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Anexă la Decizia Managerului
Spitalului Municipal Sebeş nr.8 / 10.03.2015

REGULAMENTUL INTERN
AL SPITALULUI MUNICIPAL SEBEŞ

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – (1) Spitalul Municipal Sebeş, este unitate sanitară cu paturi cu personalitate
juridică, care are structura organizatorică aprobată prin O.M.S. nr.523/20.05.2010 cu
modificările ulterioae conform avizului MS Nr.XI/A/70525,78487,4211/EN511/22.01.2014.
(2) Spitalul Municipal Sebeş asigura ocrotirea sanatatii populatiei prin acordarea asistentei
medicale completa de specialitate, preventiva, curativa si de recuperare a bolnavilor internati
in unitatea cu paturi, a celor care se prezinta in ambulatoriul integrat. In cazuri de urgenta,
spitalul asigura asistenta medicala tuturor persoanelor a caror stare necesita aceasta, prin
camera de garda.

Art. 2. - Prezentul regulament intern stabileşte, în principal, drepturile şi obligaţiile
salariaţilor Spitalului Municipal Sebeş izvorâte din legislaţia muncii şi din actele normative
în vigoare referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor Spitalului Municipal Sebeş,
reguli concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile
aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinară, procedura de soluţionare a cererilor
sau reclamaţiilor individuale ale salariatilor, reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în
muncă în cadrul instituţiei, reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al
înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, precum şi criteriile şi procedurile de
evaluare profesională a salariaţilor;

Art. 3. - (1) Prevederile prezentului Regulament intern se aplică tuturor salariaţilor
Spitalului Municipal Sebeş.

(2) Prezentul Regulament intern se aplică şi salariaţilor delegaţi sau detaşaţi în cadrul
Spitalului Municipal Sebeş, precum şi persoanelor care îşi desfăşoară practica în această
instituţie, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare,
specializare.

(3) Salariaţii Spitalului Municipal Sebeş delegaţi sau detaşaţi în alte unităţi sunt
obligaţi să respecte şi regulile stabilite pentru locul de muncă unde îşi desfăşoară activitatea
în perioada delegării sau detaşării.

(4) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin grija conducerii
instituţiei, de către conducătorii structurillor componente şi îşi produce efectele faţă de
fiecare dintre aceştia din momentul luării la cunoştinţă, pe bază de semnătură.

(5) Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului intern, este supusă
procedurilor de informare prevăzute de art.243 din Codul Muncii al României, adoptat prin
Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Organizarea muncii şi crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea
activităţilor Spitalului Municipal Sebeş, conform prevederilor Regulamentului de organizare
şi funcţionare, precum şi pentru menţinerea ordinii şi disciplinei, revin conducătorilor pe
toate treptele ierarhice.
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(2) Managerul Spitalului Municipal Sebeş are prerogativa de a emite decizii conform
prevederilor legale să controleze şi să solicite rapoarte asupra activităţii desfăşurate de către
toţi salariaţii instiutţiei.

(3) Conducătorilor structurilor organizatorice pot să controleze şi să solicite rapoarte
asupra activităţii desfăşurate de către toţi salariaţii din subordine.

(4) Firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta
Regulamentul în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi
(curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în
contact).

(5) Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină, din prezentul
regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane, sau altor activităţi pe
timpul prezenţei în unitate.

(6) Conducerea spitalului este asigurată de manager şi Comitetul director care se
întruneşte în şedinţe de lucru ori de câte ori este necesar.

CAPITOLUL II

CRITERII DE ANGAJARE ŞI DE EVALUARE PROFESIONALĂA
SALARIAŢILOR

Art. 5. - (1) Angajarea în cadrul Spitalului Municipal Sebeş se face în condiţiile legii,
în baza deciziei managerului.

(2) Angajarea în cadrul spitalului se face prin concurs sau examen pentru ocuparea
posturilor vacante sau temporar vacante, organizate şi desfăşurate în condiţiile legislaţiei
incidente în materie.

(3) Posturile vacante sau temporar vacante existente în statul de funcţii al spitalului,
vor fi scoase la concurs, corespunzător necesarului fiecărei structuri, la nivelul spitalului, în
limitele fondurilor stabilite prin bugetul aprobat al instituţiei, cu aprobarea managerului
spitalului, în condiţiile legii.

(4) Criteriile de evaluare pentru aprecierea capacităţii de ocupare a postului solicitat,
sunt:
a) formarea profesională
- pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite;
- pregătirea de specialitate: medicală, tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate
necesară postului;
- perfecţionare în domeniu (cursuri în ţară sau în străinătate, etc.).
b) adaptabilitatea la locul de muncă
- experienţa în muncă.
c) dificultatea şi complexitatea operaţiunilor în:
- activitatea de concepţie;
- activitatea de analiză şi sinteză;
- activitatea de rutină.
d) responsabilitatea implicată:
- pentru obţinerea şi utilizarea informaţiilor în vederea pregătirii unor decizii;
- de nivel decizional.
e) capacitatea relaţională:
- gradul de solicitare din partea structurilor interne, din centrul medical;
- gradul de solicitare din afara centrului medical.
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Art. 6. - (1) La angajarea pe funcţiile vacante sau temporar vacante de execuţie sau de
conducere, în vederea verificării aptitudinilor profesionale ale solicitantului, pentru a aprecia
capacitatea de a ocupa postul respectiv, pe baza criteriilor de evaluare se va stabili o perioadă
de probă.

(2) Perioada de probă este de:
a) 1 – 90 zile calendaristice, pentru funcţiile de execuţie, şi constituie vechime în

muncă,
b) 1 – 120 zile calendaristice pentru funcţiile de conducere, şi constituie vechime în

muncă.
(3) Perioada de probă pentru toate categoriile de angajaţi ai spitalului, cadre medicale
sau nemedicale este de 30 de zile.

(4) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se
realizează exclusiv printr-o perioadă de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

(5) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate
obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în
regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

(6) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât
o singură perioadă de probă.

(7) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în
care acesta debutează 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, cu
consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative din unitate, afiliate organizaţiilor
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.

(8) Perioada de probă constituie stagiu de cotizare.
(9) Angajarea succesivă a mai mult de 3 persoane pe perioade de probă pentru

acelaşi post este interzisă
(10) La sfârşitul perioadei de probă, conducătorul ierarhic superior face evaluarea

activităţii desfăşurate şi întocmeşte o fişă de evaluare în vederea încadrării pe post, acordând
calificativele corespunzătoare (nesatisfăcător, satisfăcător, bine, foarte bine,), care va fi
supusă aprobării managerului spitalului.

Art. 7. Angajarea personalului în cadrul spitalului se realizează pe baza unei proceduri
interne în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.1470/2011 pentru
aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.

Art. 8. Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor spitalului se realizează
pe baza unei proceduri interne în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii
nr.1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale
individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale.
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CAPITOLUL III

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE
SALARIAŢILOR

Art. 9. - Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
b) să emită decizii/dispoziţii pentru salariaţi, în condiţiile legii;
c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
d) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile

corespunzătoare, potrivit legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalul
Municipal Sebeș, contractului colectiv de muncă aplicabil, contractului individual de muncă
şi prezentului Regulament intern;

e) alte drepturi prevăzute în actele normative în vigoare.
Art. 10. - Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care

privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice (inclusiv punerea la dispoziţie a

normativelor şi standardelor aplicabile activităţii specifice) şi organizatorice avute în vedere
la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, contractul colectiv de
muncă şi din contractele individuale de muncă;

d) să comunice salariaţilor situaţia economică şi financiară a instituţiei, atunci când
consideră că este necesar;

e) să se consulte cu sindicatul, dacă îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate sau,
după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, în privinţa deciziilor care influenţează drepturile şi
interesele angajaţilor;

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

g) să asigure întocmirea Registrului general de evidenţă a salariaţilor şi operarea
înregistrărilor prevăzute de lege;

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
j) să organizeze controlul medical periodic pentru întregul personal
k) orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
l) sa evalueze performanţele profesionale individuale ale personalului.
Art. 11. - Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
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 profesionala;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea conditţiilor de muncă şi a

mediului de muncă;
j) dreptul la negociere colectivă şi individuală;



SPITALUL MUNICIPAL SEBEŞ

5

k) dreptul de a participa la acţiuni colective;
l) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
m) alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare.
Art. 12. - (1) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii generale:
a) de a îndeplini întocmai atribuţiile ce îi revin conform fişei postului, care
constituie anexă şi este parte integrantă a contractului individual de muncă;
b) de a respecta disciplina muncii, şi programul zilnic de lucru, ordinea si
curatenia la locul de munca;
c) de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Spitalul Municipal Sebeș, în Regulamentul intern, în contractul
individual de muncă şi prevederile celorlalte acte normative incidente domeniului de
activitate al acestuia;
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
e) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în instituţie, precum şi
reglementările PSI;
f) de a respecta regimul juridic al secretului de serviciu/profesional;
g) de a îndeplini orice alte atribuţii, corespunzătoare funcţiei deţinute şi/sau
specialităţii pregătirii profesionale, date de managerul Spitalului Municipal Sebeş
şi/sau conducătorii ierarhici sau care rezultă din lege;
h) de a-şi însuşi şi aplica prevederile actelor normative sau actelor administrative
emise de către managerul Spitalului Municipal Sebeş cu aplicabilitate în domeniul
său de activitate;
i) de a informa conducerea Spitalul Municipal Sebeş, pe cale ierarhică, imediat
ce a luat cunoştinţă, despre producerea oricărui eveniment în legătură cu domeniile
de responsabilitate ale instituţiei;

j) să instiinteze șeful direct, in termen de maximum 24 de ore de la data acordarii
concediului medical, despre apariatia starii de incapacitate temporară de munca; Servicul
Resurse Umane va fi informat imediat cu privire la acordarea concediului medical de către
Șeful direct al angajatului aflat în incapacitate temporară de muncă.

k) de a întocmi, la termenele stabilite, cu profesionalism, acurateţe şi în
conformitate cu legislaţia în vigoare, documentele rezultate din îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu şi de a le înregistra în evidenţele organizate în cadrul Spitalul
Municipal Sebeș, în termen de cel mult 24 de ore de la data finalizării activităţii;
(2) Salariaţii, cadre medicale au, în principal următoarele obligaţii:

a) asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale;
b) respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a

medicamentelor cu regim special;
c) organizează şi desfăşoară programul de educaţie pentru sănătate, activităţi de

consiliere, atât pentru pacienţi, cat şi pentru aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate
în formare;
d) utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare,

supraveghează colectarea, depozitarea transportul si eliminarea finala a materialelor şi
instrumentarului de unică folosinţă utilizat (şi se asigură de depozitarea acestora în vederea
distrugerii;)
e) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea

infecţiilor nosocomiale;
f) poartă echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, în vederea păstrării

igienei şi a aspectului estetic personal;
g) respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care

colaborează;
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h) respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale personalului;
i) respectă confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale pacienţilor, garantând

anonimatul pacienţilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege;
j) în întreaga activitate desfăşurată în cadrul spitalului, întregul personal medico-sanitar

are obligaţia de a folosi un limbaj politicos atât fata de colegi cat si de pacienţi si de
vizitatorii sau însoţitorii pacienţilor.
k) sa se prezinte la serviciu punctual si in conditii apte de munca;
l) sa nu paraseasca locul de munca in timpul programului;
m) obligatia de a nu parasi locul de munca pana la sosirea schimbului la locul de munca

unde se lucreaza in ture; in caz de neprezentare a schimbului, persoana incadrata in munca
este obligata sa anunte seful ierarhic pentru a lua masurile necesare;
n) respectarea circuitelor si regulilor de acces si circulatie auto in unitate, purtarea

ecusonului in timpul serviciului si a echipamentului de protectie;
o) sa respecte prevederile legale cu privire la acordarea asistentei medicale, la

supravegherea bolnavilor si tratarea urgentelor medico-chirurgicale ;
p) să nu lase instalaţiile şi aparatele în funcţiune fără supraveghere;
q) execută orice alte sarcini de serviciu, in limita competentelor detinute, în vederea

asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului.

CAPITOLUL IV

CONDUITA PERSONALULUI ANGAJATAL
SPITALULUI MUNICIPAL SEBEŞ

Art. 13. - (1) În desfăşurarea activităţii vor fi respectate următoarele reguli:
a. personalul Spitalului Municipal Sebeş are obligaţia de a asigura un serviciu

public de calitate în beneficiul cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la
transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei publice, în limitele
atribuţiilor stabilite prin fişa postului;

b. personalul angajat al Spitalului Municipal Sebeş are obligaţia ca, în
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prin actele şi faptele sale, să acţioneze respectând
Constituţia României, legile ţării, legislaţia U.E., precum şi actele administrative normative
sau individuale interne şi să respecte etica profesională;

c. angajaţii Spitalului Municipal Sebeş au obligaţia de a apăra şi ridica prestigiul
instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt
care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legitime ale acesteia;

d. în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii Spitalului Municipal Sebeş au
obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu
promovarea intereselor instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

e. în relaţiile cu ceilalţi salariaţi ai Spitalului Municipal Sebeş fiecare angajat
este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, colegialitate, consideraţie, bună
credinţă, corectitudine şi amabilitate;

f. personalul Spitalului Municipal Sebeş are obligaţia de a nu aduce atingere
onoarei, reputaţiei şi demnităţii instituţiei publice;

g. personalul angajat al Spitalului Municipal Sebeş are obligaţia de a nu folosi
atribuţiile şi/sau prerogativele funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;
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h. angajaţii Spitalului Municipal Sebeş sunt obligaţi să asigure ocrotirea
proprietăţii publice şi private a statului şi a instituţiei publice, să evite producerea oricărui
prejudiciu şi să acţioneze în orice situaţie ca un bun proprietar;

i. personalul angajat al Spitalului Municipal Sebeş are obligaţia să folosească
timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei publice numai în scopul
desfăşurării activităţii de serviciu aferente funcţiei deţinute şi totodată să asigure păstrarea,
arhivarea documentelor ce le gestionează şi ordinea la locul de muncă;

j. personalul angajat al Spitalului Municipal Sebeş este obligat să se conformeze
dispoziţiilor primite de la conducătorii ierarhic superiori, în condiţiile legii;

k. angajaţii Spitalului Municipal Sebeş răspund, potrivit legii, de îndeplinirea
atribuţiilor ce le revin din funcţiile pe care le deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt
delegate;

(2) Angajaţilor Spitalului Municipal Sebeş le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea

instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea; este interzisă personalului spitalului comunicarea
publică cu excepţia persoanelor împuternicite în acest sens;

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
Spitalul Municipal Sebeş are calitate procesuală sau este parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest
sens;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege;

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă aceste
dezvăluiri sunt de natură să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei publice sau ale
salariaţilor, precum şi ale altor persoane fizice sau juridice, indiferent dacă atrag sau nu
avantaje necuvenite;

e) să acorde asistenţă şi/sau consultanţă de specialitate persoanelor fizice sau juridice,
în vederea promovării de acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti ori de altă natură împotriva
statului sau a Spitalului Municipal Sebeş;

f) asumarea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a vreunei obligaţii de diligenţă sau
de rezultat în ceea ce priveşte luarea unei decizii de către instituţie sau de către alţi salariaţi
din cadrul instituţiei, precum şi referitoare la îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat;

g) furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile care fac parte din domeniul public
sau privat al proprietăţii publice a instituţiei publice, supuse operaţiunilor de concesionare,
respectiv vânzare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

h) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în
consideraţia şi/sau exercitarea funcţiei lor în cadrul instituţiei, daruri sau alte avantaje;

i) să primească direct cereri sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora
le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

j) să permită şi/sau să faciliteze, sub orice formă şi/sau motiv, accesul persoanelor
străine în instituţie prin încălcarea regulilor de acces în spital a persoanelor care nu au
calitatea de angajat;

k) În incinta Spitalului Municipal Sebeş fumatul este permis numai în locurile special
amenajate, conform legii şi fără ca timpul afectat acestei activităţi să fie exagerat şi să
afecteze îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

l) introducerea şi/sau consumul de băuturi alcoolice în sediul Spitalului Municipal
Sebeş.

m) scoaterea din incinta Spitalului Municipal Sebeş sau din spaţiile asimilate sediului
Spitalului Municipal Sebeş a unor obiecte de inventar din patrimoniu, în alte scopuri decât
cele corespunzătoare desfăşurării activităţilor/atribuţiilor de serviciu.
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(3) În sediul instituţiei, în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia, atunci
când angajaţii se află în delegaţie, personalul auxiliar din cadrul Spitalului Municipal Sebeş
îşi desfăşoară activitatea în ţinută vestimentarã adecvatã, decentă, îngrijită, care să asigure
prestigiul instituţiei.

4) Reguli generale privind tinuta obligatorie a personalului medical/nemedical
din cadrul Spitalului Municipal Sebeş:
Personalul medical al unitatii are obligatia de a purta uniforme corespunzatoare pe toata
durata efectuarii programului de lucru conform graficelor aprobate, dupa cum urmeaza:

a) Medici: Barbati : uniforma albă ( bluza+pantalon);
Femei: uniforma albă (bluza + fusta, pantalon, halat);

Asistenți medicali: Bărbați - uniforme albe (bluza + pantalon, halat);
Femei- uniforme albe (bluza + fusta, pantalon, halat);

b) Personal auxiliar - În Spitalul Municipal Sebeş, infirmierele și îngrijitoarele
vor purta următoarele elemente de vestimentaţie:

- uniformă (pantalon/fustă si bluza, halat) de culoare albastru
- pentru servirea mesei – halate de unică utilizare de culoare albastru

c) Personalul medical care are acces în sala de operaţie poartă uniformă de
culoare verde (bluze, pantaloni);

d) Întregul personal al Spitalului Municipal Sebeş pe perioada sezonului rece, va
fi dotat cu halate groase, de culoare bleumarin;

e) Personal tehnic
Tehnicieni: uniforme de protecţie albastre (salopete şi halate)
Muncitori necalificați: bluze şi pantaloni bleumarin

f) Ecusonul personalului medical
Personalul Spitalului Municipal Sebeş în timpul programului de lucru poartă un
ecuson care conţine datele de identificare ale angajatului şi care se prezintă sub forma
modelului aprobat la nivelul spitalului.

g) Ecusonul vizitatorilor
Vizitatorii primesc la intrarea în spital un ecuson de identificare şi sunt obligaţi să-l
poarte pe toată durata şederii în incinta spitalului.

h) Personalul nemedical din cadrul compartimentelor funcţionale ale Spitalului
Municipal Sebeş în timpul programului de lucru poartă elementele de
vestimentaţie decente, apte desfăşurării activităţii specifice.
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CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

Art.14 Timpul de muncă

1) Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla
la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform
prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca
aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.

2) Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa
salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.

3) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi;
4) Locurile de muncă si categoriile de personal pentru care durata normala a timpului de

lucru este mai mică de 8 ore pe zi sunt stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii
nr.245/2003.

5) Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat
si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este
solicitat.

6) Evidenţa prezenţei la locul de muncă este consemnată zilnic în condicile de prezenţă
pe secţii şi compartimente de muncă, cu trecerea orei de începere a programului şi ora de
terminare a programului.

7) Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de medicul şef, care are obligaţia de a
confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din secţie cu cea din condică.

8) La locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare
a continuităţii activităţii, după caz, în ture, 12/24 ore, gărzi, contravizite, program
fracţionat etc.,.

9) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii
au dreptul la pauză de masă

10)Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de
12 ore consecutive.

11) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore
între schimburi

12)Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la
solicitarea salariatului în cauză, această posibilitate fiind în contractul individual de
muncă.

13) În situaţii deosebite, pentru îndeplinirea unor sarcini de serviciu suplimentare sau
urgente, managerul, la propunerea conducătorilor compartimentelor din cadrul
spitalului, poate aproba efectuarea de către salariaţi şi/sau a altor activităţi de serviciu
sau în legătură cu atribuţiile de serviciu, în condiţiile legii.

14)Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile
după efectuarea acesteia.

15)Deplasările în interes de serviciu, în timpul programului de lucru, pentru personalul
din cadrul spitalului se pot efectua pe baza referatului elaborat de conducătorul
compartimentului al cărui subordonat urmează să efectueze deplasarea şi aprobat de
managerul spitalului sau înlocuitor de drept.

16)Deplasările în interes personal, în timpul programului de lucru sunt interzise.
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Art. 15 PROGRAMULDE LUCRU

1) Personalul superior de specialitate în secţii cu paturi

a) Activitate curentă de 7 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, orele: 8,00 - 13,00;
b) 20 ore de gardă lunar minim;
c) În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale garda este de 24 ore;
d) Contravizite se asigură zilnic, de la ora 17.00 la ora 18.00 prin rotaţie, după amiaza în

zilele lucrătoare şi dimineaţa, în zilele de repaus săptămânal şi sărbători legale.
e) In situatii deosebite, consiliul medical are atributii cu privire la îngrijirea pacientilor în

echipe multidisciplinare. Propunerii planuri şi strategii medicale de diagnostic şi
terapie.

f) În Spitalul Municial Sebeş sunt aprobate 3,5 linii de gardă.
g) Între şefii de secţie pot exista protocoale privind preluarea şi tratarea pacientului.
h) Şefii de secţie, laborator, farmacistul şef efectuează serviciul de gardă în mod

facultativ;
i) Personalul medical este scutit de efecuarea serviciului de gardă numai în condiţiile

prevăzute de lege.

2) Personal mediu sanitar în secţii cu paturi

1. 07,00 - 15,00 - tura I
2. 15,00 - 23,00 - tura a II a
3. 23,00 - 07,00 - tura a III a
4. sau program de 12/24 ore, conform programării la nivelul fiecărui

compartimentul funcţional.

3) Personal auxiliar sanitar în secţii cu paturi

infirmiere: 06,00 - 14,00 tura I
14,00 - 22,00 tura a II a
22,00 - 06,00 tura a III a

îngrijitoare: 06,00 - 14,00 tura I
14,00 - 22,00 tura a II a

4) Programul Blocului operator este reglementat prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Blocului operator.

5) Personal superior de specialitate din cabinete de consultaţii, laboratoare şi
farmacie

a) Radiologie: 08,00 - 14,00, 14-20. Continuitatea v-a fi asigurată prin Protocol
de chemare de la domiciliu.

b) Laborator de analize: 07,00 - 14,00: 14,00-21,00. Continuitatea v-a fi asigurată
prin Protocol de chemare de la domiciliu. Sâmbăta şi duminica 07,00-19,00.

c) Cabinete din Ambulatoriu: 07,30 - 14,30;.
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6) Farmacie; farmacist 07,30-14,30 asistenţi 07,00-15,00., îngrijitoarele de curăţenie
07,00-15,00.

7) Sterilizarea: program de ture 12/24.

8) Personal de îngrijire şi auxiliar din compartimentele fără paturi

Laborator (analize medicale): - personal de îngrijire - 07,00 - 14,00 Continuitatea v-a
fi asigurată prin ture de 12/24..

- personal auxiliar - 07,00 - 14,00
Laborator radiologie: 08,00 - 14,00, 14- 20.
Unitatea de transfuzii din cadrul compartiment ATI are program permanent, conform
programului din compartimentul ATI.
cabinete consultaţii: 07,00 - 15,00
farmacie: 07,30 - 15,30
îngrijitor curăţenie: 6,00 - 14,00

9) Personal tehnic, economic, administrativ

T.E.S.A. : 07,00 - 15,00
Muncitori: 07,00 - 15,00,
Şofer: 07,00-15,00
Spălătoria: 07,00 - 15,00
Continuitatea este asigurată conform planificării.

10) Serviciul de pază este permanent 24 din 24 şi este externalizat.

11) Program servire masa pentru pacienti si personal
a) Mic dejun 08.00-8.30
b) Pranz 12.00- 12.30
c) Cina 17.00- 17.30
d) La cerere contracost se poate asigura hrană pentru însoţitorii pacienţilor

internaţi.

12)Programul privind igienizarea, dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea, precum şi
întreţinerea spaţiilor exterioare va fi reglementat prin proceduri interne.

13)Programul orar de curăţenie al saloanelor/rezervelor şi a anexelor sanitare se
efectuează conform graficelor de curăţenie specifice fiecărui sector de activitate.

14) Programul privind igienizarea, dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea, precum şi
întreţinerea spaţiilor exterioare va fi reglementat prin proceduri interne
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CAPITOLUL VI

CONCEDIILE

Art. 16 Concediul de odihnă

(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual va fi prevăzută în contractul individual

de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
(3) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte pentru fiecare salariat, în

funcţie de vechimea în muncă astfel:
a) pentru o vechime de 0-5 an (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 20 de zile

lucrătoare;
b) pentru o vechime de 5-15 ani (neîmpliniţi la data începerii concediului) - 21 de zile

lucrătoare;
c) pentru o vechime de peste 15 de ani - 25 de zile lucrătoare.
(4) Concediile de odihnă de la alin. (3) pct. b), c), d), e) şi f) se suplimentează cu câte 1

zi pentru fiecare 5 ani de vechime în aceeaşi unitate. Beneficiază de vechime în aceeaşi
unitate şi salariaţii trecuţi de la o unitate la alta prin reorganizare, potrivit dispoziţiilor
legale.

(5) Concediul anual de odihnă poate fi fragmentat în mai multe tranşe, dar, obligatoriu,
una dintre tranşe va fi de minim 10 zile lucrătoare.

(6) În situaţii de forţă majoră angajatorul poate solicita întreruperea concediului de
odihnă.

(7) În cazuri deosebite, la cererea argumentată a salariatului şi cu acordul angajatorului
şi avizul organizaţiei sindicale reprezentative din unitate, concediul anual de odihnă se
poate amâna pentru anul următor, parţial sau în totalitate.

(8) La cererea salariatului indemnizaţia de concediu poate fi inclusă în drepturile
salariale ale lunii în care se efectuează concediul de odihnă.

(9) Decalarea concediului de odihnă în altă perioadă decât în cea programată se face cu
aprobarea angajatorului, care se acordă în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

(10) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în
cazul încetării contractului individual de muncă.

(11) Concediile suplimentare se acordă salariaţilor în condiţiile prevăzute în Contractul
Colectiv de muncă aplicabil.

Art. 17 - Drepturile salariaţilor aferente perioadei în care se află în concediu de odihnă
(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de

concediu, în condiţiile art. 145 din Codul muncii şi care cuprinde:
a) salariul de bază;
b) sporuri pentru locurile de muncă cu condiţii grele, deosebit de periculoase şi

periculoase, periculoase sau vătămătoare, condiţii de încordare psihică foarte
ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, pentru unităţi sanitare cu
specific deosebit şi localităţi cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea
personalului se face cu greutate;

c) alte drepturi salariale, cu caracter permanent, potrivit prevederilor legislaţiei în
vigoare.

(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înainte de plecarea în concediu sau odată cu plata lunară a drepturilor salariale.
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(3) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive
obiective independente de voinţa salariatului.

(4) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră
sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz
angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale,
necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite
de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Art. 18. 1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie
după cum urmează:

a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea copiilor - 5 zile;
c) căsătoria unui copil - 3 zile;
d) decesul soţului/soţiei, copilului, socrilor şi rudelor de gradul I inclusiv - 5 zile;
e) ziua de naştere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei

libere acordate.
(2) Concediul plătit prevăzut la alin. (1) se acordă la cererea solicitantului de către conducerea
unităţii.

Art. 19 - Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul

României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;

- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale,
declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine,
pentru persoanele aparţinând acestora.

Art. 20 - Concediul fără plată
1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat prin acordul părţilor în cazul

concediilor fără plată, pentru studii sau pentru interese personale după cum urmează:
a) până la 30 de zile calendaristice pe an pentru situaţii personale sau studiu;
c) pentru alte situaţii, excepţionale maximum 3 luni cu avizul reprezentanţilor salariaţilor.

(2) În toate cazurile menţionate mai sus se va solicita anterior aprobării cererii de
concediu fără plată avizul conducătorilor compartimentului din care face angajatul parte,
reprezentanţilor salariați sau organizaţiilor sindicale.

(3) Cererea de acordare a concediului fără plată se face în scris cu cel puţin 15 zile
calendaristice înainte de data când se solicită concediul fără plată.
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CAPITOLUL VII

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI
AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

Art. 21. - În cadrul Spitalului Municipal Sebeş relaţiile de muncă ale salariaţilor
funcţionează, fără nici o discriminare, cu respectarea următoarelor principii:

a) egalitatea de tratament faţă de toţi salariaţii;
b) consensualitatea şi buna credinţă;
c) demnitatea şi conştiinţa fiecărui salariat;
d) dreptul la libera alegere a locului de muncă, profesiei, meseriei sau activităţii pe

care urmează să o presteze salariatul, în condiţiile legii;
e) dreptul tuturor salariaţilor la plată egală pentru muncă de valoare egală;
f) dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, în limitele prevăzute de lege;
g) alte drepturi prevăzute de lege.
Art. 22. – (1) În cadrul Spitalului Municipal Sebeş orice discriminare directă sau

indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârstă,
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, apartenenţă sindicală,
origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, este interzisă.

(2) În cadrul Spitalului Municipal Sebeş orice salariat beneficiază de condiţii de
muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă.

Art. 23. – În cadrul Spitalului Municipal Sebeş se asigură întreg cadrul organizatoric
pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat în
următoarele domenii:

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă;
b) stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau al salariului;
c) acordarea tuturor drepturilor prevătute de lege, altele decât cele ce reprezintă

salariul;
d) formarea, perfecţionarea şi promovarea profesională;
e) aplicarea măsurilor disciplinare;
f) alte domenii prevăzute de actele normative cu incidenţă în materie.
Art. 24. Sancţiunile care se aplică pentru nerespectarea Legii nr.202/2002 privind

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi la locurile de muncă precum şi pentru nerespectarea
prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare, vor fi cele din
Codul Muncii în funcţie de gravitatea faptei.

Art. 25. – (1) Angajaţii Spitalului Municipal Sebeş care reclamă sau sesizează cu
bună credinţă încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei beneficiază de protecţie
conform principiilor prevăzute de Legea nr. 571/decembrie 2004, respectiv :

a) Principiul legalităţii
b) Principiul supremaţiei interesului public

Principiul responsabilităţii
c) Principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care

reclamă ori sesizează încălcări ale legii.
d) Principiul bunei conduite
e) Principiul bunei credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în unitate

care a făcut o sesizare , convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie
o încălcare a legii.
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(2) Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau
infracţiuni constituie avertizare în interes public şi priveşte :

a) Infracţiuni de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în
legătură cu serviciul

b) Încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese
c) Folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane
d) Încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale
e) Încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările

nerambursabile
f) Incompetenţa sau neglijenţa în serviciu
g) Evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare,

promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie
h) Emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau

clientelare
i) Administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public
j) Încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei

administrări şi cel al ocrotirii interesului public.
(3) Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate

fi făcută : şefului ierarhic, conducătorului unităţii, comisiilor de disciplină, organelor judiciare.
(4) Avertizorii beneficiază de protecţie, după cum urmează :
a) de prezumţia de bună-credinţă, până la proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare,

comisiile de disciplină au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului;
c) în situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct

sau indirect comisia de disciplină va asigura protecţia avertizorului, protejându-i
identitatea;

CAPITOLUL VIII

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR
SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Art. 26. - (1) Salariaţii pot adresa managerului Spitalului Municipal Sebeş, în nume
propriu, cereri sau reclamaţii individuale referitoare la încălcarea drepturilor lor prevăzute de
actele normative în materie, contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de
muncă, şi prezentul Regulament intern. Cererile se formulează în scris, cu identificarea
petentului şi a obiectului acesteia, fiind datată şi semnată de acesta.

(2) În cazul în care un salariat adresează mai multe cereri/reclamaţii sesizând aceeaşi
problemă, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.

(3) Cererile/reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare
ale salariatului nu se iau în considerare.

Art. 27. – (1) În scopul soluţionării temeinice şi legale a cererilor/reclamaţiilor
individuale ale salariaţilor toate cererile si reclamatiile vor fi inregistrate in registrul de
evidenta al documentelor de la secretariatul unitatii si vor fi repartizate de catre conducerea
unitatii (managerul sau inlocuitorul de drept al acestuia) la serviciile care au competenţă în
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soluţinarea acestora. In cadrul Spitalului Municipal Sebeş cererile pot fi repartizate
urmatoarelor servicii :

1-resurse umane
2-financiar - contabil
3-tehnic;
4-administrativ;
5-achiziţii publice;
6- oficiul juridic;
7- evaluare şi statistică medicală;

(2) Distribuirea documentelor repartizate se face de catre secretariatul unitatii pe baza de
semnatura in registrul de evidenta a corespondentei. Atunci cand la rezolvarea unei probleme
concura mai multe departamente, documentul care contine problematica respectiva va fi
multiplicat de catre secretarul unitatii si remis pe semnatura fiecarui serviciu, compartiment
etc. care concura la rezolvarea problemei respective.
(3) Toate documentele care ies din unitate vor fi semnate de managerul unitatii sau
inlocuitorul de drept al acestuia si sef serviciu, compartiment etc. care le-a intocmit, purtând
viza Oficiului Juridic.
(4) Documentele vor fi inregistrate in registrul de evidenta al documentelor de la secretarul
unitatii si expediate celor care le sunt destinate prin curier sau prin poştă.
(5) Reclamatiile venite din partea salariatilor pot fi impartite in :
1-reclamatii referitoare la incalcarea anumitor drepturi prevazute de lege ;
2-problema privind conditiile de munca sau sarcinile trasate ;
3-conflicte aparute in procesul de munca
(6) Cererile si reclamatiile vor fi solutionate in termenele legale de compartimentele carora
le-au fost repatizate de conducerea spitalului..

CAPITOLUL IX

DISCIPLINA MUNCII, ABATERILE DISCIPLINARE, SANCŢIUNILE
DISCIPLINARE ŞI PROCEDURA DISCIPLINARĂ

Art. 28. - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a
aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi, ori de câte ori constată că aceştia
au săvârşit o abatere disciplinară.

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o
acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat
normele legale, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern, contractul
colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale
ale conducătorilor ierarhici.

(3) Constituie abateri disciplinare, în măsura în care nu întrunesc elementele
constitutive ale unor infracţiuni, săvârşirea următoarelor fapte:
a) nerespectarea de către salariaţi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare, ale Regulamentului intern, ale contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau
contractului individual de muncă, ale prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul
de activitate, ale actelor administrative emise de către managerul Spitalului Municipal Sebeș,
precum şi a dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;
b) nerespectarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile ori documentele de
care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
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c) îndeplinirea neglijentă sau cu rea credinţă ori neefectuarea activităţii dispuse de
conducători ierarhici;
d) întocmirea cu date nereale sau defectuoase a foilor colective de prezenţă;
e) refuzul nejustificat al salariaţilor de a îndeplini sarcinile de serviciu ce le revin prin
fişa postului ori a sarcinilor legale delegate de conducătorul instituţiei sau conducătorul
ierarhic;
f) rezolvarea neglijentă ori întocmirea defectuoasă, cu rea credinţă sau cu întârziere a
lucrărilor sau documentelor repartizate de către conducătorii ierarhici, repetate sistematic,
precum şi abaterea de la metodologia de elaborare, avizare şi prezentare spre aprobare a
proiectelor actelor administrative, ale deciziilor managerului.
g) încălcarea demnităţii personale a salariaţilor, prin acţiuni de discriminare sau alte
abuzuri;
h) desfăşurarea de activităţi cu caracter politic în timpul programului de lucru sau în
sediul Spitalului Municipal Sebeş;
i) prejudicii financiare sau ale prestigiului, produse instituţiei, exclusiv din vina
salariatului;
j) atitudinile jignitoare sau lovirea conducătorilor ierarhici, subordonaţilor ierarhici sau
colegilor de serviciu;
k) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi în interes personal;
l) întârzierile la program, mai mult de trei ori pe lună, a căror durată cumulată depăşeşte
3 ore;
m) cumularea a mai mult de trei absenţe nemotivate, în cursul unei luni calendaristice;
n) neutilizarea raţională şi conform instrucţiunilor de folosire, a bunurilor din dotare;
o) părăsirea locului de muncă sau a instituţiei în timpul programului de lucru stabilit,
fără aprobarea conducătorului ierarhic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră dovedite;
p) semnarea pentru alt salariat în condica de prezenţă;
q) înscrierea cu intenţie a unor date false în condica de prezenţă;
r) introducerea sau consumul băuturilor alcoolice în sediul Spitalului Municipal Sebeş
ori prezenţa la serviciu sub influenţa acestora;

ş) sustragerea, indiferent de formă, motiv, cantitate sau valoare, a bunurilor din
patrimoniul Spitalului Municipal Sebeş, precum şi participarea la sustragere;

s) degradarea sau aducerea în stare de nefolosinţă, cu intenţie, a bunurilor din
patrimoniul Spitalului Municipal Sebeş;

ţ) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi şi la conflictele de interese,
aşa cum sunt definite de dispoziţiile legale în vigoare;

t) neinformarea în timp util a conducătorilor ierarhici, asupra modificărilor intervenite în
programul de activităţi planificat.
u) permiterea şi/sau facilitarea, sub orice formă şi/sau motiv, accesul persoanelor străine
în instituţie fără aprobarea şefilor ierarhici direcţi şi/sau, după caz, a managerului Spitalului
Municipal Sebeş.

v) folosirea in interes personal a bunurilor sau capacitatilor unitatii
w) insultarea colegilor de muncă ;
x) limbaj vulgar sau violenta fizica asupra colegilor/pacientilor/vizitatorilor;
y) hărţuirea sexuală dovedită;
z) obstrucţionare în mod intenţionat a activităţii altor colegi;
aa)neluarea unei măsuri sau nerespecatrea măsurilor dispuse care ar putea crea un pericol

iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională ;
ab)utilizarea autoturismului unităţii în interes personal ;
ac) dormitul în timpul serviciului ;
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ad)refuzul de a participa la programele de instruire organizate de spital, care se fac pe
cheltuiala acesteia;

ae) parasirea serviciului fara motiv intemeiat si fara a avea in prealabil aprobarea sefului
ierarhic

af) solicitarea sau primirea de bunuri in scopul furnizarii unor informatii sau facilitarii
unor servicii in legătură cu activitatea spitalului ;

ag) introducerea, distribuirea, facilitatea introducerii sau distribuirii in spital a bauturilor
alcoolice, consumul locul de munca sau prezentarea la locul de munca in stare de
ebrietate.

ah)introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substante/
medicamente al caror efect pot produce dereglari comportamentale ;

ai) intruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesionala ;
aj) nerespectarea normelor de igiena si securitate in munca si in special a normelor

privind prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale in vigoare
ak)neparticiparea la instructajul general de protectia muncii, de prevenire si stingere a

incendiilor si la instructajele periodice planificate pe toata durata contractului
individual de munca;

al) fumatul în spital cu excepţia locurilor special amenajate;
am) instigarea sau/şi participarea la întreruperea lucrului, fără a respecta prevederile

legale privind conflictele de muncă şi declanşarea grevelor;
an)orice alte fapte care contravin actelor normative sau administrative în vigoare care sunt

incidente activităţii spitalului.
Art. 29. - (1) Săvârşirea de către salariaţi a abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (3)

al art. 28 din Regulamentul intern se constată de către angajator şi conduce, în funcţie de
gravitate şi efecte, la aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni disciplinare:

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

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere, pe o

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) Pentru săvârşirea a cel puţin trei abateri disciplinare, constatate şi sancţionate, în

condiţiile legii, într-un an calendaristic, se poate aplica sancţiunea desfacerii disciplinare a
contractului individual de muncă.

(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin legi speciale, se stabileşte
un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

(4) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea
abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală şi în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare aplicate anterior acestuia.
(5) Aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin.(1) se realizează cu

respectarea următoarelor condiţii privind constatarea, stabilirea şi sancţionarea abaterilor
disciplinare:

a) sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune nu poate fi dispusă mai înainte de
efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile;
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b) în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în
scris de comisia împuternicită prin decizia managerului Spitalului Municipal Sebeş să
realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii, potrivit legii;

c) neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la lit. b) fără
un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării
disciplinare prealabile;

d) în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul de a formula şi
susţine toate apărările în favoarea sa, de a oferi comisiei prevăzute la lit.b) toate probele şi
motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi de a fi asistat, la cererea sa, de un
reprezentant al sindicatului al cărui membru este sau, după caz, de către reprezentantul
salariaţilor.

(6) Sesizarea îndreptată împotriva unui salariat al Spitalului Municipal Sebeş, se
formulează în scris către managerul Spitalului Municipal Sebeş, este însoţită, atunci când
este posibil, de înscrisurile care o susţin şi trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele, domiciliul şi, după caz, locul de muncă şi/sau funcţia deţinută
de persoana care a formulat sesizarea;

b) numele, prenumele şi, dacă este posibil, compartimentul în care îşi desfăşoară
activitatea salariatul a cărui faptă este sesizată;

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării;
d) arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
e) data şi semnătura.
(7) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea, după caz, cu completarea sesizării;
b) audierea salariatului a cărui faptă constituie obiectul sesizării;
c) audierea oricăror persoane ale căror declaraţii pot conduce la soluţionarea cazului;
d) culegerea informaţiilor considerate necesare rezolvării cazului, prin mijloacele

legale;
e) administrarea probelor şi verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate.
(8) Audierea persoanelor prevăzute la alin. (7) lit. a) - c) va fi consemnată în scris,

într-un proces-verbal, sub sancţiunea nulităţii.
(9) Raportul comisiei stabilită prin decizia managerului Spitalului Municipal Sebeş,

să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă va conţine în mod obligatoriu următoarele
elemente:

a) numărul şi data de înregistrare a sesizării;
b) numele, prenumele şi funcţia deţinută de salariatul a cărui faptă a fost cercetată,

precum şi compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
c) numele, prenumele, şi domiciliul persoanei care a sesizat fapta, şi ale celor audiate;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e) probele administrate;
f) propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare;
g) motivarea propunerii;
h) numele, prenumele şi semnătura persoanelor, care au efectuat cercetarea prealabilă;
i) data întocmirii raportului.
(10) Toate documentele cercetării prealabile vor fi semnate, datate şi înregistrate.
(11) Raportul comisiei cu toate documentele anexate vor fi înaintate managerului

Spitalului Municipal Sebeş, cu propunerea de sancţiune diciplinară sau clasare, după caz.
Art. 30. - (1) Decizia emisă de către managerului Spitalului Municipal Sebeş prin

care se dispune aplicarea sancţiunii disciplinare va fi avizat pentru legalitate de Oficul juridic,
şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
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b) precizarea atât a prevederilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, ale
Regulamentului intern, ale contractului colectiv aplicabil ale, contractului individual de
muncă, ale prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul de activitate, ale actelor
administrative emise de către managerul Spitalului Municipal Sebeş sau ale dispoziţiilor
legale ale conducătorilor ierarhici, care au fost încălcate de către salariat, cât şi a soluţiei
propusă de către comisia care a efectuat cercetarea prealabilă, aşa cum sunt menţionate în
cuprinsul Raportului cercetării disciplinare prealabile, înregistrat la instituţie;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariatul în cauză în
timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la lit.
a) a alin. (1) al art. 29, nu a fost efectuată cercetarea disciplinară prealabilă;

d) temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată la instanţa judecătorească

competentă.
f) instanţa judecătorească competentă să soluţioneze contestaţia.
(2) Decizia managerului Spitalului Municipal Sebeş de aplicare a sancţiunii

disciplinare se emite în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă de
către angajator a faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii ei, se comunică
salariatului de către Serviciul Resurse Umane în termen de 5 zile de la data emiterii şi poate
fi contestată la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile calendaristice de
la data comunicării.

(3) Comunicarea se predă personal salariatului, sub semnătură de primire, iar în caz
de refuz al primirii sau în alte cazuri excepţionale, se întocmeşte un proces verbal semnat de
martori, cu număr de înregistrare, după care se comunică prin scrisoare recomandată la
domiciliul sau reşedinţa comunicată de salariat.

CAPITOLUL X

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA, SĂNĂTATEA
ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL

SPITALULUI MUNICIPAL SEBEŞ

Art. 31 (1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in
munca, cu completarile ulterioare, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi
sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
(2) În cazul în care un angajatorul apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de
responsabilităţile sale în acest domeniu.
(3) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere
principiului responsabilităţii angajatorului.

Art.32 - (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile
necesare pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea salariaţilor;
d )asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2)Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând
seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.
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(3)Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza
următoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă,
alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea realizării
unei muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin
periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea
muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie
individuală;
i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

Art. 33 De asemenea, angajatorul mai are următoarele obligaţii:
a) să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în
muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
b) să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra
echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;
c) să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare
de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase,
precum şi a accidentelor de muncă, astfel cum sunt definite de lege;
d) să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale
rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.
Art.34 (1) Salariatii au urmatoarele obligatii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de

transport şi alte mijloace tehnice;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii,
instalaţiilor tehnice şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea
salariaţilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de
muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii salariaţilor pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure
şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

g) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

h) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
i) să respecte normele de igiena;
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j) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile in domeniul securitatii si sanatatii
in munca si masurile de aplicare a acestora ;

k) sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericolele de accidentare sau
imbolnavire profesionala, atat persoana proprie cat si colegii;

Art. 35 1) In scopul aplicarii si respectarii in cadrul Spitalului Municipal Sebeş a regulilor
privind protectia, igiena si securitatea in munca corespunzatoare conditiilor in care se
desfasoara activitatea, spitalul asigura instruirea tuturor persoanelor incadrate in munca, prin
angajatii proprii cu atributii in domeniul securitatii muncii, care consta in :
a ) instruirea introductiv - generala, care se face de catre lucratorul desemnat cu atributii in
domeniul sanatatii si securitatii in munca urmatoarelor persoane:

a.1. –noilor angajati in munca, angajati cu contract de munca indiferent de forma acestuia;
a.2. – celor veniti in unitate ca detasati ;
a.3. –elevilor, studentilor pentru practica medicala;
a.4. –persoanelor care se afla in perioada de proba in vederea angajarii;

b) instruirea la locul de munca se face, dupa instruirea introductiv -generala, de catre
conducatorul direct al locului de munca si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de
prevenire si protectie specifice locului de munca pentru categoriilor de personal enumerate
anterior.

c) instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv.
Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii in functie de
conditiile locului de munca dar nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico-
administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
2) Instruirea periodica se va face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri :

a) cand angajatul a lipsit peste 30 zile lucratoare ;
b) cand s-au schimbat echipamentele de lucru ori s-au adus modificari ale echipamentelor

de lucru existente ;
c) cand au aparut modificari ale normelor de protectia muncii sau ale instructiunilor

proprii de securitate a muncii ;
d) la reluarea activitatii dupa accident de munca;
e) la executarea unor lucrari specifice sau introducerea unei noi tehnologii ;

3) Durata instruirii periodice nu va fi mai mica de 8 ore. Instruirea lucratorilor va fi bazata
pe tematica intocmita de angajator prin lucratorul desemnat.

Art. 36 Supravegherea sănătăţii salariatilor este asigurată prin medicul de medicina muncii.

Art. 37 Prezentul capitol se completeaza cu actele normative in vigoare, in materie.
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CAPITOLUL XI

RELAŢIILE CU PUBLICUL

Art. 38. – (1) La nivelul Spitalului Municipal Sebeş programul de audienţe este următorul:

Manager programul de audienţe este: luni, miercuri în intervalul 8-9.

Director Financiar Contabil programul de audienţe este: marti, miercuri, joi în
intervalul 12-1330

Director Medical programul de audienţe este: marti si joi în intervalul 12-14

(2) Programarea audienţelor se realizează cu cel puţin două zile înaintea celei în care urmează
să fie acordată audienţa.
(3) Este interzis cu desavarsire accesul publicului în zonele: ATI, bloc operator, sterilizare
centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, unitatea
de transfuzii sanqvine compartiment transplant medular. centrala termică, grupuri electrogene,
compresoare Aceste zone se vor marca cu indicatoare care interzic accesul publicului.

CAPITOLUL XII

RELAŢIILE CU PRESA

Art. 39. Relaţiile Spitalului Municipal Sebeş cu presa cu reprezentantii mass-media se
desfasoara prin intermediul purtătorului de cuvânt al spitalului.
Art. 40. Purtatorul de cuvânt al spitalului va informa reprezentantii mass-media asupra
activitatii Spitalului Municipal Sebeş prin organizarea de conferinte de presa, emiterea de
comunicate de presa, acordarea de interviuri si publicarea de articole de presa.
Art. 41. Conferintele de presa se organizeaza in functie de evenimente, de cererea presei si
interesele angajatorului, cu participarea tuturor persoanelor interesate de dezbaterea
subiectului respectiv.
Art. 42. (1) Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducerea spitalului, intr-
un cadru organizat, la sediul Spitalului Municipal Sebeş sau in birouri speciale ale presei.

(2) Salariatii care dau declaratii presei in numele unitatii fara a fi mandatati de
conducere in acest sens isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la aceste declaratii si vor
suporta in intregime consecintele conduitei lor.
Art. 43.(1) Accesul in incinta spitalului este permis numai reprezentantilor mass-media
acreditati si numai cu acordul managerului, care va nominaliza in mod explicit locurile in care
se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor
pacientilor. In acest scop, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise sau
verbale in vederea obtinerii acordului de principiu.

(2) Deplasarea reprezentantilor mass-media in incinta spitalului se va face numai cu
ecuson si halat corespunzator si, daca este cazul, cu un insotitor stabilit de conducerea
spitalului.
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(3) Este interzis cu desavarsire accesul reprezentantilor mass-media, pacienţilor,
vizitatorilor şi tuturor persoanelor persoanelor fără drept, în zonele: ATI, bloc operator,
sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, zone cu risc
epidemiologic, bacteriologic, staţie de oxigen. Aceste zone, precum și cele ce vor fi declarate
de conducere ca fiind interzise accesului publicului, se vor marca cu indicatoare care interzic
accesul publicului.

Art. 44 Purtătorul de cuvânt desemnat va prezenta trimestrial, managerului raportul
scris al activităţilor desfăşurate.

CAPITOLULXIII

ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN SPITALULMUNICIPAL SEBEŞ

Art. 45 (1) Accesul salariatilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces,
care respecta circuitele functionale ale spitalului, pe baza legitimatiei de serviciu sau a
ecusonului.

(2) Pentru urgentele medico-chirurgicale ale pacientilor, accesul acestora in spital este
permanent.

(3) Accesul in spital al vizitatorilor este permis numai intre orele 15,00-20,00, iar în
zilele de sâmbătă şi duminică în intervalul 10,00-20,00 cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;
b) accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special afectate

vizitatorilor de managerul spitalului;
c) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul

aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite;
d) in afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face

numai pe baza "biletului de liber acces în secţia...", eliberat de medicul curant şi vizat
de şeful de secţie sau de medicul de gardă;

e) este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc: ATI, bloc operator,
sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de
oxigen, compartiment transplant medular. Excepţie fac cazurile speciale aprobate de
şefii de secţie şi vizate de managerul spitalului;

f) incăperile în care nu au acces persoanele străine au prevăzute la intrare anunţuri de
avertizare în acest sens;
(4) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate masurile necesare pentru

respectarea cu strictete a interdictiilor de acces in zonele precizate cu risc, a regulilor de acces
si circulatie in spital, precum si a normelor de conduita civilizata.

(5) In cazul aparitiei oricaror nereguli, personalul medico-sanitar sesizeaza de urgenta
serviciul de paza.

(6) Daca este declarată starea de carantina in aceasta perioada se limiteaza sau se
interzice, dupa caz, accesul vizitatorilor in spital.
Art. 46 Accesul salariatilor unor firme prestatoare de servicii in spital este permis numai pe
baza de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate si legitimatie de serviciu.
Art. 47 Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare
in specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului.
Art. 48 Accesul in spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul
Ministerului Sanatatii Publice sau din cadrul institutiilor aflate in subordinea sa, medici in
schimb de experienta, medici rezidenti, studenti etc., se face pe baza legitimatiei de serviciu.
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Art. 49 Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de
inregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.
Art. 50 Este interzis accesul in spital al persoanelor care au asupra lor armament, munitii,
substante toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune in pericol viata,
integritatea corporala sau sanatatea personalului propriu si a pacientilor ori patrimoniul
unitatii. Fac exceptie persoanele care se afla in timpul executarii misiunilor de interventie, de
protectie a demnitarilor romani sau straini ori a personalitatilor sau care asigura paza
persoanelor internate, private de libertate.

Art. 51 (1) Accesul autovehiculelor salariatilor se face pe baza de ecuson acces auto eliberat
de administratia spitalului. In parcarea spitalului au acces si autoturismele care transporta
persoane cu handicap.

(2) Autovehiculele serviciului de ambulanta, autovehiculele personale sau alte
vehicule care transporta persoane care necesita ingrijiri de urgenta ori persoane care nu se pot
deplasa au acces permanent in spital.

(3) Este permis accesul autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii in unitatea
sanitara, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) numai in baza protocoalelor scrise in documentele incheiate cu beneficiarii
respectivelor servicii sau produse; la stabilirea programului de acces se vor evita pe cat posibil
perioadele aglomerate datorita activitatilor specifice spitalului;

b) in situatiile de urgenta, numai cu acordul managerului spitalului sau al loctiitorului
delegat de acesta;

c) pe baza legitimatiei de serviciu, a documentului de identitate si a confirmarii sefilor
de servicii sau ai departamentului solicitant.

(4) Este intezisă circulaţia auto pe la punctele de acces destinate doar persoanelor.
(5) La intrarea şi la ieşirea din incinta spitalului au prioritate ambulanţele.
(6) Este strict interzisă blocarea căii de acces către camera de gardă. De asemenea, este

interzisă blocarea punctelor de acces spre corpurile cladririi spitalului, oprirea sau staţionarea
autovehiculelor pe căile de circulaţie. Pentru staţionare se vor utiliza parcările amenajate.

(7) Pe căile de acces comune pentru persoane şi autovehicule prioritate au
brancardierii care transportă pacienţi, pacienţii, cadrele medicale, celelalte tipuri de angajaţi ai
spitalului, vizitatorii; persoanele care se deplasează pietonal nu vor staţiona nejustificat pe
căile de circulaţie comune şi vor fi atente la autovehiculele în mişcare; conducătorii auto vor
circula cu maximum de prudenţă pentru a evita lovirea/accidentarea persoanelor care se
deplasează pe jos/pietonal. aceste sunt afişate în locuri vizibile.

(8) La deplasarea în incintă se va circula cu maximum 5 Km/h. Este obligatorie
respectarea limitării vitezei de circulaţie. Excepţie fac ambulanţele. Autovehiculele vor circula
doar pe traseul indicat de agentii de paza cu exceptia prestatorilor de servicii si numai cu
conditia respectarii unor reguli speciale ce vor fi consemnate in contractele de prestari servicii.
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CAPITOLULXIV

REGULILE ŞI OBICEIURILE PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECTE PACIENTII
SI INSOTITORII PE DURATA INTERNĂRII ÎN SPITAL

Art. 52. La internare pacienţii pot/trebuie sa aiba asupra lor:

a) pijama, halat;
b) papuci de casa;
c) produse igiena personala;
d) medicamente pentru tratamentul afectiunilor cronice unde este cazul (diabetici, etc);
Art.53. La receptie, dupa completarea documentatiei medicale, va fi directionat catre
garderoba pentru a se imbraca in pijama si papuci. Hainele de strada se lasa la garderoba;
pacientul este condus la salon de catre infirmiera.

Art. 54 La salon:

a) asistenta de serviciu/infirmiera ii prezinta salonul cu anexele si utilitatile sale, obiectele
sanitare, mobilierul, aparatura TV, sistemul de iluminare si de alarmare si modul lor de
functionare;
b) primeste informatii privitoare la respectarea normelor de igiena personala, si a
ambientului din camera, pastrarea curateniei si a linistii in camera si pe holuri;

Art. 55. Pacientii sunt rugati:

a) sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in sectie
b) sa aiba o atitudine respectuoasă fata de personalul spitalului
c) sa exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea
obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare;
d) sa mentina usa salonului inchisa; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori
pe zi;
e) sa permita infirmierei sa faca curatenia zilnica si sa aeriseasca rezerva, de cate ori este
nevoie;

f) sa pastreze cu grija banii, obiectele de valoare, telefonul mobil sau borseta cu acte de
identitate, intrucat spitalul nu raspunde de pierderea acestora ;

g) sa se deplaseze la investigatii numai insotit de personal auxiliar din sectie ;
h) sa efectueze zilnic igiena generala;
i) sa foloseasca pentru igiena obiectele personale (pieptene, periuta si pasta de dinti,
produse cosmetice personale);
j) sa respecte programul clinicii privitor la orele de masa, de tratament, de odihna si
primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplica in spital;
k) este rugat sa limiteze pe cat posibil numarul vizitatorilor si timpul de sedere a acestora
in salon;
l) sa nu permita vizitatorilor sa se aseze pe paturi;
m) sa nu primeasca vizitatori cu starea sanatatii alterata (viroze, tuse, febra, etc)
n) sa respecte instructiunile indicate de personalul medical in legatura cu ora si modul de
administrare a tratamentului;
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o) sa nu paraseasca salonul in timpul vizitei de dimineata si a contravizitei din cursul
dupa-amiezii
p) sa completeze chestionarul de satisfactie si sa-l predea la externare;
q) nu pastreaza in noptiera alimente peste noapte;
r) iesirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;
s) in timpul deplasarilor la consultatiile interclinice, pacientii vor folosi, peste pijama,
halate de protectie;
t) vizitatorii trebuie sa respecte orarul de vizite afisat si sa fie echipati cu halate si papuci
de protectie;
u) este interzis fumatul in clinica. Pacientii/insotitorii care nu pot renunta la fumat vor
face acest lucru in locul special amenajat indicat de asistenta de serviciu;
v) este informat asupra modului de colectare a deseurilor menajere si medicale;
w) sa nu utilizeze consumatori electrici decat cu aprobarea medicului sef sectie

Art. 56. La externare:

a) va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile si utilitatile
sale integre si in stare de functionare; in cazul in care se constata deteriorari ale bunurilor
spitalului, pacientul plateste contravaloarea.
b) la externare primeste documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfactie
completat in urna special amenajata in sectie –in cabinetul asistentelor, coboara la garderoba
unde se echipeaza in tinuta de strada.
Art.57 Obligaţiile vizitatorilor:

1) Accesul vizitatorilor in spital este permis numai in timpul progamului de vizita;
2) La intrarea in spital vizitatorii vor fi inscrisi obligatoriu in registrul de evidenta

vizitatori in baza cartii de identitate si vor primi un ecuson care sa ateste calitatea de
vizitator. La plecarea din spital vizitatorul va inapoia ofiterului de serviciu ecusonul
primit reluandu-si cartea de identitate de la acesta;.

3) Nu este permis accesul in sectie al vizitatorilor care prezinta boli infecto-contagioase;
4) Este interzis accesul vizitatorilor in zonele prevăzute în prezentul regulament.
5) Este interzis accesul vizitatorilor la pacientii izolati cu diagnostic de boala

transmisibila, dependenti de ingrijirile medicale ale spitalului;
6) Fumatul in unitate este strict interzis, nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza

cu amenda in cuantum de 100 ron – 500 ron pentru toate persoanele fizice, potrivit
legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor produselor din tutun;

7) In cadrul spitalului, este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât şi
prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc;

8) Vizitatorii nu au voie sa afecteze curatenia, sa deranjeze ceilalti pacienti si nu au voie
sa se aseze pe paturile pacientilor;

9) In cadrul spitalului, vizitatorii au obligatia să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de
orice natură, exclusiv in locurile special amenajate in acest sens;

10) In cadrul spitalului este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de
gunoi, usi, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă,
demontarea, distrugerea sau degradarea oricaror elemente constructive, decorative sau
mobilier. Persoanele care cauzeaza astfel de prejudicii in mod direct sau indirect, vor
acoperi integral costul repararii sau inlocuirii acestor bunuri;

11) Vizitatorii nu au voie sa aduca pacientilor alimente interzise de catre medicul curant,
bauturi alcoolice, tigari;

http://www.suub.ro/wp-admin/www.suub.ro/pacientiviztatori/program-de-vizita/
http://www.suub.ro/pacientiviztatori/fumatul-interzis/
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12) Vizitatorii nu au voie sa intervina in ingrijirile medicale ale pacientilor;
13) Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacientilor, toate informatiile

despre pacienti vor fi solicitate direct medicului curant;
14) In cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video si audio si de

asemenea este strict interzisa inregistrarea audio si video, fara acordul prealabil scris al
conducerii spitalului;

15) Vizitatorii vor purta echipamentul de protectie corespunzator la intarea in salon;
16) Vizitatorii se vor spala pe maini la intrarea si iesirea din salon;
17) Vizitatorii vor folosi lifturile special destinate care pot fi accesate de la parterul cladirii;
18) In situatia unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacientii internati;
19) In incinta spitalului sunt interzise fara acordul scris al conducerii spitalui: afisajul,

vanzarile ambulante, distributia materialelor publicitare;
20) Vizitatorii au obligatia sa nu isi lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de

zona in care se afla, spitalul nefiind responsabil de disparitia acestora.

CAPITOLULXV

SALARIZAREA

Art. 58. Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă,
fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului.
Art. 59. Salariul este confidenţial; în scopul păstrării acestui caracter angajatorul are obligaţia
a de lua măsurile necesare, ca de exemplu, accesul la întocmirea şi consultarea statelor de
plată a salariilor să se realizeze doar de către persoanele care au în fişa postului stabilite în
mod direct aceste atribuţii şi de către conducerea centrului medical.
Art. 60. Salariile se stabilesc conform legii pentru fiecare salariat.
Art. 61. (1) Salariul se plăteşte în data 20 a fiecărei luni, salariul platindu-se inaintea oricaror
alte obligatii ale centrului medical. Când aceste date se suprapun peste zilele nelucrătoare
plata se face în ultima zi lucrătoare care precede ziua de plată.
(2) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată şi prin orice alte documente
justificative, ce demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.
(3) Obligaţia întocmirii statelor de plată şi a celorlalte documente justificative revine
persoanei desemnate de manager, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa postului.
(4) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite doar în formele si
condiţiile prevăzute de lege.
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CAPITOLULVI

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Art.62. In situatia in care salariatul a suferit un prejudiciu material din culpa spitalului in
timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciu, angajatorul este obligat,
in temeiul raspunderii contractuale, sa-l despagubeasca.
Art.63. Pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor,
salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile
contractuale.
Art.64. Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze
neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul
normal al serviciului.
Art.65. Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se
stabileste proportional cu salariul său net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este
cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar.
Art.66. Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie,
fie in natura, fie suportand contravaloarea ei.
Art.67. Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile
salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in
munca.
Art.68. Ratele nu pot fi mai mari de 1/3 din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu
celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv.

CAPITOLULXVII

CIRCUITUL FOI DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ (FOCG) / FIŞĂ
PENTRU SPITALIZARE DE ZI (FSZ)

Art. 69
1) FOCG/FSZ se întocmeşte la nivelul secţiei: datele pacientului se înregistreaza în

sistemul electronic pe baza documentelor de identitate. Pentru prevenirea erorilor de
completare a FOCG se va respecta regulamentul de întocmire a acesteia.

2) FOCG însoţeşte pacientul de la internare până la nivelul secţiei sau atunci cand este
nevoie de alte consulturi interdisciplinare. Se păstrează in sala de tratamente în mape
numerotate cu numarul de salon, pe fiecare FOCG fiind notate salonul si patul
conform oglindei realizate pe salon.

3) Biletele de trimitere către investigaţiile paraclinice sau consulturile interclinice vor fi
completate de către medicul curant sau medicul rezident, fiind semnate şi parafate de
medicul curant. In dreptul solicitării se va mentiona data si ora. Rezultatul
invetigatiilor si consulturilor realizate vor fi mentionate cu data si ora efectuării.
Rezultatele tuturor investigatiilor paraclinice devin anexe obligatorii la FOCG.

4) Se va nota în FOCG consimţământul bolnavului sau apartinătorului pentru fiecare
procedură de investigaţie sau pentru procedurile terapeutice (care se numara) şi de
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diagnostic care se impun (punctie lombara, test HIV) după ce s-a explicat pe înţelesul
acestuia utilitatea acestora şi incidentele care s-ar putea să apară.

5) Refuzul tratamentul sau al investigaţiilor biologice se consemnează direct în FOCG cu
mentionarea datei si orei respectiv cu semnătura pacientului. In situatia in care
pacientul solicita sa fie externat pe proprie răspundere, se va consemna in FOCG data
si ora solicitării iar pacientul sau reprezentantul legal al acestuia va semna. Externarile
la cerere vor anuntate si analizate in cadrul Consiliului Medical al spitalului.

6) Pacientul are dreptul de a solicita şi o altă opinie medicală a altui specialist din spital
sau din afara lui, opinie ce va fi consemanata in FOCG. Pacientul are acces la propria
FOCG în prezenţa medicului curant sau a medicului şef de secţie. Apartinătorii pot
solicita accesul la FOCG doar in situatia în care pacientul este minor sau în
incapacitate de a decide (fără discernamant).

7) Incidentele de pe parcursul spitalizarii datorate tratamentului (reacţii alergice, reacţii
adverse, lipsa de răspuns la tratament) vor fi consemate în FOCG de catre medicul
curant sau de catre medicul de garda.

8) Evaluarea zilnică a stării de sănătate a pacientului se face pe baza datelor clinice,
biologice, paraclinice, care se consemnează în FOCG zilnic sau de câte ori este nevoie.

9) În cazul în care evoluţia bolii necesită părerea unei echipe multidisciplinare medicul
curant solicita echipa si consemnează în FOCG, diagnosticul, examinarile şi
tratamentul propus sau recomandarea de a se efectua consulturile interspecialitati. În
acest sens se ia legătura telefonic cu medicul specialist, iar FOCG însoţeşte pacientul.
Concluziile, investigaţiile propuse şi tratamentul vor fi consemnate în FOCG cu
mentionarea datei si orei la care au fost făcute.

10) La externare scrisoarea medicală/biletul de iesire va fi întocmită, semnată şi parafată
de medicul curant şi va fi înmânată pacientului, acesta având obligaţia de a înmâna o
copie medicului de familie si după caz o copie medicului specialist care a recomandat
internarea. Scrisoarea medicală/biletul de iesire este anexa obligatorie la FOCG.

11) În caz de deces în FOCG se vor trece manevrele şi medicaţia pentru resuscitare
cardiorespiratorie, data si ora intreruperii acestora.

Art. 70
1) Fiecare secţie este obligată să asigure condiţii de securitate pentru arhivarea fizică a

FOCG împotriva distrugerilor accidentale, pierderii, modificării, dezvăluirii, sau
accesului neautorizat la dosarele medicale ale pacienţilor.

2) FOCG sunt păstrate un an de zile pe secţie, iar apoi în arhiva instituţiei conform
nomenclatorului arhivistic şi legilor în vigoare.

3) În situaţia în care FOCG este arhivată, accesul la FOCG se face după completarea
Formularului de eliberare a FOCG din arhivă. Formularul este pastrat de catre
registratorul medical intr-un dosar special. Registratorul medical va ţine o evidenţă a
FOCG extrase din arhivă. La returnarea FOCG registratorul medical verifica foile
primite, datează si semnează în Formularului de eliberare a FOCG din arhivă. In
situatia in care nu se returneaza toate FOCG predate, registratorul medical va aduce
acest fapt la cunostinta sefului de secţie.

4) În cazul în care Ministerul Sănătăţii va autoriza unitatea pentru studii clinice, Consiliul
Etic va emite avizul necesar începerii studiilor clinice.

5) Accesul în interes stiinific la datele arhivate ale pacientului se va face numai cu
acordul scris al Consiliului Etic.
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CAPITOLUL XVIII

MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

Art. 71. – Conducerea Spitalului Municipal Sebeş organizează trimestrial sau ori de
câte ori este nevoie şedinţe de lucru/informare, sesiuni de comunicări ştinţifice cu participarea,
după caz, a reprezentanţilor D.S.P., Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Colegiului
medicilor, sindicatului reprezentativ (SANITAS), OAMGMAMR, reprezentanţi ai Mass-
Media sau ai societăţii civile în vederea promovării valorilor instituţiei, schimbului de
experienţă sau în vederea coordonării şi îndrumării metodologice a dezvoltării sistemului
propriu de control managerial şi a procedurilor formalizate pe activităţi.

Art 72. Conform Contractelor de administrare/Fişe de post conducătorii secţiilor /
compartimentelor au atribuţii specifice manageriale.

CAPITOLUL XIX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 73. - (1) Prezentul Regulament intern intră în vigoare la data de 01.02.2014, în
urma aducerii la cunoştinţa salariaţilor, conform prevederilor art.10 lit.a) din prezentul
regulament.

(2) Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile
legislaţiei în vigoare, incidente.

Art. 74 Prezentul regulament va fi completat şi/sau modificat în conformitate cu
evenimentele legislative ce vizează actele normative care reglementează materia de referinţă.

MANAGER,

DR. STANCIU NICOLAE


	DISCIPLINAMUNCII,ABATERILEDISCIPLINARE,SAN

