn,alează încălcări ale legii. 

(2) Petiţiile care nu conţin datele de contact ale petiţionarului pot fi respinse de la înregistrare dacă 
I ' 

sunt ~lepuse personal. In cazul în care sunt trimise prin poştă, răspunsul este îndosariat şi arhivat conform 
legii, I pentru a fi comunicat petiţionarului în cazul în care acesta îşi precizează datele de contact sau se 
prezh1tă personal la sediul autorităţii publice. 

T~ansferul petiţiilor 
I Petiţiile greşit adresate sunt trimise în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrare de către 

Com~artimentul de Relaţii cu Publicul autorităţilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor 
sesizÎte, urmând ca în acelaşi termen petiţionarul sa fie înştiinţat despre transferul petiţiei. 

I Autoritatea publică este obligată să primească şi să înregistreze petiţia sau alte documente 
prezeptate în cadrul procedurii de îndată. Compartimentul relaţii cu publicul primeşte, înregistrează petiţia 
în Re'gistrul unic al petiţiilor şi se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi de expedierea răspunsurilor către 

, , I , 
pet1ţ10nan. 

a)I În cazul petiţiilor/documentelor depuse personal sau prin reprezentant, la sediul autorităţii publice, 
ComRartimentul de Relaţii cu Publicul eliberează dovada înregistrării lor. 

I Pacientul/aparţinătorii „ .• şi"--v.izitatori-i au dreptul. la.- accesuL-„neîgr.ădi.t. „la- .registrul de .sugestii, 
reclamaţii şi sesizări, existent la nivelul Compartimentul de Relaţii cu Publicul. 

I Deasemenea, la nivelul Spitalului, hol acces intrare conducere- în faţa Compartimentului Juridic, 
este alnplasată o cutie de reclamaţii şi sugestii, sesizări, unde pacienţii, aparţinătorii şi vizitatorii au acces 
şi po'.ldepune pe'.iţii. Aceste~ ~.e :or colecta.?e căt~e repre~en~antul c?r:ipartime~tului !lelaţ!i ~u Public~~, 
înreg1 tra în Registrul de PeUţn ş1 Reclamaţn, ulterior anahza m Com1S1a de analiză plangen ş1 reclamaţn, 
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desemnată prin decizia managerului Spitalului. În funcţie de obiectul petiţiei acestea vor fi direcţionate 
cătr~ compartimentului specializat, competent în soluţionarea acesteia. 

~).Petiţiile sau orice documente trimise prin poştă se socotesc comunicate în termen dacă au fost 
predate recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea lui. 

J) . În cazul petiţiilor/documentelor depuse prin mijloace de poştă electronică, la adresa 
sesi~ari@spitalulbuzau.ro, autoritatea publică este obligată să comunice în cel mult 2 zile, prin aceleaşi 
mijloace, numărul de înregistrare al petiţiei. 

I În caz de litigiu, dovada depunerii petiţiei prin poştă electronică, respectiv a comunicării numărului 
de îllregistrare, constă în mesajul salvat în dosarul „trimise" al contului de poştă electronică. Pentru 
gestipnarea în bune condiţii a activităţii de soluţionare a petiţiilor prin mijloace electronice, autorităţile 
publice au obligaţia de a asigura, prin paginile de internet proprii, posibilitatea ca petiţiile să fie depuse 
on-li~e iar petiţionarul să primească automat dovadă de înregistrare. 

d).fetiţiile pot fi formulate verbal în cadrul programului cu publicul, audienţelor, audierilor şi şedinţelor 
publ\ce. Aceste petiţii vor fi consemnate în scris şi evidenţiate în Registrul Petiţiilor de către purtatorul de 
cuvâ:

1
11t şi vor fi analizate prin grija Comisiei de Soluţionare a Petiţiilor (desemnată de managerul unităţii). 

VIL2.Modul de so/ujionare a petiJiilor 
MJdul de soluţionare al petiţiilor 

Pen~ soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate conducătorul instituţiei publice sesizate va 
dispclne măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate. 
În acfst sens petiţiile, în funcţie de problematica acestora vor fi date spre rezolvare, de către Comisia de 
analiză a reclamaţiilor şi sugestiilor: 

1.qonsiliului Etic 
2.0omisiei de Disciplină 

I 

3 .~omitetului Director 
4.A.ltor compartimente de specialitate (secţii, departamente implicate) 

dompartimentul Relaţii cu Publicul este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a 
- I 1 . raspunsu u1. 

S1emnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana 
împu1temicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a primit spre soluţionare petiţia. 

,I 

Iii răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 
E!xpedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartimentul pentru relaţii cu 

publibul, care se îngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor. · 
îr\ cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu 

poatd fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia. 
(2)RJ,zolvarea petiţiei poate fi efectuată numai în limitele competenţelor conferite atribuţiile stabilite prin 
actelJ: normative în vigoare (inclusiv Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei). 
(3 )În !situaţia în care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor 
conexa ori, după caz, cea de-a doua se va clasa, dacă răspunsul la prima a fost deja trimis petiţionarului. 
VILJ1 Termen de solujionare a petijiilor 
Artj6.(l)Termenul general de soluţionare a petiţiilor este de 30 de zile de la data înregistrării. 
(2)În !situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţita, conducătorul 
antn~tHtii. nuhlir.e nnate: nre:l11no-i .::1c.e:~t.Je:rme:n J'JLCel..mnlt_ I"'. 7Î le:, _ _ -· _ _ 

(3")f~j~~~~l Î~- ~~;e ,~-~;itiil~-;~-~;;~~~~ d~ l~~-aiiă: a~t~rit~t~ -ori-i~stituţie publică, curge un nou termen de 
30 de zile. 
( 4)Pe\iţiile care intră în competenţa de soluţionare a unor alte autorităţi ori instituţii publice, se trimit 
acestJJra în termen de 5 zile de la înregistrare. 
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VII A.Compartimentul reia/ii publice este compartimentul care asigură îndeplinirea atribuţiilor Spitalului 
în d:eea ce priveşte comunicarea cu publicul, primirea, evidenţa/înregistrarea, urmărirea stadiului de 
solJ1ţionare, soluţionarea şi expedierea corespondenţei petiţiilor, potrivit competenţei compartimentului. 
(2)qompartimentul relaţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii: 
Cu ~.aracter general: 

ii. Întocmeşte documentele de planificare anuală a comunicării, la nivelul unităţii, 
b. Gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii unităţii de 
; către presa scrisă şi audio - vizuală şi prezintă Managerului analize şi sinteze gen „revista presei" 

o;. Asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al Spitalului 
~i. Evaluează lunar stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare şi raportează Managerului 
I rezultatele analizei efectuate, 
e. Sprijină pe timpul documentării şi fumizează informaţii de interes public ziariştilor din mass-

1 media, 
ţ'. Pregăteşte şi asigură prezentarea în presa centrală a informaţiilor referitoare la cele mai importante 
I evenimente din activitatea Spitalului, 

~~- Redactează proiecte de răspuns la petiţii, materialelor apărute în presa centrală şi locală care 
1 vizează personalul şi compartimentul din care fac parte, cu aprobarea şefului structurii respective, 

1:1. Organizează, în urma deciziei conducerii şi cînd situaţia concretă impune acest lucru conferinţe sau 
brefing-uri de presa, iar după desfăşurarea acestora informează conducerea despre problemele 
deosebite, 

i. Realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei 

I 
Internet, 

j. Prezentarea, în numele conducerii Spitalului, a poziţiei oficiale faţă de diferite cazuri, situaţii în 
[ care instituţia este vizată 

N.. Transmiterea operativă, prin apariţii publice, a unor informaţii reale şi credibile în cazul producerii 
I unor evenimente deosebite. 

In domeniul relafiilor cu publicul: 
aD examinează conţinutul şi repartizează corespondenţa adresată în orice formă, inclusiv în formă 
i electronică, Spitalului către compartimentele competente să o analizeze şi să soluţioneze 
j solicitările formulate; 

19 înregistrează şi soluţionează petiţiile care nu intră în competenţa specializată de analiză şi răspuns 
1 a unui alt compartiment din cadrul Spitalului; 

cD solicită informaţii de la celelalte compartimente din Spital, în scopul rezolvării cererilor şi 
1 sesizărilor primite, formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionari, în termenele prevăzute 

de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
dl) soluţionează lucrările repartizate direct, spre analiză, de către manager; 
e9 întocmeşte periodic, la solicitarea conducerii Spitalului, informări privind problematica şi 

principalele aspecte ce se desprind din activitatea compartimentului, inclusiv propuneri de 
j desfăşurarea a activităţii; 

!) realizează expedierea răspunsurilor către toţi petiţionarii care au adresat solicitări soluţionate în 
I cadrul compartimentului; 

g~ organizează __ ev.idenţa.documentelor.primite;Jnto.cmJte .. ş-1 .. tc.ansmise.Ja.„niv.eluLcompartLmentului; 
hr întocmeşte rapoarte de activitate periodice, în legătură cu activitatea compartimentului, cu date 

, statistice ori informaţii necesare conducerii Spitalului; 
d

1

· îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea Spitalului, cu prioritate în domeniul 
relaţional cu publicul, în domeniul său de competenţă; 

Indo eniul comunicării: 
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a) asigură relaţionarea şi comunicarea directă cu petiţionarii, prin serviciul de registratură şi prin 
preluarea apelurilor telefonice; 

b) asigură comunicarea în exterior a informaţiilor sau dispoziţiilor date de către superiorii ierarhici, 
din ordinul şi numai cu acordul acestora, în scopul informării cetăţenilor sau a instituţiilor 
interesate; 

c) elaborează strategii de comunicare la nivelul compartimentului, în ceea ce priveşte activitatea 
acestuia, în scopul îmbunătăţirii continue a relaţiei cu petiţionarii şi cu instituţiile publice; 

i d) colaborează cu alte instituţii publice în domeniul promovării şi extinderii modalităţilor de 
I comunicare interinstituţionale, prin participarea la seminarii, colocvii şi alte asemenea reuniuni, 
! în vederea consolidării şi aprofundării tehnicilor de comunicare; 

Atribufii referitoare la registratura generală: 
!1)primeşte şi înregistrează în registrul propriu petiţiile adresate Spitalului şi o transmite, pe bază de 
J;ondici, către compartimentele din Spital şi unităţile aflate în subordinea acestuia, competente; 
fy )asigură programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petiţii, cereri, sesizări sau alte 

soliciitări de informaţii şi/sau solicitări telefonice; 
Art.p7 .La nivelul Serviciului relaţii publice sunt constituite următoarele evidenţe: 

- registrul general de evidenţă a petiţiilor Spialului; 
-: condica de predare-primire a peţiilor precum şi a răspunsurilor date 
_

1 

condica de prezenţă. 

CAFITOLUL VIII. 
Reg~li specifice privind disciplina muncii în unitate 
VIl~.1.Timpul de muncă 
Artl.28.(1).Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi compartimente de 
munbă, cu trecerea orei de începere a programului şi ora de terminare a programului. 
(2)Cbndicile de prezenţă sunt verificate zilnic de seful de compartiment/serviciu/asistentă şefă/medicul 
şef, ~;are are obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din secţie cu cea din condică. 

I 

Art.29.Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se afla la dispoziţia 
anga)j a torului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de 
munl;ă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. 

I 
Art.:J0.(1 ).Pentru salariaţi angajaţi cu normă întreagă durata normală de muncă este de 8 ore I zi şi 40 ore I 

I 
săpti\ffiână. 
(2).Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depaşi 48 de ore pe săptamână, inclusiv orele 

I .I sup 1mentare. 
(3).P!rin exceptie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 
de o~e pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni 
calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 
(4).P1entru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot 
negoţia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să 
nu d6păşească 6 luni. 
Art.~1.(1).În unităţile sanitare, asistenţa medicală este asigurată fără întrerupere de către personalul 
medifal;. supe~ior, ...... medi.~L- _, _.aux~lla~,-·:~recum -Şi..-de .. ce.lă.lalt .person.Et.1-:.di~- sectoa~ele~-ru:-exe. -C~ntinuitatea 
asisttmte1 medicale se asigura pnn Imn de garda organizate pe speciahtah, garda mslitumdu-se mtre ora de 
termlnare a programului si ora de începere a programului de dimineata din ziua urmatoare. In zilele de 
repatls saptaanal, zile de sarbatori legale si in celelalte zile in care potrivit reglementarilor legale nu se 
lucrtza, garda începe dimineata 1 8.00 si dureaza 24 ore. Pentru specialitatile in care nu este aprobata 
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!ini4 .de ~ar?a, .con~~nuitatea asistentei .medicale. se. asigura. de catre liniile de garda din specialitatile 
mru.j:hte, iar m situata except10nale se asigura contmu1tatea pnn garda la domiciliu. 
(2).Ţimpul de muncă, organizarea gărzilor în unităţile sanitare se face conform Regulamentului M.S.P. 
apro1'at prin Ordinul MSP nr. 870/2004. 
(3) <Drele de contravizită în funcţie de numărul de zile lucrătoare din iună,sunt stabilite astfel: 

!I - în lunile cu 20 zile lucrătoare , numărul de ore contravizita trebuie să fie 20; 

1 

- în lunile cu 21 zile lucrătoare , numărul de ore contravizită trebuie să fie 22; 

J 

- în lunile cu 22 zile lucrătoare , numărul de ore contravizită trebuie să fie 24; 
- în lunile cu 23 zile lucrătoare , numărul de ore contravizită trebuie să fie 26. 

Con 
1
ravizita se organizeaza după -amiază în zilele lucrătoare şi dimineaţa , în zilele de repaus 

săptămânal şi sărbătorile legale si in celelate zile in care potirvit dispozitiilor legale nu se lucreaza. 
1

1 

Întervalul orar de efectuare a contravizitei este: 
- în zilele lucrătoare: orele 17,00-,19,00 
- în zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale: orele 8,00- I 0,00 
I Medicii încadraţi în secţiile şi compartimentele cu paturi pentru care se organizează contravizita 

, caije nu sunt incluşi în linia de gardă de specialitate , vor presta activitatea de minim 6 ore în cursul 
dimineţii, respectiv 8.00 - 14.00 , şi 20 de ore de contravizită Iunardupă-amiază în zilele lucrătoare şi 
dimiheaţa , în zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale. 

Cf) Programul de lucru pe categorii de personal si locuri de munca sunt stabilite in Anexa la 
Regulamentul Intern. 

I 

Art.~2.(1 )Asigurarea continuităţii asistenţei medicale de către personalul mediu şi auxiliar precum şi alte 
activităţi se face organizarea programului de lucru în ture în program de 8 ore sau 12 cu 24 ore, conform 
Ordijmlui ~.S.P nr. 870/2004 şi Contractului colectiv de muncă pe ramură sanitară. 
Art.33.(1 )ln cadrul unităţii se desfl!şoară program de lucru egal de 8 ore, de 7 ore, de 6 ore pe zi, 
org~izat conform prevederilor legale- Ord. M.S. nr. 245/2003; Ord. M.S. nr. 870/2004. 
(2).M baza condicii de prezenţă a graficelor de lucru, se întocmesc pontajele de lucru, care în mod 
obligatoriu trebuie să reflecte situaţia reală a fiecărui salariat: prezenţă la serviciu, concediu de odihnă, 
concbdiu medical, concediu fără plată, concediu îngrijire copil. 

I 

VIII.~.Munca suplimentară 

Art.44.Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal (pentru salariaţii angajaţi 
cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână), 
este qonsiderată muncă suplimentară. 
(2).Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră 
sau p1entru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui 

"dl acei ,ent. 
(3).Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice 
după efectuarea acesteia. 
( 4)În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul 
normal de lucru. 
(5)În !cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, munca suplimentară va fi plătită 
conf9rm legislaţiei în vigoare. 
( 6)Locuri.le de muncă .si _ categoriile de .. personaL-pentru-.care--dttrata .. -normală- -a -timpul.u.i--de-.luc.v..l----este„ .. mai- -
mică Ide 8 ore pe zi sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 870/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului privind timpul de muncă în unităţi sanitare. 

I 
VIII.13.Munca de noapte 
Art.315.Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. 
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(2). urata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, 
calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale 
cu Jrivire la repausul săptămânal. 
(3).Durata normală a timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a caror activitate se desfăşoară în 
con~jiţii speciale sau deosebite de muncă nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore 
deciit în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil şi 
nwtlai în situatia în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul 
coJdctiv de muncă încheiat la nivel superior. Angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus 
coiJpensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore. 

I 

(4).Salariaţii care urmează să desfăşoare munca de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte 
de î~1ceperea activităţii şi, dupa aceea, periodic. 
(5)J:<1ste considerat program în 3 ture, sistemul 8/16, 12/24 ore, salariatul având obligaţia efectuării 
serv,iciului de dimineaţă, după-amiază şi noapte, în decursul unei luni în conformitate cu prevederile 
legale, 4 zile în tura a II-a şi 4 zile în tura a III-a. 
(6).~\sistentele şefe pentru programul de 3 ture au obligaţia efectuării serviciului de dimineaţă, după 
amiază şi noapte în decursul unei luni: 4 zile tura a II-a, 4 zile tura a III-a. 

I 
VIIJ:.4.Repausul 
Art.!36.Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă. 
Art.~7.(l)În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au 
dreptul la pauză de masă şi la altr pauze , în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. 
(2)Phuzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din 

I 
regulamentul intern , nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă. 

I 
(3).~alariatii au dreptul între doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore 
cons1pcutive. 
Art.38.(1 ).Prin exceptie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între 

h. I b . sc 1rn un. 
(2).R.epausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. 
(3).R.epausul saptamânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sârnbata şi duminica. 
( 4).ÎJ1 cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau 
des~şurarea normală a activităţii, repausul saptamânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin 
contr!actul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern; salariaţii vor beneficia de un spor la 
salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă. 
VIIIIS Concediul de odihnă şi alte concedii ale salaria/ilor 
(1) qurata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. 
(2) Diurata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu 
respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile. 
(3) S\rrbatorile legale în care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv 
de m\mca aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihna anual. 
(4) L1a stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si 
cele !1ferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru îngrijirea 
copilhlui bolnav se considera perioade de activitate prestata. 
( 5) L1 situ atia. .in car~ incapacit.atea:·~.empora~a"de:munca"sau .. conc~d.~-ul-~e-mat~mitat~·~Cncedi~l-·d~-·r-isc 
maternal ori concedtul pentru mgnJlrea copilulu1 bolnav a survemt m timpul efectuam concedtulu1 de 
odihr\a anual, acesta se întrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a 
incetlit situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a 
copilhlui bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate. 
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( 6) ~alariatul are dr.eptul la. ~?ncedi.~ de ~dihna anua~ si în situat~a în care incap~citatea .tempora~a de 
munca se mentme, m cond1tnle legu, pe mtreaga penoada a unui an calendanshc, angaptorul fiind obligat 
sa aborde concediul de odihna anual într-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care 
ace~a s-a aflat în concediu medical. 
Arth9 .Efectuarea concediului de odihnă 

I 
(I ).~~oncediul de odihna se efectueaza în fiecare an. 
(2)Ii1 cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de 
odi~na anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul 
este ]obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat într-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator 
celuţ in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual. 
Art.~0.Compensarea în bani a concediului de odihnă 
(I )Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii 
cont~actului individual de munca. 
Art.~l.Programarea concediului de odihnă 
(1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza în baza unei programari individuale stabilite de 
angajator cu consultarea salariatului. Programarea se face pâna la sfărsitul anului calendaristic pentru anul 
urm~tor. 
(2) P

1
rin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, <lupa caz, perioada în care 

sala~iatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. 
(3) îJ1 cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. salariatul poate solicita efectuarea concediului 
cu ce\1 putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. 
( 4) îJ1 cazul în care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca 
pro~:amarea astfel încât fiecare salariat sa efectueze într-un an calendaristic cel putin 1 O zile lucratoare de 

Id' ' t conce m nemtrerup . 
(5).S1a!ariatul este obligat sa efectueze în natura concediul de odihna în perioada în care a fost programat, 
cu e~:ceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate 

I fi efectuat. 
Inderrnizaţia de concediu 
(1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu 
poatel fi mai mica decât salariul de baza, indenmizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru 
peri~ada respectiva, prevazute în contractul individual de munca. 
(2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la 
alin.~!) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile 
de concediu. 
(3) hltdenmizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare înainte 
de plbcarea în concediu. 
Art.42.Intreruperea concediului de odihnă 
(I) cbncediul de odihna poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 
(2) Aingajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna în caz de forta majora sau pentru interese 
urgerlte care impun prezenta salariatului la locul de munca. În acest caz angajatorul are obligatia de a 
supoJta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de munca, 
precJm si eventualele prejudicii suferite de acest<! ca.Jlflllare a Îl:J,treruma:iLcoQcediuluLde odihna. ... . .. -··I ·-··-·-···---„·------~----„.„ .. „ .............. - ----- -

Alte ~oncedii: 
(l)Înlcazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ 
în du1ata concediului de odihnă. 
(2).Salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente deosebite în familie, după cum urmează: 
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- căsătoria salariatului - 5 zile; 
- n~tere - 5 zile; 
- că~ătoria unui copil - 3 zile; 
- d~:cesul soţţului/soţiei,. copil.ului, socrilor şi ~udelor de gradul I inclusiv - ~ ~ii~; 
- zrna de naştere a salanatulm, le cerere, urmand a se efectua recuperarea z1le1 hbere acordate. 
(3).!l\.ceste concediii se acordă la cererea solicitantului către conducere. 
Art1;43.(l)Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată. 
(2).1,:::oncediul fără plată se acordă salariaţilor la cererea acestora, durata concediului fără plată este 
conform contractului colectiv de muncă ţinându-se seama de interesele unităţii. 
Artj.44.Concedii pentru formare profesională: 
(l).\lalariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. 
(2).~::oncediile pentru formare profesională se acordă cu sau fără plată. 
(3).i::oncediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada 
font1ării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 
( 4).~ngajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav 
desfăşurarea activităţii. 

I 

(5).~::ererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel 
puţi/,1 o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie sa precizeze data de începere a stagiului de formare 
pro~esională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională. 
(6).În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui 
salatiat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru 
fmajare profesională, plătit de angajator, de până la 1 O zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. 
(7).~n cursul a 2 ani calendaristici consecutivi salariatul are dreptul la concediu pentru formare 
prof}lsională, de până la I O zile lucrătoare. 
(8).Efectuarea concediului fără plată pentru formarea profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul 
unuil an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru 
susţi1nerea examenelor de promovare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 
(9).D>urata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă 
anudl şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, 
alteJJ, decât salariul. 

DisLzi/ii din cuprinsul Hotărârea nr.25011992, republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii 
ale ,ţalaria/ilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unită/ile 

I 
bug4tare 
,1. rt. fS. Coru;1'.!fjul de odihnă 
(l).~alariaţii din administraţia publică au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă 
plătn, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea lor în muncă. 
(2).Salariaţii care sînt încadraţi în posturi cu fracţiuni de normă (4 sau 6 ore pe zi) au dreptul al concediu 
de O<~ihnă cu durata integrală stabilită potrivit art. 1, corespunzător vechimii în muncă. 

I 
Art.46.(J) Concediul de odihnă se efectuează înjiecare an calendaristic, integral sau frac/ionat. 

I 

~~ 1o;~~~:~:~:~~h;ii:::c~ta:~cţionat,. la ce!'e'!'easa!a!'iatu!ui,-cu condifiacaima-dint!'ej.,-acfiuni să 

Art.47.Concediul fără plată 
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{I)J,P,;";; d;o mlm;oo;ro/;P pPblioă, d;o rogilk """''"'" <P•"ifl' <ko~b;; ş; d;, ~;;;;i;i, hPg<<Pro 
au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, 
pentru rezolvarea următoarelor situa/ii personale: 
a) sJsfinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în institufiile de învăfămînt superior, 
curs I seral sau fără frecven/ă, a examenelor de an universitar, cit şi a examenului de diplomă, pentru 
salarliafii care urmează o formă de învăfămînt superior, curs seral saufărăfrecvenfă; 
b) su;sfinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în 
cazul salaria/ilar care nu beneficiază de burse de doctorat; 
c) pr!ezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate. 
(2).Sblariafii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele situa/ii: 
a) în;~rijirea copilului bolnav în vîrstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; în acest 
drepl beneficiază atît mama salariată, cit şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru 
ace14aşi motive, de concediu fără plată; 
b) tratamentul medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are 
drep4ul, potrivit legii, la indemniza/ia pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru 
însof{rea so/ului sau, după caz, a so/iei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cit 
aceştia se afla la tratament în străinătate - , în ambele situa/ii cu avizul obligatoriu al Ministerului 
Sănăfă/ii. 
(3). Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decît cele prevăzute la alin. (I) 
şi (2JI pe durate stabilite prin acordul păr/ilar. 
Art.4•8.(1).Pe durata concediilor plătite nu pot fi încadrate alte persoane, urmînd ca sarcinile de serviciu 
ale titularilor posturilor sa fie redistribuite. 
(2).P•~ durata concediilor fără plată mai mari de 30 de zile lucrătoare se pot încadra alte persoane cu 
cont~acte de muncă pe durata determinată. 

Prin lcest regulament intern, se stabileşte programul de lucru conform anexei care face parte integrantă 
I 1 . prezentu u1. 

(2).Dbrogările individuale de la acest program pot fi aprobate numai de conducerea Angajatorului. 
(3).Pi·ogramul de muncă şi modul de repartizare al acestuia sunt aduse la cunoştinţa salariaţilor şi sunt 
afişatb la locurile de muncă. 
Art.19.Serviciul resurse umane va ţine evidenţa întârzierilor, învoirilor, a concediilor de boală, de studii şi 
fără pllată şi separat, a concediilor de odihnă. · · . 

CAPITOLUL IX 
Abat~rile disciplinare şi sancjiunile aplicabile 

N
I • 

IX. lotrnne 
Art.50.(1 ).Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 
inacţi6ne săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul 
intenJ, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile 
legal~ ale conducătorilor ierarhici. 
(2).Aj1gajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni 
disciP,linare salariaţilor sEi.i ori de câte ori constată. că .. aceştia.„an„să:vârşit o .. abatere disciplinară. 
Abattlrea disciplinară atrage răspunderea disciplinară a salariatului. 

i 

IX.2 ibliga/iile salariatului: 
Art.50.(J).Salariatului îi revin, în principal, urma/oarele obligatii: 

19 I REGULAMENT INTERN 
SPITALUL JUDLTEAN DL URGENTA BUZAU 

CONFORM CU ORIGINALUL 
/~ 



al) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 
fişei postului; 

l:l;) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
d) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 
I aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

~) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
eD obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
'1il alte obligaţii prevazute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
hY obligativitatea de a păstra anonimatu/ şi confidenţialitatea datelor pacientului în toate 

' I sec/iilelcompartimentele unităţii spitaliceşti; 
i)I obligativitatea respectării dreptului pacientului conform Legii nr.4612003, cu modif.şi complet 

ulterioare. 
IX.3 faptele salariaţi/or Spitalului consiferate abateri: 
Art.~1.Fapte în legatură cu munca şi care constau într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de 
către jsalariat considerate abateri disciplinare ale salariaţilor spitalului sunt următoarele : 

20 I 

·1 a. Fumatul în unitate în afara spaţiilor special stabilite de conducerea unităţii; 
b. Organizarea sau executarea unei operaţii sau lucrări, darea unei dispoziţii pentru executarea 

acesteia, care au condus sau puteau conduce la perturbarea activităţii spitalului, la 
pierderea unor contracte sau comenzi, la pagube materiale sau la accidente de muncă; 

c. Incălcarea regulilor şi disciplinei la locul de muncă, precum şi a normelor privind 
exploatarea, întreţinerea şi administrarea bunurilor spitalului; 

d. Sustragerea sub orice formă de bunuri şi valori aparţinînd spitalului; 
e. Încălcarea regulilor privind activităţile de protecţie şi sănătate a muncii, de prevenire şi de 

stingere a incendiilor; 
f. Introducerea sau consumul de băuturi alcoolice sau de substanţe stupefiante în incinta 

spitalului; 
g. Prezentarea la serviciu în condiţii necorespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a 

sarcinilor, precum şi efectuarea serviciului sub influenţa băuturilor alcoolice; 
h. Încălcarea regulilor privind cofidenţialitatea unor documente şi informaţii stabilite de 

conducerea spitalului; 
1. Încălcarea şi nerespectarea regulilor de luptă împotriva infecţiilor nozocomiale şi în mod 

special în spaţiile cu risc crescut ( bloc operator, sterilizare, secţii chirurgicale şi ATI) 
J. Neprezentarea la serviciu la solicitarea conducerii spitalului, pentru înlăturarea efectelor 

unor calamităţi naturale; 
k. Absenţe nemotivate începând de la 3 zile, nerespectarea programului de lucru sau părăsirea 

serviciului în timpul perioadei de lucru normate; 
I. Efectuarea în timpul programului a unor lucrări ce nu au legătură cu obligaţiile de serviciu; 
m. Nerespectarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă; 
n. Folosirea abuzivă a autovehicolelor, precum şi a altor bunuri aparţinînd spitalului; 
o. Neţinerea, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a documentelor de 

CnPf'ialit'.lfP Q P,,jrlp.nfl::oln„ .,n„P.Pllm_ C'Î, 1"'0.1'.t".'1.1.lt:°j,-Î~'lreo. ... d.o.._.,dat_p sau- -infor.tnat,ii ·inexacte C<")n 
~y..,.., . ..,.,.„.._..„..,; .,.· .., ...... ,,....,-,)""''"'-; f'•"""",,..u• 'f• · ;,,>V'iu„uu ...... u. U U.V '-'" „.., .:>UW 

incomplete; 
p. Nerealizarea lucrărilor încredinţate în condiţiile stabilite; 
q. Neînştiinţarea şefilor ierarhici asupra unor deficienţe de natură a stînjeni activitatea 

normală a spitalului; 
r. Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse în fişa postului; 
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s. Dezinteres sau atitudine anticoncurenţială în desfăşurarea activităţii, traduse prin apariţia 
de pagube materiale la nivelul unităţii; 

t. Schimbarea turelor între salariaţii fără a urma aviz în acest sens cu respectarea procedurii 
specifice. 

Art. 5[.Abatere disciplinară repetată - reprezintă săvârşirea în mod repetat a unei abateri disciplinare de 
acela1şi fel înr-un inerval de 6 luni în condiţiile în care pentru fiecare abatere constatată au fost efectuate 
acţiupile corespunzătoare de identinficare şi sancţionare de către părţile responsabile. 
Art.5;3. Abatere disciplinară gravă este considerată gravă săvârşirea de către angajaţii Spitalului a uneia 
dintry următoarele fapte: 

a] utilizarea unui limbaj neadecvat fată de pacienţi; 
b1 refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atribuţiile de serviciu; 
c) săvârşirea în mod voit a unor greşeli de procedură/practică medicală, a unor operaţiuni sau lucrări 

j care au condus sau ar putea conduce la accidente, vătămări, agravările ale stării de sănătate a 

I 
pacienţilor, sau pagube materiale(lipsa în gestiune, distruderea de produse, depozitare incorectă, 
etc); 

<l'.1 orice altă inacţiune care reprezintă nerespectarea unor cerinţe cu prinse în CIM, regulamentul 
' j intern, fişa postului sau alte reglementărilor interne care este definită specific ca fiind abatere 
; disciplinară gravă sau care a adus prejudicii semnificative Spitalului; 

e~ nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a 
i confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlate drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 

f) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate/consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de 
lucru/introducerea în unitate a băuturilor alcoolice/refuzul de a-i fi testată alcoolemia. l 46/2003; 

Testa; ea alcoolemiei - În virtutea dreptului său de a-si organiza activitatea si de control asupra modului 
de îndeplinire a atributiilor, Angajatorul are dreptul pe timpul programului de lucru de a testa alcoolemia 
salariatilor. cu mijloace mecanice (fiole alcooltest; testere. etc), la începutul activitătii, în timpul orelor 
de lui;ru, sau ori de câte ori situatia o impune. Refuzul salariatului de a-i fi testată alcoolemia se 
consiaeră o recunoaştere tacită a consumului de băuturi alcoolice. sens în care va fi convocat pentru 
des@Surarea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă. 
Art.51.Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a 
confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlate drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003 
atrag~, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală conform prevederilor legale. 
Art.5~.(l)Constituie, de asemenea, abateri disciplinare şi următoarele fapte săvărşite de conducătorii 
ierarhici în măsura în care acestea le reveneau ca obligaţii: 

a. j neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, coordonare şi control; 
b. I neexecutarea obligaţiilor privind îndrumarea salariaţilor din subordine în legătură cu atribuţiile de 

serviciu; 
c. abuzul de autoritate faţă de salariaţii în subordine, ştirbirea autorităţii sau afectarea demnităţii 

acestora; 
d.

1 

aplicarea sau propunerea aplicării în mod nejustificat a unor sancţiuni. 

(2).A1g-ajat~~~~s~:.~t:~:l~;~:4~~~~0;:i~~~~~:::~:::~::~t;~!:~asa!ariuluiminimpeţară; 
I - neeliberarea la solicitarea salariatului a documentelor legate de calitatea de salariat; 

21 I 

· - primirea în serviciu a unei persoane pentru care nu a fost încheiat contract individual de 
muncă; 
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Art.56.Enumerarea faptelor arătate mai sus nu este limitativă, sancţiunile disciplinare putându-se aplica şi 
pentfu nerespectarea oricăror altora obligaţii de serviciu prevăzute în actele normative generale sau 
. I • . 
mteroe, m vigoare. 

I 

Art.57 Amenzile disciplinare sunt interzise. 
(2) ~entru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 
IX. ~ancţiunile disciplinare: 
Art.~8.Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul savârşeşte 0 
abatere disciplinară sunt: 

a~ avertismentul scris; 
b~ retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, 

\ pentru o durata ce nu poate depaşi 60 de zile; 
c1 reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indenmizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-

)
1 d!Oo/cf:o; d' · l' 1 .. d' 'd l d ă e · es acerea 1sc1p mară a contractu UI m 1v1 ua e munc . 

Sanct!'uni in cazul nerespectării prelucrării datelor cu caracter personal: 
a) 'prelucrarea datelor cu caracter personal de către un operator sau de o persoană împuternicită de acesta, cu 

î'ncălcarea sau cu nesocotirea drepturilor prevăzute la art. 12 - 15 sau la art. 17 din Legea 677/2001 
b) ;heîndeplinirea obligaţiilor privind aplicarea măsurilor de securitate şi de păstrare a confidenţialităţii 

r)relucrărilor, prevăzute la art. 19 şi 20 din Legea 677 /200 I, 
consţituie contraventie daca nu este savârşită astfel de condiţii să constituie infracţiune si se sancţionează conf.legii 
677/2001 
Condtatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către autoritatea de supraveghere, conform 
prevdederilor legii nr.677 /200 I cu modificarile si completarile ulterioare. 

I 
Reguli referitoare la procedura disciplinară 
Art.59.(1 )Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară având dreptul de stabili sancţiunea disciplinară 
în rapbrt cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşită de salariat. 
(2).Ai1gajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 
săvâr/:ite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 
b) gradul de vinovăţie al salariatului; 
c) consecinţele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

IX.4.~:ercetarea disciplinară prelabilă 
I 

Art.60.Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o masură, cu excepţia - avertisment scris - nu poate fi , 
dispu~ă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 
Etapele cercetării disciplinare prelabile: 

1.1 Declanşarea cercetării disciplinare prealabile 
- referat de sesizare în care se precizează fapta săvârşită de salariat, fapta în legătură cu munca, şi care 
const~ într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de salariat. 
- refer~tul se înregistrează în registrul de intrări al Spitalului. 

I -··. -· ----·--------------· -·------·-----·-··--··-·-------------------·-------· - - - -- ---- -- .. - - - -
2 .. Nllmirea persoanei împuternicite/comisiei de cercetare disciplinară prealabilă 

- se rabe prin decizie a reprezentantului legal al Spitalului. 
3.1 Convocarea salariatului 

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana 
împut~rnicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul exact cum este scris în 
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fi I 1···1d 'l l' d" re eratu 1rnţ1a , ata, ora ş1 ocu mtreve ern. 
În cutsul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în 
favo+ea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le 
consi~eră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un 
reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 
Conv:ocarea salariatului va fi înmânată de îndată, cu semnătură de primire, celui în cauză; în caz de refuz 
de primire, va fi expediată de îndată prin poştă, cu confirmare de primire. 
Se v~ ţine cont de perioada necesară înmânării de către Poştă a scrisorii cel puţin 5 zile intre data 
expedierii şi data prevăzută pentru cercetarea disciplinară. Se va expedia scrisoare cu valoare declarată şi 
confitmare de primire şi/sau se va apela la serviciul prioripost. 

4J Desfăşurarea cercetării disciplinare prealabile 
- intr~bările trebuie formulate clar; 
- treb]Jie sa-i fie oferită salariatului posibilitatea să se apere şi să prezinte toate probele şi motivaţiile în 
favoarea sa. 
Toat9 aparările în favoarea sa şi toate probele şi motivaţiile pe care salariatul le consideră necesare în 
apărarea sa se consemnează în Nota explicativă pe care salariatul o dă în cursul cercetării disciplinare 
prealJbile, în faţa Comisiei de cercetare disciplinară. 

I 

Refuzul salariatului de a-şi prezenta apărările în favoarea sa şi toate probele şi motivaţiile pe care le consideră 
necesrlre în apararea sa in Nota explicativa, precum si cazul neprezentării salariatului, filră un motiv obiectiv, în 
veder~:a cercetării disciplinare prealabile, vor fi consemnate într-un proces verbal, ce constituie probă în cadrul 
procedurii de cercetare disciplinară prealabilă, întocmit de către Comisia de cercetare disciplinară. 

! 

5.1 Finalizarea cercetarii disciplinare pretabile 
Comisia de cercetare disciplinară va întocmi un raport de cercetare în care se va specifica dacă fapta 
săvâr$ită de salariat este încadrată ca abatere disciplinară, precum şi propunerile de sancţionare. 
Rapo~ul de cercetare va cuprinde, în mod obligatoriu, elementele: 
- descrierea faptei săvârşite de salariat în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune 
săvâr$ită cu vinovăţie de acesta şi motivul pentru care fapta a fost încadrată ca abatere disciplinară; 
- predzarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv 
de mJncă aplicabil care au fost încălcate de salariat, corelate, după caz, cu prevederile din instrucţiunile de 
lucru, I deciziile interne, alte documente specifice incalcate/nerespectate de salariat; 
- mot~vele pentru care au fost inlaturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 
prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 
- propfmerea de sancţionare şi temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică (articolul 
din regulamentul intern, coroborat cu articolul din Legea nr. 53/2003 republicată în Codul Muncii, în baza 
cărora se aplică sancţiunea disciplinară). 

O
. I .. 
~1t1a 

IX.5. !Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 
termei

1
1 de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar 

nu mrui târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
Sub s~ncţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 
a) descrierea faptei cifre coristituie iibătere 'discip1iii.iiiă; 
b) prebzarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă 
sau cdptractul colectiv de muncă aplicabil care ~u fost încălcate de s~l~at;. „ . . . 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărănle formulate de salariat m tlmpul cercetăru d1sc1plmare 
prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată 
cercetkea; 
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d)<liW do drept în hllo oăruio =''""" diodp """" re op !ici!; 
e )terpienul în care sancţiunea poate fi contestată; 
t) inîtanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi 
prodhce efecte de la data comunicării. 
Combnicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin 
scris•jare recomandată, la domiciliul sau reşedinţă comunicată de acesta. 
Deci!da de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 
de zi le calendaristice de la data comunicării. 

I 
Art.61.(1).Dacă faptele sunt săvîrşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale constituie infracţiuni, 
făpturtorii vor fi sancţionaţi şi potrivit legii penale. 
(2).Provocarea de pagube materiale angajatorului din vina şi în legătură cu munca salariatului atrage 
răspJndererea patrimonială a acestuia, adică obligaţia de a repara paguba produsă. 
(3).R1ăspunderea penală, administrativă sau patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta 
săvâ~şită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi obligaţiile de muncă. 

Rasplnderea patrimonială 
Art.~2.Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl 
despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa 
angaj~torului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legatură cu serviciul. 
Art.~3.(l)Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contri1ctuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatură cu munca lor. 
(2).SJlariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu 
puteiu fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. 
(3).înl situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legatură cu 
munc1a sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea 
contr/1valorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la 
data timunicării. 
( 4).C1)ntravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât 
echiv!11entul a 5 salarii minime brute pe economie. 
(5).Cilnd paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în 
raport! cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 
Art.6~.Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea 
fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este 
cazul,I ş~ în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 
Art.65.In cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un 
termep de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angaja torul se poate adresa 
execu,torului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă. 

I 
CAPJ{[OT .Ul . .XI. 
Modalităţile de aplicare a altor dispozifii legale sau contractuale specifice 

Art.66.(1 ).Încadrarea salariaţilor în unităţile sanitare se face numai prin concurs sau examen, după caz, 
fi I 1 „ con oE egn. 

(2).Po,sturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs în raport cu necesităţile unităţii. 
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(3).qondiţiile şi modul de organizare al concursului sunt reglementate prin HG 497/2010, ordinul MS 
628/~001 cu modificările completările ulterioare. 
Art.~7.(1).Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la nivelul 
societăţii funcţionează următoarele principii: 

a1
1

. permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în domeniul 
relaţiilor de muncă; 

l:)I. imediata informare, sub semnatură de luare la cunoştinţă, a salariaţilor despre noile reglementări în 
. domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice; 

ci. imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă Ia 
I nivelul unităţii. 

(2).Însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incipiente faţă de specificul activităţii unităţii. 

I . 
CO~TRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 
Elementele esenţiale ale contractlui individual de muncă 
Art. :68 - ( 1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, 
în limba română. C.I.M. se redactează în două exemplare, din care unul pentru salariat. 
(2) Abterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de 
eviddnţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. 
(3) Abgajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din 
contr~ctul individual de muncă. 
(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. 
"(5) J4bsen/ele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. 
(6) Fac excep/ie de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate 
în co~di/iile art. 155 şi 156. " 
ANTERIOR ANGAJARJJ: 
Anterlior începerii activitătii Contractul Individual de Muncă se înregistrează în Registrul General de 
EvidJnţă al salariaţilor, care se transmite la ITM. 
Anteidor începerii activitătii angajatorul este obligat să înmâneze salariatului un exemplar din CIM. 
Antetfor încheierii CIM angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării cu 
privite la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în CIM. 
Persoba selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin 
unnă~oarele elemente: -
a) identitatea părţilor; 
b) loJul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse 
locurij; 
c) se~iul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, 
preculn şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; 
e) cri~eriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; 
f) risdurile specifice postului; 
g) dat.li de la care contractul urmează să îşi producă efectele; 
h) în d:az-ul- unui-ccntrast-de„-murH~ă-pe-„dur.ată--deterrninată--sau--al- unui-contract-de- muncă~temporar:ă,- d-urata 
acest9ra; 
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 
j) con·~iţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; 
k) sal~riul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii 
salaril~lui la care salariatul are dreptul; 
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I) du ta normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; 
m) irldicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului; 
n) d +ata perioadei de probă. 
Anterior angajării angajatorul va solicita persoanei selectate în vederea angajării certificatul medical 
cons~tator al faptului că este aptă pentru prestarea acelei munci. 
Anterior angajării - CIM se încheie după verificarea prealabilă a aptitidinilor profesionale şi personale ale 
pers danei care solicită angajarea. 
Modhlităţile în care urmează să se realizeze verificarea pretabilă a aptitudinilor profesionale şi personale 
sunt:linterviul, recomandările, concursul, proba practică, perioada de probă. 
Recomandările: angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la 
foştiij săi angajatori, dar numai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării. Pentru a asigura 
transr,arenţa procesului de recrutare şi pentru a asigura intimitatea profesională a candidatului Angajatorul 
va sdlicita recomandările numai cu înştiinţarea prealabilă a celui în cauză. 
Pentru a întări încrederea că elementele prezentate în CV sunt adevărate şi corect prezentate şi de a-l ajuta 
să ial o decizie finală Angajatorul poate solicita recomandări într-o etapă avansată a procesului de 
reco~uandare, aunci când salariatul corespunde profilului căutat. În acest sens Angajatorul solicită 
candidatului numele şi contactele a 2 sau 3 persoane ce pot oferi aceste recomandări ( fost şefi, foşti 
cole~, etc). 
Angajatorul are obligatia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în 
bune !condiţii la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Dosarul 
perso11at al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul 
indiv/dual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea 
contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente 
care dertifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru. 

I . 
CLA ~!ZE SPECIFICE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 
În afJla clauzelor esenţiale între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte 
clauze specifice. 
Sunt !considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă: 

a) dauza cu privire la formarea profesională; 
b) tlauza de neconcurenţă; 
c) hauza de mobilitate; 
d) l:tauza de confidenţialitate. 

PER)P.ADA DE PROBĂ 
Ar1t.69. (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă 

se po!tte stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de 
cel m111lt 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. 

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv 
prin riaodalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. 

( 4) !Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră 
perioadă-de-stagiu. - -„-·------„-· --····„--„-'"„ ... „.. ... „ .. „ ..•••.• -----·-.„„ .. „_ ... __ „ ______ .... - ·-····--„„'". --- ------·--·· ... „„„„,_ __ "'---· - ---··-... ·-·-- „ .• • -

(4"b Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai 
printr·:·o notificare scrisă, la iniţiativa oricăreia dintre părţi. . . . „ 

(5) !Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate dreptunle ş1 are toate obhgaţ11le prevăzute 
în legislaţia muncii, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă. 
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lrt. 70. ( l) Pe '""" ~"''''" oool '"""' IDdMfool do m~•• " """' fi mblll<ă "'" o ''"""' 
peri <Ţadă de probă. 

(2~ Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta 
deb11tează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un 
loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase. 
(3) !Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la durata 

peri<jadei de probă. 
( 4) Perioada de probă constituie vechime în muncă. 

M04IFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
Art.71. - (1) Deoarece raporturile de muncă ale salariaţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău au Ia 

bază ~n contract individual de muncă, modificarea acestuia nu poate fi făcută decât în condiţiile legii. 
(2) C/rice modificare a unuia dintre elementele esenţiale ale Contractului Individual de muncă, în timpul 
exec~1tării, impune încheierea unui act adiţional la contract, în termen de 20 de zile lucrătoare, de la data 
apari·ţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de 

~~~~li°ntractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. 
Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente : 
a) durata contractului; 
b) locul muncii; 
c) felul muncii; 
d) condiţiile de muncă; 
e) salariul; 
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

Art.7~.(l)Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea 
salari~tului într-un alt loc de muncă decît cel prevăzut în contractul de muncă. 

I (2) Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi 
în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a 
salari~tului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii. 

SUS).ENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
I 

Art. 73.(1) Suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă poate interveni 
de drd:pt, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. 
(2) dmtractul individual de munca se suspendă de drept în următoarele situaţii: 
a) cotlcediu de maternitate; 
b) co~cediu pentru incapacitate temporară de muncă; 
c) carantină; 
d) exdrcitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata 
mandhtului, dacă legea nu prevede altfel; 
e) îndbplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 
f) „I ·-. . ,orţam.<\l.(lnl, ......... ··-········ ·-··- ·- „ - - . --- · ···· · -· - -- - -- -· 

g) în rlazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare 
pentnl exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori 
atestăl·ile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; 
i) în alte cazuri expres prevazute de lege. 

I 
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(3) <fontractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii: 
a) c'Jncediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 
împ l~nirea vârstei de 3 ani; 
b) c~ncediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, 
pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
c) c1ncediu paternal; 
d) c~ncediu pentru formare profesională; 
e) e ercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau 
localhpe toată durata mandatului; 
t) pal iciparea la grevă. 

(4) qontractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în 
condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern. 

(5) ~ontractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: 
a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii; 
b) în 

1
cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în 

jude9ată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti; 

c) în 1

1

cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru 
motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 
d) pe durata detaşării; 
e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare 
pentru exercitarea profesiilor. 

I 
C.I.Nf- poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru 
interese personale. 

ÎNCJTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
Art.7j4.(l)Contractul individual de muncă poate înceta astfel: 
a) de drept; 
b) ca rrmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; 
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de 
lege. j 

(2) C<mtractul individual de muncă existent încetează de drept: 
I 

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării 
angaj~1torului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii; 
b) la ~lata rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a 
salari~tului sau a angajatorului persoană fizică; 
"c) I~ data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare 

;:::rt:~~:!;:~e;~~;1:i~:;:::;1:;~:!~':/e~i;~;::;:;:;;;:·~:,:::;;~~;~;;;:v;:::!~':;;:i;;;~1111, 
stand~rd de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul 
invalidităţii de gradul I sau II;". 
d) ca hrmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea 
a fost !constatată prin acordul părţi lor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; 
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e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate 
nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de 
reintegrare; 
t) ca !urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii 
definitive a hotărârii judecătoreşti; 
g) d~ la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori 
atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 
h) cal urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţa ori pedeapsa 
complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecatoreşti prin care s-a dispus interdicţia; 
i) la !tata expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; 
j) retţagerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 
1s şiL16 ani. 
(3) Pwtru situaţiile prevăzute la alin. (I) lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului 

I 

indivMual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie 
a an~jatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare. 

Încetlrea Contractului Individual de Muncă al salariatului se înregistrează în registrul de evidenţă al 
salari1atului la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce 
a det6rminat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă. 

CAP1TOLULV 
REGjU~I PRIVIND PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ 
Art.715.In ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a sa~ariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau 
care alăptează, SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZAU va asigura la locul de muncă măsuri 
privii1d igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale. 
Art. ~/16.Salariatele gravide şi/sau mamele, lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste măsuri 
trebu e să informeze în scris conducerea SPITALULUI asupra stării lor fiziologice astfel: 

a) salariata gravidă va anunţa în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate, va 
I depune în copie Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei - document medical, completat 
j de medic, însoţită de o cerere care conţine informaţii referitoare la starea de maternitate şi 
· solicitarea de a i se aplica măsurile de protecţie prevăzute de ordonanţă; documentul medical va 

conţine constatarea stării fiziologice de sănătate, data prezumtivă a naşterii, recomandări privind 
capacitatea de muncă a acesteia pe timp de zi/noapte, precum şi în condiţii de muncă insalubre sau 

I greu de suportat; 
b J salariata lăuză, care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie respectiv a 

I i concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau după caz a 63 de zile ale concediului de lăuzie, 
I va solicita în scris conducerii SPITALULUI măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un 
I document medical eliberat de medicul de familie/medicul specialist, dar nu mai târziu de 6 luni de 

la data la care a născut; 
c)I salariata care alăptează, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, va anunţa 

conducerea SPITALULUI în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de 
! alăptare, a.Tlexând- doc-uinente medicale -eliberate de--medicul--de--fami1ie/.med-iGul--spesialist--în ... ·acest 
I sens care va cuprinde şi recomandări cu privire la capacitatea de muncă a acesteia. 

Art.7f .Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: 
a)I salariatei gravide; 
b )1 salariatei care a născut recent, din motive care au legătură directă cu starea sa; 
c) salariatei care se află în concediu de risc maternal; 

29 I REGULAMENT INTERN 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU 



d) salariatei care se află în concediu de maternitate; 
I 

"~) salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 
! i copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 

1!) salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, 
! în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani. 

(2).Ihterdicţia prevăzută la alin. (I) lit. b) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea 
sala~atei în unitate. 
(3).Dispoziţiile alin. (I) hu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a 
reor4anizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii. 

CAJ!ITOLUL VI 
EG~LITATEA DE ŞANSE ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI 
Art. 7,8.( I )_.Prin_ eg.~litate. de. şanse între femei şi bărbaţi se î~ţel.ege luar~a în c~n~ide_rare a capacităţilor, 
nevo'1lor ş1 asp1raţ11lor d1fente ale persoanelor de sex mascuhn ş1, respectiv, femmm ş1 tratamentul egal al 
acestora. 
(2).~j1ăsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea discriminării 
direcfe şi indirecte după criteriul de sex se aplică în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi 
informării, participării la decizie, precum şi în alte domenii, reglementate prin legi specifice. 

' ' Art. \9.In cadrul Spitalului este interzisă discriminarea directă sau indirectă <lupa criteriul de sex. 
(2).Nu sunt considerate discriminări: 
a. m~.surile speciale prevazute de lege pentru protectia maternităţii, naşterii şi alăptării; 
b.măkurile stimulative, temporare, pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi; 
c. ce~inţele de calificare pentru activităţi în care particularităţile de sex constituie un factor determinant 
dator,ită specificului condiţiilor şi modului de desfăşurare a activităţilor respective. 
Art.80.(l)Conducerea SPITALULUI este obligată sa asigure egalitatea de şanse şi tratament între 
angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, şi să îi informeze sistematic pe 
angaj1ati, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte 
respeptarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă. 
Art.81.(1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către SPITAL a unor practici care dezavantajează 
perso~nele de un anumit sex, în legatură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 
I posturilor vacante din sectorul public sau privat; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 
c j stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 
dJ stabilirea remuneraţiei; 
eJ beneficii, altele decât cele de natura salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 
f)I informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare,perfecţionare, specializare şi 
I recalificare profesională; 

g)
1 

evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
h) promovarea profesională; 
i) aplicarea măsurilor disciplinare; 
j) dreptu.!... de ... ade.r,are .1a-s.indicat.-şi-·-aGcesu1--la·-fasilităţile-acordate· de--acestaj 
k)

1 
orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

CAPITOLUL XII 
Crite~iile şi procedurile de evaluare a performan/elor profesionale ale salaria/ii/or 
Art.81?.(I ).Activitatea profesională se apreciază anual ca urmare a evaluării performanţelor profesionale 
indiv,~uale. 
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(2).l!rocesul de evaluare se desfăşoară în perioada 01 - 31 ianuarie pentru aprecierea activităţii din anul 
precf:dent. 
(3).~valuarea performanţelor profesionale individuale se face pe baza criteriilor stabilite şi aprobate prin 
act 1

1
1dministrativ de Consiliul Judeţean Buzău, în conformitate cu prevederile cadru din Ordin nr. 

1229/2011 astfel: 
J Pentrufancţii/e de execu/ie: 4. Cunoştinţe şi experienţă profesională 
Jil· Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului 
q. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 
f). Asumarea responsabilităţilor prin receptivitatea, disponibilitatea la efort suplimentar, perseverenţă, J obiectivitate, disciplină 

I
.. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrare în normativele de 

consum 
f1· Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 
G. Condiţii de muncă 

l u
1
. Pentrufanc/iile de conducere se vor utiliza, suplimentar, şi următoarele criterii de evaluare: 

A. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii 
~· Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea 
q. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului Il Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună 
i colaborare cu alte compartimente 

Art.83.(l ).Procedura evaluării se realizează în următoarele etape: 
I a) completarea fişei de evaluare de către evaluator; 

c) contrasemnarea fişei de evaluare. 
J 

b) interviul; 

(2).E (aluatorul este persoana din cadrul instituţiei, cu atribuţii de conducere a compartimentului în cadrul 
căruia îşi desfăşoară activitatea angajatul evaluat sau, după caz, care coordonează activitatea respectivului 

.1 angajat. 
(3).În! sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator: 

I a) persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi 
desfăşoară activitatea salariatul aflat într-o funcţie de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia; 

I b) persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a 
autori.lăţii sau instituţiei publice, pentru salariatul aflat într-o funcţie de conducere; 
( 4).Pr\b~edura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele 
postu u1. 
(5).Ai;tivitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. 
(6).P~'rioada evaluată este cuprinsă între I ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. 
(7).P~rioada de evaluare este cuprinsă între 03 ianuarie- 30 martie din anul următor perioadei evaluate. 
(8).Pqt fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel putin 6 luni în cursul perioadei 
evaluate. 

(9).Sin:;x;;~~:~:,: 1:;;:J~t~e:aand~~!~a:i;:ă;e~~~~~!0e:~:~:~!lf!:~~ace dupa e1'pirarea perioadei 
corespunzătoare stagmlm de debutant, de cel puţm 6 luni, dar nu mai mare de 1 an; 

I b) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical 
sau în! concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face dupa o perioadă cuprinsă 

I 
între 6 şi 12 luni de Ia reluarea activităţii. 
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(I 0).În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se 
face $i în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri: 

I a) atunci când pe parcursul perioadei evalu~te contractul individual de muncă al salariatului 
eval~at încetează sau se modifică, în condiţiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada 
de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă; 

I b) atunci când pe parcursul perioad~i evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se 
suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. In acest caz, evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, 
suspclndarea sau modificarea raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile 
calen'daristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor 
profefionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la 
evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora; 

I c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel 
superior şi urmează sa fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite 
Art;+·(! ).Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevazute în anexa nr„ „„ 
(2).In funcţie de specificul activităţii desfăşurate efectiv de către salariat, evaluatorul poate stabili şi alte 

I 
criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat la începutul perioadei 
evalu~te. 
(3).S~lariaţii care exercită, cu caracter temporar, o funcţie de conducere vor fi evaluaţi pentru perioada 
exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcţia de conducere respectivă. 
( 4).Pl:rsoanele care au calitatea de evaluator, completează fişele de evaluare, după cum urmează: 

I a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa 
postului; 

I b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale; 

1 
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate 

de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante; 
i d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioada de evaluare; 
I e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate. 

(5).Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între 
evalu~tor şi persoana evaluată, în cadrul căruia: 

I a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările facute de evaluator în fişa de 
evalukre; 

I b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către persoana evaluată. · 
(6).Înl cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi 
consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; 
evaluktorul poate modifica fisa de evaluare. 
Art.8S.(1).Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de 
evalu!1re, prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a unei note de la I la 5, nota exprimând aprecierea 

' gradu
1

lui de îndeplinire. 
(2) Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a 

I 
aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare 
obiediv sau criteriu, după caz. 
(3) S~eni~11i.ficaţi.a -note.lor .pre:văzute- la a!-i-n. (1-) este--următoarea: nota 1 - ni:ve! minim şi .nota 5 - nivel 

. I 
maxim. 
( 4).CJlificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

j a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. În acest caz, se va evalua 
perspl:ctiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post; 
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b) între 2,01-3,00 - satisfăcător. Performanţa este la nivelul m1mm al standardelor sau puţin 
deasapra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor ce trebuie atins şi de salariaţii mai 
puţid competenţi sau lipsiţi de experienţă; 

I c) între 3,01-4,00 - bine. Performanţa se situează în limitele superioare al standardelor şi ale 
perfopnanţelor realizate de către ceilalţi salariaţi; 

I d) între 4,01-5,00 - foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performanţele sale 
se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor celorlalţi salariaţi. 
(5).tjupă finalizarea etapelor procedurii de evaluare menţionate, fişa de evaluare se înaintează 
contrasemnatarului. 
( 6).Îrl sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în funcţia 
sup~~ioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a societăţii 
(7).In situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul societăţii, fişa de evaluare nu se 
contrksemnează. 
Fişa ~e evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele cazuri: 

I a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii; 
I b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de 

comWI acord. 
I 

Fişa de evaluare modificată se aduce la cunoştinţa salariatului evaluat. 

Art.J6.(1).Salariaţii nemulţumiti de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul instituţiei. 
(2).Cbntestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către salariatul 
evalu1at a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării 
termdnului de depunere a contestaţiei de către o comisie constituită în acest scop prin act administrativ al 
condJcătorului autorităţii. Aceasta va soluţiona contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor 

I 

întocmite de salariatul evaluat, evaluator şi contrasemnatar. 
(3 ).Ri:zultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea 

I . . 
contestaţiei. 

( 4).SAfariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de 
contehcios administrativ, în condiţiile legii. 
Ca i olul XIII 
Alte . ispoziţii legale specifice unităţii sanitare 

I • • 
XIII.J.CIRCUITUL FOII DE OBSERVAŢIE CLINICA GENERALA 

! În scopul unei realizări corecte a circuitului FOCG, care să asigure în totalitate legalitatea 
rapo~tării situaţiilor statistice şi contabile, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1782 din 28 
decerl1brie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului 108112007, 
cu mcldificările şi completările ulterioare. 
- În +amentul internării pacientului se completează datele din Foaia de Observaţie Clinică Generală 
(F.O.(:.G.), conf Modelului din Ordinul nr. 1782 din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările 
ulterit~are, privind înregistrarea şi raportarea stastistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în 
regiJ de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, care formează Setul Minim de Date la Nivel de Pacient 

I 
(S.M.D.P.); 

1

1 

fn ... cozu.I urgenfelor; foaia- de. observa/ie va fi completată- obligatoriu fn_ T_lnitatea de_ .Pri.mire. 
Urgenţe, înainte de trimiterea bolnavului în secfie, de către medicul de gardă care a consultat pacientul şi 
a decis şi vizat internarea. 

I În cazul pacienţilor cro':!ici, foaia de observ~ţie va fi comp'.etată ce'. mai ~ârziu până la sfârfitu~ 
programului de lucru zilnic. ln foma de observaţie se va menţzona oblzgatorzu planul terapeutic şz 
trata~ientul necesar începând cu prima zi de internare cât şi diagnosticul principal şi cel/cele secundare. 

I 
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- Peltru pacien/ii internaţi până la orele 13. 00, F. O. C. G. se întocmeŞte la nivelul Biroului de Internări 
prin completarea Setului Minim de Date ; 
- Pe, Iru pacienţii internaţi de urgenţă după orele 15. 00, F. O. C. G. se întocmeşte de către medicul de 
gard1ă care decide sau avizează internarea, după cum urmează: 

• numărul de identificare al cazului internat; 
• numărul de identificare al spitalului; 
• numărul de identificare a secţiei; 
• număr FOCG; 
• numele pacientului; 
• prenumele pacientului; 
• localitatea; 
• judeţul; 

• data naşterii; 
• sexul; 
• codul numeric personal; 
• tipul asigurării de sănătate; 
• casa de asigurare de sănătate de care aparţine; 
• data internării; 
• ora internării; 
• tipul internării; 

- Pa<;ienţii se înregistrează în Registrul de Internări - Externări şi Repertoarul existent la nivelul 
Biro~lui de Internări; 
- Od?tă completate datele mai sus menţionate, pacientul se prezintă pe secţia de profil, unde în 
F. O. <C. G. se specifică: 
- dia,ţ,,osticul la internare - reprezintă afecţiunea de bază pentru care pacientul primeşte servicii 
spitaticeşti 
- se clodifică în coriformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută în Ord.M.S. nr.102712010 privind 
intro1ucerea şi utilizarea clasificării RO. vi.DRG cu modificările ulterioare; 
- la nJvelul secţiei, asistenta şefă înregistrează în registrul de internări al secţiei pacienţii infernali, îi 
nomijializează cu nume şi număr de FOCG în "Foaia zilnică de mişcare a bolnavilor internaţi" şi 
răspunde de completarea corectă a acestei situaţii; 
- inv!?stigatiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, investiga/ii 
radiorogice, intervenţii chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora, la 
niveh!l serviciilor de profil; 
- în Cflzul transferului intraspitalicesc - transferul unui pacient de la o sec/ie la alta în cadrul aceluiaşi 
spitall- pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeste o singură F.O.C.G şi se stabileste 
un singur diagnostic principal în momentul externării; 
- În cbzul transferului unui pacient din secţia de profil în compartimentul A.T.l, F.O.C.G. cu epicriza 
de etJpă se va transmite acestui compartiment; 
- la e.~ternarea pacientului întreaga documenta/ie va fi completată în comun, de către medicul curant 
d-in skcJia· ·de· ·profif.„-şf-·eventual-··de ·-medi-cul-"3peciali-st··-A:·T.-L-(epiorizii; -·Celltf:/iaa-t-csnstatat<:;:r-al--morfi-i; --
după haz), iar F.0.C.G. va fi semnată de şeful sec/iei în care este angajat medicul curant; 
- tabJzut "Transferuri" din F.O.C.G. se completează de către asistentele şefe de secţie în momentul 

I 
venirN şi plecării pacientului dintr-o secţie în alta - secţia, data; 
- se a} robă utilizarea în sistemul informa/ionat al spitalelor a formularului "Foaie de observa/ie clinic 
generală'', denumit în continuare FOCG. 
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- FOFG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă. 
- FOCG se completează într-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. 

I Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de 
spit.afiz~re co~tinu~'. '.n.cadru! aceluia~i si:ital,fără .înt~eruper~ şifi!:_ă. modificar~a ti?_u~ui de îngrijiri. 
- Tzp,urzle de zngrym zn regim de spztalzzare continua sunt: mgrym acute şz zngryirz cronice sau de 
recuiJerare; 
- În .situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care fitrnizează îngrijiri de 
aceldşi tip, nu se deschide o nouă FOCG. În situa/ia în care se realizează un transfer al pacientului 
între ~ecţii care furnizează îngrijiri de tip diferit (din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice 
sau de recuperare şi invers), se deschide o nouă FOCG. 
- ziud de spitalizare este a secţiei în care s-a transferat şi nu a secţiei din care s-a transferat pacientul; 
- "Fdwia zilnică de mişcare a pacienţilor internafi" se completează zilnic până la orele 14. 00, după 
care, ~entru pacienfii care se internează ulterior, "mişcarea" se completează a doua zi; 
- FOCG a pacientului, în perioada spitalizării se păstrează în biroul asistentei în mape pentru fiecare 

1 
I , 

sa on zn parte; 
- padienfii internafi de urgenţă între orele 14. 00 - 7. 00 se nominalizează în "mişcarea" întocmită în 

. I • ziua urmatoare; 
- pen}ru ca pacienfii mai sus mentionaţi să beneficieze de mic dejun şi prânz, asistentele de serviciu ale 
secţiitor, îi raportează asistentelor şefe la ora 7. 00 pe baza unor note de comandă suplimentare (meniu 
de ur,~enfă ); 
- "mişcarea zilnică a bolnavilor" se întocmeşte de asistentele şefe de secţie care au responsabilitatea 
comţ}{etării corecte a tuturor rubricilor acestui formular; 
- ziud internării şi externării constituie o singură zi de spitalizare; 
- în c1rizul unui pacient spitalizat care decedează în aceeaşi zi sau chiar după câteva ore se consideră o 
zi de !~pitalizare; 
- în dtomentul externării pacientului, la nivelul secţiei (asistenta şefă/asistenta de salon) se specifică : 

• data externării, 
• ora externării, 
• tipul externării, 
• starea la externare, 
• diagnosticul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemnează şi se codifică de 

1 către medicul curant care parafează şi semnează F.O.C.G. în momentul încheierii acesteia; 
- padienfii externafi sunt nominalizaţi în "mişcare" cu nume şi numărul F.O.C.G. la rubrica Ieşiri 
Nomi~ale, după care F.O.C.G. se predau in aceeaşi zi la Biroul de Internări - Externări; 
- F.OiC.G. se arhivează lunar în arhiva fiecărui pavilion al Spitalului, la încheierea anului se depun pe 
baza procesului verbal la arhiva centrală a spitalului. 
XllI.~.ACCESUL LA FOCG DE CĂTRE PACIENT, APARŢINĂTORI LEGALI SAU DIVERSE 

I. P ezentul regulament reglementează modalitatea de eliberare a informaţiei din dosarele medicale, de 
INS~' TUŢII: 

către Spita. lu. 1 .. .]; .. u .. d. ef····e· ·a·n·. d. e Urgen .... 'a··· .Buz .. a .. • .. u .. •. î··n·s···cO·'fJ· u ... l a. si·g·ură.rii accesulu·z···p· acie.ntulu·z·· la .... p ... r .. o. 'P ... ri·z·"/e. da.te cu cara ter medical şi garantarea confidenţialităfii informaţiilor ce fin de secretul medical. 
2. Dqsarul medical al pacientului reprezint?i documentaţia de evlden/6 medtcăTii'ce conţine in)ormaţiile 
desprie starea sănătăţii fizice şi psihice, precum şi rezultatele investiga/ii/or, tratamente/or şi îngrijiri/or 
medicale primite. 
3. I)iformaţia din documenta/ia de evidenfă medicală se eliberează personal pacientului, iar pentru 
pers1ane/e care nu au atins vârsta de 18 ani, precum şi cele declarate incapabile, se eliberează 
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reprfzentanfilor lor legali (tutore, curator, reprezentant personal - cu împuternicire). În cazul cînd 
pac ifntul nu doreşte să fie personal informat, la solicitarea acestuia, informaţia se prezintă persoanei 
nominalizate de către pacient. 
4. fh cazul solicitării informa/iei despre datele cu caracter medical ale unui pacient decedat, informaţia 
se e~iberează rudelor apropiate, cu condiţia ca în consimţământul informat semnat în timpul vieţii de 
cătn! pacientul decedat nu este indicată expres dorinţa acestuia referitor la păstrarea conjidenfialităfii 
absoVute a datelor despre sănătatea sa. 
5. Lia solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti în legătură cu 
efect

1

uarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, informaţia privind propriile date medicale se 
elibe[ează în conformitate cu legislaţia. 
6. Informaţia privind datele medicale se eliberează la cererea în scris a solicitantului (persoana în 
cauz;'.i) şi confirmarea primirii informaţiei prin semnătura solicitantului şi conducătorului instituţiei. 
7. h1 cazul cînd informaţia solicitată necesită timp pentru pregătirea acesteia (dosarul medical se află în 
arhil]a spitalului), ea va fi pusă la dispoziţia solicitantului, în baza cererii în scris, nu mai tîrziu de JO 
zile de la înregistrarea cererii. 
8 C

I . , . 
. ererea scrisa va conţine: 

a) D~tele de identificare a solicitantului; 
b) E/etalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (date despre perioada în 
care s-a aflat în evidenţa instituţiei, date despre perioada tratamentului efectuat, date despre perioada de 
efectkare a investigaţiilor etc.); 
c) Mbdalitatea de primire a informaţiei solicitate. 
9. 1(ersoana responsabilă de eliberarea informaţiei din dosarul medical, desemnată de manager, va 
asigura eliberarea informaţiei solicitate în termenul menţionat anterior. 
XIILJ.ACCESUL LA INFORMAŢII MEDICALE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE CERCETARE ALE 
MEDfCILOR ŞI STUDENŢILOR 
1. lnfprmaţiile privind datele medicale se eliberează la cererea în scris a solicitantului înregistrată la 
secretariatul unitătii), înaintată spre aprobare managerului unităţii. 
2. În I cazul cînd informaţiile medicale solicitate necesită timp pentru pregătirea acestora (dosarele 
medidale aflându-se în arhiva spitalului), vor fi puse la dispoziţie solicitantului, În baza cererii în scris, 
nu mhi tîrziu de 1 O zile de la înregistrarea acesteia. Dosarele medicale (FOCG) nu părăsesc incinta 
spital!wlui, ele putând fi consultate în spaţiul special destinat cercetării documentelor medicale (din 
cadrulz arhivei). 
3. Fdaia de observaţie va fi scoasă din arhivă de către personalul acreditat de spital (arhivar) şi pusă la 
dispol:iţie, sub supraveghere în camera special destinată pentru acest scop. 

I 
4. Su~> niciun motiv nu se autorizează scoaterea documentului medical (medico/egal) din incinta arhivei 
şi nic~ efectuarea de xerocopii sau fotocopii. 
Persohna responsabilă de eliberarea informa/iei din dosarul medical (statisticianul, arhivarul), 
desemrată de manager, va asigura punerea la dispoziţie spre cercetare a informaţiilor solicitate în 
terme11ul menţionat anterior. 
XIIL4.Gestiunea dosarelor electronice/scriptice ale pacienfilor 
(l)Da\'ele c.linic:.e. lt;1 n/Ye.l .<J.i; pqQfe.nt sunl...inr:egistrate.de .. către. spitalîn .FOCG, .care răspundR de 
corectitudinea şi de gestionarea lor. 
(2)Spi}alul este obligat să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG. 
(3)Da1iele clinice l~ nivel de pacient, care s~ c?l:c!ează ~n format electronic din FOCG, formează setul 
mimmlde date la mvel de pacient, aferent spitalizam continue (SMDPC). 

I . . .. 
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(4)Spitalul este obligat sa transmită SMDPC la Şcoala Nafională de Sănătate Publică şi Management 
San Aar iar acestea din urmă la Centrul Nafional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului 
lnfo,mafional şi Informatic în Domeniul Sănătă/iiformând baza de date la nivel na/ional. 
(5)Înregistrările pe suport informatic vor fi protejate prin, copiere lunară pe CD sau HDD extem, prin 
grijaladministratorului bazelor de date si vor fi depozitate in alta locaţie decât camera serverului. 
( 6)FOCG se afla in gestiunea sec/iei, respectiv a asistentei şefe, statisticianului, până la predarea 
acesfora arhivei unită/ii astfel: 
- Pâ)/ă_la externarea padentul~i - la ~sistenta şefă şi la medic pe_ntru com~le~~re 
- Dupa externarea pacientului - dupa ce FOCG este completata - la stat1st1c1an, operator sau asistente 
pentnul completare date în calculator. 
- La fiecare sfârşit de lună se arhivează dosare de carton/plastic, identificate sugestiv prin denumirea 
secţiei şi perioada la care se referă FOCG. 
(6.a)ţasuri de urmat: 
Ev id n/ierea foilor pe luni, ani, secţie 
Past area in locuri aerisite, lipsite de umezeala 
Respectarea timpului de arhivare pana la casare 
(7)1nl momentul predării arhivarului, aceasta se face prin proces verbal cu semnătură, urmând ca in 
contiruare, gestiunea sa fie predata arhivarului. 
(8) Serviciul Administrativ răspunde de arhivarea documentelor pe toată durata stabilită conform 
prevMerilor legale. 
Art.~3.Responsabilităţi: 
I. MJdic- are obligaţia de a respecta procedura operaţională 

I 

2. Asistent medical are obligaţia de a respecta procedura operaţională. 
3. St~tistician are obligaţia de a respecta procedura operaţională. 
4. Onerator calculator are obligaţia de a respecta procedura operaţională. 
5. Arhivar are obligaţia de a respecta procedura operaţională. 
6. Ad1ministrator baze de date are obligaţia de a respecta procedura operaţională. 
7. Milnagerul spitalului are dreptul să verifice şi să controleze întreaga activitate. 
Art,2~ Reprezentantul Managementului Calităţii 

a.IPrimeşte propuneri de modificare sau de creare a unui nou document al SMC şi analizează 

~
nivelul (gradul) de verificare - validare ce îl implică. 

b. oordonează analizarea tuturor aspectelor legate de îmbunătăţirea SMC. 
c. ctualizează secţiunile de evidenţă (istorie) a modificării documentelor. 
d.răstrează ca original de referinţă exemplarul tipărit care poartă validările şi semnăturile pentru 

I_ fiecare document al SMC. 
e. ffine evidenţa versiunilor documentelor. 

Gesti~mează şi arhivează documentele pe suport de hârtie şi pe suport electronic. 
I 

XIll.5. Vizitele în spital 
Vizitdtorii într-un spital reprezintă un potenţial epidemiologic crescut prin frecvenţa purtătorilor de 
germJni, prin persoanele cu forme asimptomatice, cât şi prin echipamentul lor. 
Pentn\ reducerea contaminării sunt recomandate următoarele măsuri: 

371 

I 

I 

Existenţa„unui„program·-de-vizită„iritre„-ai1u11li-te·-ore-,-··progi·a-J'.i1-c~aJ.·e·-s·ă-·nu-·se-sl1prapm1ă-cu···pi'ogran1ut

altor circuite: vizita medicului curant, circuitul lenjeriei, servirea mesei, efectuarea curaţeniei şi 
dezinfecţiei. 
Existenţa unui spaţiu la intrarea pe secţie unde vizitatorul primeşte un halat. 
Supravegherea de către personalul medico-sanitar a modului în care se efectuează vizitarea 
bolnavilor. 
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SCHI EMA CIRCUIT VIZITATORI: INTRAREA PRINCIPALĂ- LIFT - SECŢII ET.I,11,III,IV, 
V. 
Program de vizită: 
- de 'tuni până vineri: 7.00-8.15; 14.00-17.30; sâmbătă şi duminică-10.00-20.00 

- În situaţii epidemiologice deosebite interdicţia este generală, pentru perioade bine determinate, Ia 

~ec~1nandar~~ ~SP .B.uzău... . . . . . • . . 
In timpul v1z1te1, v1z1tatom vor purta echipament de proteche, pnm1t la mtrarea m secţie. Sunt mterzise 
vizitble în secţiile de Nou-Născuţi, ATI, Bloc operator, Sterilizare. 
Secdiarele şi zonele interzise accesului public sunt: 
-bupătarie, bucătarie dietetică, Iactarium; 
-otjcii servire masă; 
-bloc operator; 

I 

-Săli de naşteri; 
-seticiile cardio-vasculare; 
-seJJViciile de endoscopie. 
-lo9urile de prelevare a probelor de laborator; 
-secţia de boli infecţioase; 

I . d d" I" --secţia e ia 1za; 
-seJţiile de pneumologie şi ftiziologie; 
-Ioclurile de prelevare şi injectare; 

I ·1· -ster 1zare; 
-Ial:lorator; 
-salbane de terapie intensivă adulţi, pediatrie, nou născuţi; 

I 

-radiologie; 
I 

-spilţlătorie; 
-seryriciul de anatomie patologică; 
-depozit deşeuri periculoase; 
d I . b" "d - epoz1t 1oc1 e; 
-zo~tele cu risc crescut de explozie ( staţie oxigen); 
-sec;ţiile de prosectură şi medicină legală; 
- arfuivă; 

I . . al - server prmc1p ; 
- spkţiu depozitare lenjerie curată; 

381 

1 J Este interzisă prezenţa a mai mult de un aparţinător la patul bolnavului; 
2.1 Şeful de secţie şi medicul curant sau de gardă sunt respon_sabili de aplicarea acestor reguli; 
3.1 Asistenta de salon verifică respectarea regulamentului. In cazul în care aparţinătorii nu respectă 

regulamentul, asistenta este obligată să anunţe medicul curant sau de gardă care, la nevoie, va 

I 

solicita sprijinul personalului de pază. 
4. ~ste ~nt.erzis deplasarea pacienţilor pentru recoltarea ~robelor biologice, cu excepţia investigaţiilor 

5.1 :;!~~~:·!=~~~:=~~:~~~~~t~·;:!b.~li::;:~~~h;ifui~;-ş;-~;-;ţ;re ~~~P~~ţ~;~; .lor 
devine obligatorie. 
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CI CUITUL ALIMENTELOR( masa pentru pacienţi şi personalul medical) ESTE DELIMITAT 
A I 

IN TIMP PRINTR-UN ORAR DE FUNCŢIONARE PENTRU A NU SE INTERSECTA CU ALTE 
I 

CIRCUITE: 
- 8,30- 9,30; 13,00-14,00; 17,30-18,30, 
Medicul sef garda/medic coordonator garda urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al 

alin1entelor distribuite bolnavilor şi însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe 
carelo aduce la cunoştinţă medicului şef de secţie şi managerului spitalului; 

Fre~venţa s~hi.mbării le~eriei în funcţie de specificul secţiei-nr.zile • . . 
i LenJena se schimbă dacă pleacă bolnavul, dacă se murdăreşte cu smge, puroi, alimente, urină, 

fecale etc., dacă a trecut perioada maximă de folosire a lenjeriei de spital, care nu trebuie sa fie mai mare 
de ~ zile, ( conf. Ord. 1025/2000) iar dacă bolnavul prezintă leziuni cutanate sau o hipersensibilitate a 
tegu:\nentelor, acest lucru implică mereu o lenjerie curată sau chiar dezinfectată pe suprafaţa corpului. 

Contrm "Planului anual de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale'', "Planului de gestionare a 
deşe~rilor medicale " şi efectuării "Autocontrolului" timp de I an de zile, SPCIN a ajuns la concluzia ca 
la nîjvelul spitalului nostru există următoarele puncte de risc cu rol important în declanşarea unui proces 

1 enidţmio 0'1ic: 

Nr. I Secţia Puncte de risc 
Crt. 
I. PEDIATRIE - bucătarie dietetică 

- oficiu servit masa 
- recoltare sânge 
- reanimare copii mici 
- saloane copii mici 

I - colectare, transport, depozitare deşeuri 
i - neinstruirea personalului 

2. MEDICALA - recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

3. I COMPARTIMENT -salon dializă peritoneală I 
NEFROLOGIE - recoltare sânge 

- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea nersonalului 

4. I NUTRIŢIE - recoltare sânge 
I - colectare, transport, depozitare deşeuri 

I - neinstruirea nersonalului 
5. I ORTOPEDIE -pansarea bolnavilor 

-salon post operator 
- recoltare sânge 

- .. "-· ........ ·= cofoctare0J"ansp-ort, · depoziiate deşeuri 
- neinstruirea personalului 

6. CHIRURGIE PEDIATRICA -săli pansamente 
- recoltare sânge 
- colectare, transoort, deoozitare deşeuri 

' ·"' '' ,. ,. . . . „„ .. ''"' . 
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I 
- neinstruirea personalului 

7. OFTALMOLOGIE -sala tratament/ consultaţii 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

8. ORL -sala tratament/ consultaţii 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

9 CHIRURGIE -săli pansamente 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

10. UROLOGIE -sală tratament/ consultaţii 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

11. CHIRURGIE PLASTICA -săli pansamente 
- salon reanimare/ arşi 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

12. AT.I. - punct transfuzii 
-monitor 
-urgenţă 

-post operator 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

13. BLOC OPERATOR -Săli chirurgie 
- Sală urologie 
- Sală ortopedie 
- Sală ORL 
- Sală chirurgie infantilă 
- Sală chirurgie plastică 
- Sală oftalmologie 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

14. CARDIOLOGIE -monitoare 
- recoltare siilige ·-- -- ··---· . 

- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

15. NEUROLOGIE - recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

.. .. ......... ..... .... ... ""'"' " . „ """" 
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16. UPU - triaj 
-majore 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

17. I STERILIZARE 
18. I SPALATORIE 
19. 

I OFICIU BUCĂTĂRIE I 
20. 

I 
DEPOZIT CENTRAL DEŞEURI 

MEDICALE 

Nr. I Secţia Puncte de risc 
crt 
I. NOUNASCUŢI -bucătărie dietetică 

-sală muls 
- terapie nou-născuţi 
- reanimare nou-născuţi 
- saloane prematuri 
- saloane eutrofiei 

I 

- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

2. SALA NAŞTERI - săli naştere 

- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

3. r TI Maternitate -punct transfuzii 
- saloane 

I 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 

I - neinstruirea personalului 
4. STERILIZARE 
5. SAL! OPERATII -sală septic 

-sală aseptic 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

6. :oa 1 -cabinet întreruperi la cerere 
! -sala tratament/consultaţii 

-oficiu servire masă 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 

--"- -

I - neiristri.ifreai:Jersoiiiîlîiîui-- - ------ ----

7. rG2 - cabinet întreruperi la cerere 
-sala tratament/consultaţii 
-oficiu servire masă 

I - recoltare sânge 

I - colectare, transport, depozitare deşeuri 
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I - neinstruirea personalului 
8. I OFICIUBUCATARIE 
9 SPĂLATORIE 
10. DEPOZIT DEŞEURI MEDICALE 

Nr. Secţia Puncte de risc 
crt 
I. TBC -camera spută 

-saloane bk + 
' -sala tratament/consultaţii 

- oficiu de servire masă 
- recoltare sânge 

I 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

2. PNEUMOLOGIE -sala tratament/consultaţii 
- oficiu de servire masă 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

3. I DERMATO-VENERICE -sala cauterizare 

I 
-punct sterilizare 
- oficiu servire masă 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

4. 1 CONTAGIOASE-SIDA -saloane HIV Sida 
-saloane secţie Contagioase 
- bucătărie dietetic + punct sterilizare 
- oficii servire masă 
- camera gardă/consultaţii 
- recoltare sânge 
- colectare, transport, depozitare deşeuri 
- neinstruirea personalului 

5. ISPALATORIA 
6. I DEPOZIT CENTRAL DEŞEURI MEDICALE 

Nr. I Secţia Puncte de risc 
crt 
!. ONCOLOGIE -sală internare zi 

- recoltare sânge 

.. " ... ·~ ·-·-- __ :_~olectare, transport,__<i_(lllo~it!lr€l deŞ€Juri _ - --- ·--"'-"""""'--·-·-- ---- --

lJ 
- neinstruirea personalului 
- oficiu servire masă 
-depozitul de deşeuri medicale 
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HA,TĂ RISC EPIDEMIOLOGIC 

I 11 SECŢIAD.V. ~I SECŢIA BOLI. 
INFECŢIOASE 

""/ 
COMP.GASTRO 

MEDI 

OFTALMOLOGIE 

ORL 

CHIRURGIE GENERALĂ 

CARDIOLOGIE 

Legenda: 

Hart,f de Risc Radiologic 

Risc maxim 

Risc mediu 

Risc minim 

Etaj I SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢA BUZAU 

li ' Bloc Rx 
operator-
sala 

I 
ortopedie 

I I Laborator RGF RX-scopie Rgf Rx detinere 
Ragiologie 
şi 
ilmagistica 

I Medicală 
I 
' I 

Parte[ CT Rx 

SE~ . 
PNEU.llifQLOGIE 

' > V 

~ 

) 
" 

' 
V 

CITOPATOLOGIE 

HISTOPATOLOGIE 

LAS.HISTOPATOLOGIC 
LAS.TOXICOLOGIE 

Secţia Pneumologie 
Rx 

Secţia Neonatologie 
Rx 

Secţia Dispensar TBC 

Rx I Rx 
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Cţ(ITOLUL XIV- DISPOZIŢII FINALE 

Ar
1
t.87.Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea 

m~ncii, drepturile şi obligaţiile părţilor, igiena şi securitatea muncii, disciplina muncii şi răspunderea 
disciplinară, civilă şi penală. 

Atjt.88. (l) Prezentul regulament întocmit intră în vigoare la data semnării, respectarea lui fiind 
obiigatorie pentru tot personalul Spitalului. 
(2)1 Prezentul regulament a fost adus la cunoştinţa personalului prin informare şi prin afişare la sediul 
Spitalului. 

Art.89.Regulamentul a fost adoptat prin dispoziţia conducerii Spitalului. 

Înregistrată cu nr.?:'.?'(. .. din ... ~c?_ P. . .!,/ 4'.:.v.: 
Înoălcarea acestor dispoziţii constituie abateri şi se sancţionează în funcţie de gravitatea faptei, cu una 
<litre sancţiunile prevăzute în prezentul regulament. 

Regulamentul intern poate fi modificat sau completat, ori de câte ori necesităţile legale de organizare, 
furlcţionare şi disciplina muncii în unitate le impun. 

I 

Cjmitet Director 

Manager 

oJcctor medical 
I 

Dil·ector financiar---{:ontabil 

D
.I , .... 
ll'ector mgnJ m 

Relizuit 
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SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU 

ANEXĂ LA REGULAMENTUL INTERN 

PROGRAM DE LUCRU SPITAL • 2016 

Comitet director 

Manager 7:30 - 16:00 Vineri 7:30 - 13:30 

Director medical 7:00 -14:00 luni şi joi; 7:00-16:00 marţi, miercuri şi vineri 

Director financiar contabil 7:30 - 16:00 Vineri 7:30 - 13:30 

Director de ingrijiri 7:30 -16:00 Vineri 7:30 - 13:30 

Sectia medicala 
Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
îngrijitoare 

Comp. Nefrologie 
Medici 
Asistente medicale 
Infirmiere 
îngrijitoare 

Staţia de dializă 
Medici 
Asistente medicale 
Infirmiere 
îngrijitoare 

Sectia Cardiologie 
Medici 

Asistent medical sef 
Asistente medicale 
Infirmiere 
îngrijitoare 

Neurologie 
Medici 

Asis.t1=J1ţe rnedic_&~.-
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Maseur 
Brancardieni 
îngrijitoare 

Urologie 
Medici 

08:00 - 13:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 
repaus săptăminal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00 -19:00, 19:00 - 07:00 
07:00-15:00; 15:00- 23:00; 23:00-7:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 - 18:00, 

08:00 - 15:00 - activitate curentă 
07:00 - 19:00, 19:00- 07:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 -18:00, 

08:00 -15:00; 12:00 -19:00 
07:00 -15:00; 15:00 - 23:00 
07:00-15:00; 15:00-23:00 
6:00 - 18:00, 

08:00 -13:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 
repaus săptămînal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00-15:00; 15:00- 23:00; 23:00-7:00 
07:00 -19:00, 19:00-07:00 
6:00 -18:00, 18:00- 6:00 
6:00 - 18:00, 

8:00 - 14:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
01 :oa ,-,-g:oo;·te:oo ' 01·:00 · 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
07:00-15:00; 
07:00-15:00; 07:00-19:00 
6:00 - 18:00, 

8:00 - 14:00 - activitate curentă 

CONFORM CU ORIGINALUL 

, !lata„ .. „.„„ .. _, 



Asistent medical sef 
Asistente Medicale 
Infirmiere 
îngrijitoare 

Chirurgie plastica 
Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
îngrijitoare 

O.R.L 
Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
îngrijitoare 

Comp. Maxilo facială 
Medici 
Asistente medicale 

Chirurgie generala 
Medici 

Asistente Medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Brancardieni 
Îngrijitoare 

Chirurgie infantila 
Medici 

Asistente Medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Îngrijitoare 

Oftalmologie 
Medici 

Infirmiere 
Îngrijitoare 

A.T.I. 
Medici 

contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 
repaus săptăminal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00-15:00; 15:00-23:00; 23:00-7:00 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 -18:00, 

8:00 - 14:00 - activitate curentă 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 

repaus săptămînal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00 -19:00, 19:00-07:00 
07:00-15:00; 15:00-23:00; 23:00-7:00 
6:00-18:00, 18:00-6:00 
6:00 - 18:00, 

08:00 - 14:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
07:00 -19:00, 19:00 - 07:00 
07:00-15:00; 15:00- 23:00; 23:00-7:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 - 18:00, 

08:00-15:00 
07:00-15:00; 

08:00 - 13:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
contravizita după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 
repaus săptămînal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00 - 19:00, 19:00- 07:00 
07:00-15:00; 15:00-23:00; 23:00-7:00 
6:00 -18:00, 18:00-6:00 
7:00 - 15:00 
6:00 - 18:00, 

08:00 -13:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa in zilele de 
repaus săptămînal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00 -19:00, 19:00 - 07:00 
07:00 -19:00, 19:00-07:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 -18:00, 

8:00 - 15:00 - activitate curentă 
7:00.c J9:_0_Q.Jg:OQ_:_QZ~()_O 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 - 18:00, 

OB:OO - 13:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 
repaus săptămîna1, sărbători legale şi în celelalte zile '1n c;are nu se lucrează. 

Data„„ 
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Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Brancardieni 
Psiholog 
Statistician 
îngrijitoare 

Unitate de transfuzie 
Sanguină 

Medici 
Infirmiere 

Diabet 
Medici 
Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
îngrijitoare 

Dietetică 

Asistente dietetice 

O.G.I 
Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Îngrijitoare 

Sterilizare O.G 
Asistente medicale 
Asistent medical sef 

Bloc Operator OG 
Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 

O.G.11 
Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Îngrijitoare 

A.T.i.O;G-; 
Medici 

Asistente medicale 
Infirmiere 

Ortopedie 

07:00 -19:00, 19:00 -07:00 
07:00-15:00; 15:00-23:00; 23:00-7:00 
7:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
7:00 -15:00 
8:00 - 15:00 
7:00 - 15:00 
6:00 - 18:00, 

8:00 - 15:00 - activitate curenta 
7:00 -19:00, 19:00 - 07:00 

8:00 - 15:00 - activitate curenta 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
6:00-18:00, 18:00-6:00 
6:00 -18:00, 

7:00 -15:00, 

08:00 - 13:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 
repaus săptî':imînal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00-19:00, 19:00-07:00 
07:00-15:00; 15:00-23:00; 23:00-7:00 
7:00 -19:00, 19:00 - 07:00 
6:00 - 18:00, 

7:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
7:00 -15:00 

7:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
08:00-16:00; 15:00- 23:00; 23:00-7:00 
7:00-19:00, 19:00 - 07:00 

08:00 - 13:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 

repaus săptămînal, sărbători legale şi in celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00 -19:00, 19:00- 07:00 
07:00-15:00; 15:00-23:00; 23:00-7:00 
7:00 -19:00, 19:00-07:00 
6:00 - 18:00, 

08:00 -13:00 - activitate curentă 
20 ore de garda lunar 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 
repaus săptăminal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00-19:00, 19:00-07:00 
6:00 -18:00, 18:00 - 6:00 
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Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Brancardieni 
Îngrijitoare 

Pediatrie 
Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Îngrijitoare 

Neonatologie 
Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
îngrijitoare 

Oncologie 
Medici 
Asistente medicale 
Infirmiere 
Îngrijitoare 

O.V. 
Medici 
Asistente medicale 
Infirmiere 
Îngrijitoare 

Sterilizare spital 
Asistente 
Asistent medical sef 
Îngrijitoare 

Anatomie patologica 
Medici 
Biolog 
Asistente medicale 
Îngrijitoare 

Radiologie 
•• - .,J:-: 
IVLt:Ull...! 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Fizician 
Îngrijitoare 

U.P.U. 

8:00 - 14:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
07:00 -19:00, 19:00- 07:00 
7:00 - 15:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
7:00 - 15:00 
6:00 -18:00, 

08:00 -13:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 

repaus săptămînal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00 -19:00, 19:00-07:00 
7:00 -15:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 -18:00, 

08:00 - 13:00 - activitate curentă 
20 ore de gardă lunar 
contravizită după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de 

repaus săptămînal, sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00 -19:00, 19:00-07:00 
07:00-15:00; 15:00- 23:00; 23:00-7:00 
6:00 -18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 -18:00, 

8:00 - 15:00 - activitate curentă 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 - 18:00, 

8:00 - 15:00 - activitate curentă 
07:00 -19:00, 19:00- 07:00 
07:00 - 19:00, 
07:00 - 19:00, 

07:00 -19:00, 19:00 - 07:00 
7:00 -15:00 
6:00 -18:00, 

8:00 ~ 14:00 ~activitate curentă 
8:00 - 14:00 
8:00 - 14:00 
7:30 - 13:30 

8:00 -.1.4,00, .. 1!\:o.O .. :_;w:oo __ ::_activitate .<0_u_r~~-~„·-······· .. 
gardă în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de repaus săptamanai, 
sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
7:00 - 13:00, 13:00 - 19:00, 19:00- 7:00 
7:00 - 13:00, 13:00 - 19:00, 19:00 - 7:00 
8:00 - 15:00 
7:00 -15:00, 
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Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Statisticieni 
lngrijitoare 
Brancardieri 
Secretar 
Administrator 

Farmacie Spital 
Farmacist -Diriginte 
Facrmacist 
Asistente medicale 
Personal informatică 
Îngrijitoare 

Farmacie Secţii exterioare 
Facrmacist 
Asistente medicale 

T.B.C 
Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical radiologie 
Infirmiere 
Îngrijitoare 

Contagioase 
Medici 

Asistente medicale 
Asistent medical sef 
Infirmiere 
Îngrijitoare 

Nucleu antirabic 
Medici 
Asistente medicale 

Bloc operator spital 
Brancardieri 
Asistente medicale 
Infirmiere 

Sali de operatie 
ORL 

Ortopedie 
Chirurgie plastica 
Urologie 
Chirurgie infantila 

Explorari functionale 
Asistente 

8:00 - 15:00, 15:00 - 22:00 - activitate curenta 
gardă în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de repaus săptămânal. 
sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00- 19:00, 19:00 - 07:00 
07:30-15:30; 07:00-19:00; 19:00-07:00 
07:00- 19:00, 19:00 - 07:00 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
07:00 -19:00, 19:00 - 07:00 
07:30-15:30 
07:30-15:30 

8:00 - 15:00 
8:00 - 15:00 
8:00 - 16:00 
8:00 - 16:00 
8:00 - 16:00 

8:00 - 15:00 
8:00 - 16:00 

8:00 - 14:00 - activitate curenta 
gardă în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de repaus săptămânal, 
sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00 -19:00, 19:00 - 07:00 
7:00 - 13:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 - 18:00, 

8:00 - 14:00 activitate curenta 
gardă în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de repaus săptămânal, 
sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează. 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
7:00 -15:00 
6:00 - 18:00, 18:00 - 6:00 
6:00 -18:00, 

8:00 -15:00 
7:00 - 15:00 

7:00 - 15:00 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 
07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 

7:00 - 15:00 
.?:QQ: ... 15.:.00. 
7:00 - 15:00 
7:00 - 15:00 
7:00 -15:00 
7:00 -15:00 

7:00 -15:00 
Sâmbăta, Duminica 7:00 -15:00 



Serv. de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale 
Medici 8:00 • 15:00 
Asistente medicale 7:00 • 15:00 
Agent DDD 7:00 · 15:00, 7:00 • 19:00 

Dispensar TBC, Laborator BK, Disp. Pogoanele 

Medici 
Dr. Brtncuş Elena 
Dr. Zaman Carmen 
Asistente medicale 
Biolog 
Îngrijitoare 

Pianing familial 
Medici 
Asistente medicale 

Serviciu statistica medicala 
Sef serviciu 
Statisticieni 
Statisticieni 

Psihologi 

Asistenti sociali 

Cabinet oncologie 
Medici 
Asistente medicale 
îngrijitoare 

Cabinet Diabet 
Medici 
Asistente medicale 

Ambulator spital 
Cabinet interne 
Asistent medical 
Cabinet chirurgie genrala 
Asistent medical 
Cabinet urologie 
Asistent medical 
Cabinet cardiologie 
Asistent medical 
Cabinet neurologie 
Asistent medical 
Cabinet chirurgie plastica 
Asistent medical 
Cabinet ortopedie 
Asistent medical 

07:00-10:30; 14:00-17:30; 
07:00-14:00 
7:00" 15:00 
7:00" 14:00 
7:00" 15:00, 

7:00" 14:00 
7:00" 15:00 

07:30" 16:00 
07:00" 15:00; 
07:00. 15:00; 07:00-19:00 (Secţiile Medicină internă 
Cardiologia şi Chirurgie 
8:00" 15:00 

07:30 " 16:00 

07:00" 14:00; 14:00· 21 :00 
07:00-15:00; 13:00-21 :00 
7:00 " 15:00, 

8:00" 15:00 
7:00" 15:00 

7:00" 15:00 

7:00" 15:00 

7:00" 15:00 

7:00" 15:00 

7:00" 15:00 

7:00" 15:00 

7:00" 15:00 
Cabinet-alergo!og!e-ş i. lmuno!.ogi.e __ _ 
Medic 8:00 · 15:00 
Asistent medical 7:00 • 15:00 
Cabinet endocrinologie 
Medic 
Asistent medical 
Cabinet oftalmologie 
Asistent medical 
Cabinet pediatrie 

8:00-15:00 luni, miercuri şi vineri; 13:00-20:00 marţi şi joi 
7:00. 15:00 luni, miercuri şi vineri; 12:00-20:00 marţi şi joi 

7:00" 15:00 
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Asistent medical 7:00 - 15:00 
Cabinet chirurgie şi ortopedie Infantilă 
Asistenti medicali 7:00 - 15:00 
CablnetORL 
Asistent medical 7:00 - 15:00 
Cabinet recuperare ,medicină fizică şi balneologie 
Medic 7:30 - 14:30 
Kinetoterapeut 7:30 - 14:30 
Asistenti medicali 7:00 - 15:00 
Cabinet nefrologie 
Asistent medical 
Cabinet medicina muncii 
Medic 
Asistent medical 
Cabinet reumatologie 
Medic 
Asistente 

7:00 - 15:00 

8:00 - 15:00 
7:00 -15:00 

8:00 - 15:00 
7:00 - 15:00 

Brancardier 7:00 - 15:00 
Îngrijitoare ambulatoriu spital 6:00 - 14:00, 

Serv. de management al calităţii serviciilor 
Referent 7:30-16:00 
Statistician 7:00-15:00 

Preot 7:00 - 15:00 

Personal TESA 7:30-16:00 

Muncitori 7:00 - 15:00 

Vineri 7:30 - 13:30 

Vineri 7:30 - 13:30 

Spalatoril 07:00 - 19:00; 07:00 -15:00( T.B.C.) 

Telefoane 

Garderobiere 

Munc necallficati 

Munc PSI 

Îngrijitoare administrativ 

Medicina legala 
Medici 
Medic anatomo-patologic 
Farmacist 
asistente medicale 
Statisticieni 
Autopsieri 
lngrijitoare 

~.~sd!!:!r!a sportiva 
medici 
profesori cfm 
asistente 

MANAGER 
Ec. Damian Claudiu 

07:00 -19:00, 19:00 - 07:00 

07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 

7:00 - 15:00 

07:00- 19:00, 19:00 -07:00 

7:00 - 15:00 

8:00. 14:00 
8:00. 14:00 
8:00 - 15:00 
7:00 -15:00 
7:00 - 15:00 
8:00 - 14:00 
7:00 -15:00; 7:00 - 13:00 

8:00 _- 1 S:Od 
8:00 -15:00 
7:00 - 15:00 


