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Cap. 1
Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Prezentul Regulament Intern reglementează organizarea muncii,
drepturile şi obligaţiile părţilor, ordinea şi disciplina muncii în cadrul Institutului Inimii de
Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stancioiu”, denumit în continuare angajator,
şi se aplică tuturor persoanelor încadrate în muncă, indiferent de durata contractului de
muncă, inclusiv detaşaţilor, delegaţilor, stagiarilor, rezidentilor, precum şi elevilor şi
studenţilor care efectueaza practică profesională în Institut.
(2) Din punct de vedere al structurii organizatorice, unitatea medicala este un
institut de specialitate – cardiologie si chirurgie cardiovasculara, unitate de asistenţă
medicală de specialitate în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare
ştiinţifică-medicală, de îndrumare şi coordonare metodologică pe domeniile lor de
activitate, precum şi de educaţie medicală continuă, totodata o unitate de primire urgente
de specialitate de grad I B subordonata direct Ministerului Sanatatii.
(3) Cadrele didactice si de cercetare care desfăşoară activitate integrată în
institut, pe langă obligaţiile pe care le au pe linie de învăţămant, cercetare sunt obligate să
respecte regulile din prezentul regulament şi să participe la solicitările conducerii
institutului, în vederea desfăşurării activităţilor medicale in regim continuu, la standarde
superioare.
(4) Firmele care asigură diverse servicii în incinta institutului, în afara atribuţiilor şi
clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi, au obligaţia de a respecta
prezentul regulament, curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi păstrarea integrităţii bunurilor
cu care intră în contact.
(5) Accesul in unitate pentru reprezentantii presei se va face numai cu acordul
managerului care va nominaliza explicit persoanele carora li se pot lua interviuri, cu
respectarea drepturilor pacientilor la intimitate si a regulilor de deontologie profesionala.;
prin decizie interna sunt numiti purtatorii de cuvant ai unitatii.
Art. 2. - În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament
faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de
sex, orientare sexuală, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune
politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori
activitate sindicală, este interzisă si se socoteste abatere disciplinara.
Art. 3. - (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă
adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă,
precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la
plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor
cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
Art. 4.- Dispozitiile referitoare la organizarea timpului de lucru, disciplina si protectie
SSM si SU din prezentul regulament se aplica corespunzator oricaror altor persoane, sau
altor activitati pe timpul prezentei in Institut.
Art. 5.-În cadrul institutului, relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii
şi al bunei-credinţe.
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Cap. 2
Conducerea Institutului
Art. 6. (a) Institutul public este condus de un MANAGER, persoană fizică sau juridică
absolvent al unei instituţii de învăţământ superior şi al unor cursuri de perfecţionare în
management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii Publice şi stabilite
prin ordin al ministrului sănătăţii publice si totodata, cadru universitar.
(b) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:exercitarea oricăror
altor funcţii salarizate, nesalarizate sau indemnizate, cu excepţia activităţilor medicale în
aceeaşi unitate, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică;
exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele
neremunerate; exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de
conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti; exercitarea oricărei funcţii în cadrul
organizaţiilor sindicale sau patronale de profil. Constituie conflict de interese deţinerea
de către manager persoană fizică, sau juridică de părţi sociale, acţiuni sau interese la
societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii comerciale cu spitalul respectiv. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în
cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori
afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale managerului.
(c) Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management cu
Ministerul Sănătăţii Publice, pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi
prelungit sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza
criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(d) Atribuţiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.Contractul
de management va cuprinde şi indicatorii de performanţă a activităţii, care se aprobă anual
prin ordin al ministrului sănătăţii publice si va avea la bază un buget global negociat, a
cărui execuţie va fi evaluată tot anual.
(e) Managerul persoană fizică va fi selectat prin concurs de o comisie numită de
Consiliul de Administratie si aprobata de Ministrul Sănătăţii, potrivit normelor aprobate prin
ordin al M.S.
(f) Selecţia managerului persoană juridică se efectuează prin licitaţie publică,
conform dispoziţiilor legii achiziţiilor publice.
Art. 7. COMITETUL DIRECTOR este format din:
- managerul institutului, cadru universitar
- directorul medical, cu atributii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, cadru
didactic universitar medical
- directorul financiar-contabil, cu atributii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii
Ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de
managerul spitalului, atributiile sunt stabilite si prin contractele de management, semnate.
Art.8. (1)Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale institutului sunt conduse de un
şef de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii sunt functii de
conducere si se ocupă de cadrul didactic recomandat de senatul instituţiei de învăţământ
medical superior în cauză, cu aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de
administraţie al spitalului. Unde nu exista cadru didactic se ocupa prin concurs sau
examen, după caz, în condiţiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al
ministrului sănătăţii.
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(2)Şefii de secţie au ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a
îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspund de calitatea actului medical,
precum şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare.
(3)Calitatea de şef de secţie este compatibilă cu funcţia de cadru didactic
universitar. În secţiile clinice universitare funcţia de şef de secţie se ocupă de cadrul
didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului
profesoral al instituţiei de învăţământ medical superior în cauză.
(4)La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu vor încheia cu
spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată
de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă. Contractul
de administrare poate fi prelungit şi poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul
neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanţă.
Art.9. In cadrul Institutului mai functioneaza:
(1)CONSILIUL MEDICAL este condus de un presedinte, Dir. Medical si are ca membri,
şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef, cu urmatoarele atributii principale:
a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de
servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii
performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
c) elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat;
d) întărirea disciplinei economico-financiare.
(2)CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - cu urmatoarele atributii:

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale
şi anuale;
b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat
prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al
primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al
preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii
medicale ale populaţiei;
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi
activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în
cazul în care constată existenţa situaţiilor de incompatibilitate si incetare a contractului de
management, conform legii.

Reprezentanţii sindicatelor legal constituite în unitate, afiliate federaţiilor sindicale
semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, au statut de
invitaţi permanenţi la şedinţele consiliului consultativ.
Consiliul de administratie se întruneşte, în şedinţă ordinară, cel puţin o dată pe luna,
precum şi ori de câte ori va fi nevoie, în şedinţe extraordinare. Deciziile consiliului se iau
cu majoritatea simpla a membrilor sai.
(3)CONSILIUL ETIC – cu urmatoarele atributii:
a) analizeaza cazurile de incalcare a normelor de conduita in relatia pacient-medicasistenta, a normelor de comportament, a disciplinei in unitatea sanitara;
b) verifica daca, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar incalca drepturile
pacientilor prevazute de legislatia in vigoare;
c) sesizeaza organele abilitate ale statului in situatiile in care constata incalcari ale
codului de deontologie medicala, ale drepturilor pacientilor, acte de discriminare de orice
fel, precum si incalcari ale normelor de conduita profesionala aprobate potrivit legii;
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d) analizeaza sesizarile ce privesc plati informale ale pacientilor catre personalul
medico-sanitar ori auxiliar sau conditionarea exercitarii actului medical de obtinerea unor
foloase; propune, in functie de caz, masuri de intrare in legalitate;
e) vegheaza pentru respectarea, in cazurile terminale, a demnitatii umane si propune
masuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor ingrijirilor medicale
COMISIA DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA ;
COMISIA DE CALITATE (NUCLEUL);
COMISIA DE FARMACOVIGILENTA;
COMISIA DE HEMOVIGILENTA;
COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI;
COMISIA DE NUTRITIE;
COMISIA DE VERIFICARE A CONCEDIILOR MEDICALE;
COMISIA PENTRU SITUATII DE URGENTA ;
Alte comisii, conform cerintelor legale.
Cap.3
Încheierea contractului individual de muncă
Art. 10. - (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului
părţilor, în formă scrisă, în limba română, cu cel putin o zi inaintea debutului sau.
(2) Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă
revine angajatorului, prin Bir. R.U. ; angajatul va primi un exemplar din contract si din Fisa
postului, pe care o va semna de luare la cunostinta.
Art. 11. - Angajarea în muncă a unei persoane se poate realiza numai în următoarele
condiţii cumulative:
 în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt
pentru prestarea acelei munci, eliberat în condiţiile legii;
 persoanei care solicită angajarea, in urma unei cereri, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, promovat.
 Pentru personalul medical, numai dupa prezentarea Autorizatiei de libera
practica medicala, Certificatului de membru al asociatiei profesionale din
care face parte si a Asigurarii de malpraxis, valabile.
Cap. 4
Executarea contractului individual de muncă
Art. 12. (1) Drepturile şi indatoririle privind relaţiile de muncă dintre angajator şi
angajat se stabilesc, potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de
muncă şi al contractului individual de muncă cu anexa Fisa postului.
(2) Angajatii unitatii care pe langa salariu, beneficiaza si de pensie de
asigurari sociale (cumularzi), vor prezenta anual certificatele profesionale vizate, conform
legii si ultimul cupon de pensie pentru obtinerea avizului, din partea Biroului Personal;
(3) Conform Codului Muncii, Art. 83, lit. (g), angajarea pensionarilor care pot cumula
pensia cu salariul, se va face prin acordul partilor, cu contract individual de munca pe
perioada determinata de un an, pana la limita legala de trei ani, conf. Art. nr. 82, pct.(4).
Art. 13. - (1) Drepturile Angajatului:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
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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 profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a
mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie sociala în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
(2) Obligatiile Angajatului:
a) respecta programul de lucru si regulamentul intern stabilit de conducerea
unităţii, ordinea şi disciplina la locul de muncă, executând întocmai şi la timp
obligaţiile de serviciu ce îi revin potrivit fişei postului;
b) respecta si executa dispoziţiile şefului ierarhic superior;
c) se prezinta la serviciu cu deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa
în bune condiţii sarcinile ce îi revin;
d) asigura monitorizarea specifica a bolnavilor conform prescriptiei medicale;
e) desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarillor
profesionale, codului de deontologie medicala si cerintelor postului;
f) respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor,
precum si a medicamentelor cu regim special;
g) asigura accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe
bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune
politică sau antipatie personală, conform Legii drepturilor pacientului;
h) nu supune pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe
acesta sa il recompenseze altfel decit prevad reglementarile legale;
i) utilizeaza, pastreaza in bune conditii si raspunde de integritatea
echipamentelor si instrumentarul din dotare;
j) supravegheaza colectarea, depozitarea, transportul si eliminarea finala a
materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat (si se asigura de
depozitarea acestora in vederea distrugerii);
k) aplica precautiunile universale pentru prevenirea infectiilor nosocomiale, a
accidentelor si altor tipuri de expunere profesionala;
l) respecta confidentialitatea datelor despre pacient si a actului medical, si a
celorlalte drepturi ale pacientului conform prevederilor legale.Toate informatiile
privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul,
tratamentul, datele personale sant confidentiale chiar si dupa decesul acestuia;
informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul
isi da consimtamintul explicit sau daca legea o cere in mod expres;
m) nu părăseste locul de muncă fără aprobarea conducătorului acestuia şi
numai după desemnarea unui înlocuitor;
n) foloseste integral şi cu maximum de eficienţă timpul de muncă pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
o) participa activ la formarea profesională continuă;
p) adopta permanent un comportament etic fata de pacienti, apartinatori si
celelalte persoane cu care colaboreaza, conform normelor eticii profesionale;
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r) poarta echipamentul regulamentar, în perfectă stare de curăţenie, precum şi
ecusoanele individuale.
s) apara si sa pastreza in bune conditii, bunurile din patrimoniul unităţii,
păstreza ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
t) respecta normele de protecţie a muncii şi cele privind folosirea
echipamentelor de protecţie şi de lucru;
u) respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor si pentru situatii de
urgenta, evita orice situaţie care ar pune în primejdie clădirile, instalaţiile şi utilajele
unităţii sau ale terţilor, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor persoane;
v) anunţe în scris departamentul de resurse umane, în termen de 10 (zece) zile
de la data producerii, schimbarea adresei, numărului de telefon, statutului familial,
numelui, numărului persoanelor aflate în întreţinere, contului bancar sau a oricărei
alte informaţii pertinente necesare în scopuri administrative legate de personal.
Nerespectarea de către salariaţii Institutului a acestei reguli îndreptăţeşte Institutul
să nu ia în considerare modificările intervenite.
w) în procesul de muncă, foloseste optim materiile prime, materiale,
medicamentele şi materialele sanitare din dotare, combustibilul şi energia;
x) poarta echipamentul corespunzator functiei pe care o detine, in vederea
pastrarii igienei si a aspectului estetic personal;
y) executa si alte sarcini de serviciu in vederea asigurarii unei bune functionari a
activitatii institutului, in limita competentei profesionale, cu respectarea prevederilor
legale;
z) anunţa unitatea, în cazul în care se află în concediu medical, în termen de 6
ore de la ivirea acestei situaţii;
q) respecta si isi insusesc obiectivele si criteriilor de performanta generale ale
managementului unitatii si ale postului.
Art. 14. INTERDICTII GENERALE
(1)Toţi salariaţii trebuie să respecte următoarele prevederi:
a) fumatul în instituţie este interzis;
b) intrarea cu animale in unitatea sanitara este interzisa;
c) sunt interzise prezentarea la program sub influenţa alcoolului, sau a
produselor stupefiante, introducerea sau consumul de băuturi alcoolice sau produse
stupefiante în unitate ori facilitatea comiterii unor asemenea fapte;
d) sunt interzise lipsa nemotivată de la serviciu, întârzierile de la program,
plecarea inainte de terminarea programului; pentru situatii de forta majora trebuie
anuntat imediat seful ierarhic superior cu privire la motivul si durata intarzierii sau
lipsei;
e) este interzisă scoaterea din unitate, de bunuri aparţinând unităţii, sau bagarea
in unitate de materiale sanitare, aparatura, fără aprobarea şefului ierarhic superior
sau avizul conducerii (birului administrativ), pentru fiecare situatie in parte.
f) este interzisa practicarea de activitati care contravin atributiilor de serviciu sau
care perturba activitatea altor salariati precum şi executarea, in timpul programului,
a unor lucrari/manopere personale ori straine intereselor Institutului.
(2) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. 2, si art. 14 atrag, după caz,
răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală a persoanelor
vinovate.
Art.15. Angajatorul are dreptul la desfacerea disciplinara a contractul individual de
muncă, urmand procedurile legale:
- la 3 absente nemotivate de la program
- la 3 plangeri justificate din partea pacientilor
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- la 3 plangeri justificate din partea colegilor
- la sustragerea din unitate a oricarui bun, dovedita
- pentru prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului, dovedita
- dupa 3 avertismente scrise sau altfel de masuri disciplinare primite
- in urma solicitarii unei recompense, de la pacient sau apartinator, pentru
prestarea actului medical sau de ingrijire, dupa confirmarea actului de catre Consiliul Etic.
Art.16. (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat/post, în
limita legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii
lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa stabileasca si sa aplice obiectivele principale ale unitatii;
f) sa stabileasca si sa controleze periodic, anual, gradul de conformare al
angajatului la :
CRITERII GENERALE DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE,
Pt. posturi de execuţie:
1. cunoştinţe şi experienţă;
2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
3. judecata şi impactul deciziilor;
4. contacte şi comunicare;
5. condiţii de muncă;
6. incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Pt. posturi de conducere:
1. cunoştinţe şi experienţă;
2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
3. judecata şi impactul deciziilor;
4. influenţă, coordonare şi supervizare;
5. contacte şi comunicare;
6. condiţii de muncă;
7. incompatibilităţi şi regimuri speciale.
g) să repartizeze şi să dispună schimbarea locului de muncă al salariaţilor în
funcţie de nevoile ce se impun şi competenţele lor profesionale, pentru
desfăşurarea activităţii Institutului conform standardelor cerute de legislaţia în
vigoare sau in urma indicatiilor specifice de medicina muncii.
h) să constate savârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile
corespunzătoare,potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi
regulamentului intern.
(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă (inclusiv obiectivele si criteriile de evaluare);
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul
colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;
e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în
privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
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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 elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;
h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
Cap. 5
Organizarea timpului de muncă
Art.17. - Timpul de muncă se organizează conform normelor legale în vigoare.
(1) 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. Durata maximă legală a timpului
de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea
fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media
orelor de muncă, calculată pe o perioadă maximă de 4 săptămâni, să nu depăşească 8
ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână.
(3) Angajatorul va ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi
va supune controlului organelor competente această evidenţă ori de câte ori este solicitat.
(4) Activitatea salariaţilor se desfăşoară în secţii, laboratoare, servicii, birouri
sau compartimente, în baza graficelor lunare de lucru, în condiţiile asigurării continuităţii şi
funcţionalităţii activităţilor.
(5) Salariaţii sunt obligaţi să-şi consemneze zilnic prezenţa la program în
condicile de prezenţă/programarile pe secţii şi compartimente de muncă, cu trecerea orei
de prezentare la program şi a orei de terminare a acestuia.
(6) Întârzierile sau plecările fortuite la/de la program se pot efectua cu
înştiinţarea prealabilă a şefului direct şi vor fi consemnate în condicile de prezenţă. În
condici vor fi menţionate învoirile în interes personal, recuperarea acestora precum şi
situaţiile de concediu de odihnă, concediu medical sau orice alt motiv de absenţă.
(7) Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de către cei având atribuţii în
acest sens (şeful de compartiment sau, după caz, de către asistentul medical şef al
secţiei), care au obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei la program
a personalului cu cea din condică
Art. 18. - În cadrul institutului, programul de muncă este următorul:
(A)Sectii cu paturi
Medicii asigura activitatea medicala curenta de 7 ore, in medie, pe zi, atat
pentru spitalizarea continua, cat si pentru spitalizarea de zi:
A) 5 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare , intre orele 7,30 – 12,30
B) contravizita care se asigura zilnic, prin rotatie, dupa amiaza in zilele lucratoare
si dimineata in zilele de repaus saptaminal si sarbatori legale, in functie de numarul
de zile lucratoare din luna, astfel:
- in lunile cu 20 zile lucratoare, 20 ore contravizita
- in lunile cu 21 zile lucratoare, 22 ore contravizita
- in lunile cu 22 zile lucratoare, 24 ore contravizita
- in lunile cu 23 zile lucratoare, 26 ore contravizita
- este obligatorie afisarea orarului de contravizita a fiecarei sectii cu nominalizarea
medicilor specialisti/primari si rezidenti care o efectueaza.
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- contravizita trebuie organizata in asa fel incat sa fie asistati toti pacientii internati in
sectie si nu doar cei din saloanele medicului/medicilor care sunt desemnati pentru
contravizita.
C) 20 ore de garda lunar
- in zilele de simbata,duminica si sarbatori legale, garda este de 24 de ore si se
salarizeaza cu un spor de 100% din tariful orar al functiei de baza.
D)În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia
desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile
stabilite prin acordul partilor. salariaţii vor beneficia si de un spor la salariu stabilit prin
contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.
E) În situaţii de excepţie, zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după
o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea
inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului. In acest caz, salariaţii au
dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite potrivit prevederilor legale.
(2) Personalul didactic efectueaza activitate integrata, avand obligatii de serviciu
ca ale personalului medical incadrat cu norma intreaga, cu activitate curenta dimineata,
garzi si contravizita, primind o indemnizatie de activitate clinica de 50% din salariul
corespunzator gradului profesional in care sint confirmati, presteaza 20 de ore de garda
lunar in cadrul programului – cu exceptia gradului de profesor si conferentiar, precum si a
directorului medical care nu au obligatia dar pot efectua garzi, la cerere - iar cele prestate
in plus sint salarizate conform reglementarilor legale;
(3) Serviciul de garda se organizeaza pentru medici, prin grafice lunare aprobate
de sefii de sectii si de directorul medical; acoperirea programului de garda in modul
programat de seful de sectie constituie obligatie de serviciu.
(4) Fiecare Clinica din cadrul Institutului va numi (prin N.I.) un medic responsabil cu
programarea garzilor; programarea se face pe luna urmatoare.
(5) In cazuri de urgenta, situatii deosebite, bine argumentate, medicul care nu-si
poate indeplini sarcina de garda, conform programarii, este obligat sa-si gaseasca un
inlocuitor si sa-l anunte, in timp util, pe responsabilul cu programarea garzilor pentru a
opera modificarea in programul de garda.
(6) Responsabilul cu programarea garzilor este obligat, in situatia in care nu se
gaseste nici un inlocuitor pentru medicul absent, sa desemneze medicul care va acoperii
acele ore de garda, functie de urmatorul algoritm: se efectueaza garda de catre medicul cu
cele mai putine ore de garda din ultimele 6 luni.
(7) Efectuarea serviciului de garda face parte din obligatiile principale de serviciu
ale medicilor. Sustragerea nemotivata de la efectuarea garzilor clinicii constituie o grava
abatere disciplinara.
(8) Medicii de pe linia I de garda au obligatia de a consulta toate urgentele care se
prezinta in serviciul de garda si de a decide necesitatea internarii, momentul externarii sau
transferul spre alte servicii medicale.
(9) Medicii de pe linia I de garda au in responsabilitate si observatie directa si
pacientii retinuti pentru observatie in saloanele Compartimentului de Primire a Urgentelor
de Specialitate.
(10) Se interzice medicilor de garda de a-si programa consultatii in regim
ambulatoriu in timpul garzii pentru a nu aglomera si/sau perturba activitatea de asistare a
urgentelor; de asemenea se interzice efectuarea de analize de laborator sau explorari
imagistice in afara pacientilor asistati in regim de urgenta. Pentru consultatii uzuale exista
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un cadru legal afectat al ambulatorului de specialitate unde toti medicii integrati in clinica
de cardiologie si chirurgie cardiovasculara au acces.
(11) Avand in vedere prevederile legale din Ordinul M.S.P. nr. 1091/2006, Ordinul
M.S.P. nr. 1764/2006 si Ordinul M.S.P. nr. 1706/2007, in situatia actuala a crizei asistentei
medicale de urgenta a judetului Cluj, Institutul Inimii ca spital regional de urgenta de
monospecialitate, de tip I B, NU POATE REFUZA NICI O URGENTA majora de patologie
cardiovasculara avand urmatoarea patologie:
- infarct miocardic acut
- angina instabila
- tulburari de ritm cardiac amenintatoare de viata (tahicardie ventriculara, FIV
resuscitata)
- sincopa de cauza cardiaca
`
- disectia de aorta
- tamponada cardiaca
- urgente majore cardiace chirurgicale pediatrice
- plagi cardiace
- ischemia acuta periferica
(12) Pentru asigurarea continuitatii activitatii de urgenta sefii de sectii trebuie sa
administreze paturile de primire a urgentelor si cele de pe sectii in asa fel incat:
- in compartimentul de primire urgente sa existe zilnic 8 paturi libere la ora 9,00
- in sectiile Cardiologie I, II si III sa existe zilnic cate 2 paturi libere pe fiecare sectie
la ora 9,00
- in Clinica de Cardiologie si in Clinica de Chirurgie Cardiovasculara sa existe cate
3 paturi alocate pacientilor transferati de la UPU – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta.
(13) Miscarea bolnavilor in interiorul Institutului Inimii, intre oricare dintre sectiile
spitalului, este permisa pentru a se respecta obligativitatea primirii urgentelor. Orice
problema intampinata de medicul de garda in acest sens va fi semnalata imediat telefonic
medicului sef al sectiei unde trebuie deplasat bolnavul sau directorului medical
(14) Seful de sectie are obligatia de a asigura depunerea documentelor medicale
completate la externarea bolnavilor din sectia pe care o coordoneaza (foaie de observatie,
bilet de iesire, scrisoare medicala cu plan terapeutic, retete, concediul medical) in ziua in
care acestia parasesc clinica (exceptie - zilele de sambata si duminica pentru care
documentele vor fi depuse in ziua de luni cel tarziu pana la ora 15.00).
(15) Seful de sectie are obligatia de a face vizita in intreaga sectie pe care o
coordoneaza zilnic ocazie cu care decide externarile si consulta pacientii nou internati.
(16) Vizita Profesorului clinicii se face in zilele de luni, pentru sectia Cardiologie I,
miercuri, pentru sectia Cardiologie II si respectiv joi, pentru sectia Cardiologie III, de la ora
10,30 sau ori de cate ori este necesara analiza unor cazuri clinice deosebite sau situatii
organizatorice care trebuie rezolvate de urgenta.
(17) Asigurarea locurilor libere pentru rulajul bolnavilor in cadrul clinicii (cate un loc
de barbat si un loc de femeie pentru fiecare sectie zilnic) intra in responsabilitatea sefilor
de sectie. In cazul in care aceasta atribuite nu se indeplineste nu vor fi acceptate
internarile programate in nume propriu din ziua respectiva
(18) Toate indicatiile privitoare la explorarea bolnavilor sau de terapie care implica
cheltuieli bugetare, in mod obligatoriu, trebuie consemnate in foaia de observatie: analize
de laborator, explorari paraclinice, imagistice, examinari in alte servicii medicale, regimul
alimentar, medicatia, etc.
(19) Seful de sectie are obligatia de a asigura depunerea documentelor medicale
completate la externarea bolnavilor din sectia pe care o coordoneaza (foaie de observatie,
bilet de iesire, scrisoare medicala cu plan terapeutic, retete, concediul medical) in ziua in
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care acestia parasesc clinica (exceptie - zilele de sambata si duminica pentru care
documentele vor fi depuse in ziua de luni cel tarziu pana la ora 15.00).
(20) Sefii de sectie au responsabilitatea de a asigura ca procesul de codificare a
foilor de observatie aduce institutiei un puncatj maxim in sistemul DRG. In acest sens:
- la inchiderea F.O. acestea vor contine codurile pentru diagnostice si proceduri
- recomandarile medicului responsabil DRG pe Spital (Dr. Muresan) de modificcare a unor
coduri sunt fie acceptate fie respinse (total sau partial) si modificarile sunt operate in mod
obligatoriu si in sistemul informatic
- recomandaile consultantului DRG, altele decat cele facute de Dr. Muresan, sunt
acceptate sau respinse iar modificarile sun operate de asemenea obligatoriu si in sistemul
informatic.
(21) Se vor lua masuri administrative daca:
- medicul curant accepta modificari de codificare dar aceste nu sunt operate in F.O.
si sistemul informatic
- exista diferente intre codificarea de pe F.O. si cea din sistemul informatic.
- se fac modificari de coduri la recomandarea consultantului DRG daca aceleasi
modificari au fost recomandate de dr. Muresan si nu au fost acceptate initial.
- modificarile de codificare nu se fac in timp real
(22) Transferurile interclinice (din alte servicii spitalicesti in Clinica de Cardiologie),
cu exceptia urgentelor care necesita avizul medicului de agarda, se fac numai cu
avizul Directorului medical.
(23) Orice solicitare de plecare in concediu sau la diverse manifestari stiintifice
trebuie avizata de seful sectiei, de Directorul medical si respectiv de Managerul institutiei.
Pentru cadrele didactice avizul este necesar si din partea Sefului de Catedra. Pentru
consfatuirile stiintifice au prioritate medicii care sunt autori de lucrari sau lectori invitati.
(24) La alcatuirea programului de educatie medicala continua prin prezentarea de
articole din literatura sau referate, la raportul de garda, participa toate sectiile in mod egal.
Selectionarea articolelor ce vor fi prezentate se face de catre medicul sef de sectie si se
afiseaza in saptamana precedenta. La alegerea articolelor trebuie avut in vedere
caracterul educativ si de invatamant, motiv pentru care se vor selectiona doar materiale
care aduc clarificari in probelmele de diagnostic si/sau de terapie a bolilor cardiovasculare.
(25) Prezenta sefilor de sectie este obligatorie la sedintele de consult medicochirurgical in zilele de marti si joi dupa-amiaza atunci cand sunt prezentate cazuri din
sectiile pe care le coordoneaza.
(26) Asistentii medicali (personalul sanitar mediu/superior), lucreaza 8 ore pe zi,
cu activitatea organizata in trei ture, in general, intre orele 6,00 – 14,00 tura I, 14,00 –
22,00 tura II si 22,00 – 6,00 tura III. Sambata si duminica, 12 ore, de la 08 la 20. Orele
libere rezultate se vor acorda in limitele legii si la intelegere cu beneficiarii, asigurandu-se
continuitatea asistentei medicale se sectii.
(27) Personalul auxiliar sanitar, lucreaza 8 ore pe zi, cu activitate organizata in
trei ture, intre orele 6,00 – 14,00 tura I, 14,00 – 22,00 tura II, 22,00 – 6,00 tura III. Sambata
si duminica, 12 ore, de la 08 la 20. Orele libere rezultate se vor acorda in limitele legii si la
intelegere cu beneficiarii, asigurandu-se continuitatea asistentei medicale se sectii.
(28) Tinuta obligatorie pe sectii: echipament de lucru alb pentru personalul superior
si mediu medical si albastru pentru personalul auxiliar medical.
(29) Asistentii medicali si personalul auxiliar sanitar pot beneficia de sporul de
tura, sau spor de noapte funtie de nr. de zile lucrate si nevoile organizatorice ale
Institutului.
(30) Activitatea personalului mediu sanitar si auxiliar este condusă de asistenta şefă
a secţiei, responsabila cu organizarea si programarea activitatii.
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(31) Numarul de personal pe fiecare tura, rotatia pe ture a personalului si intervalul
dintre doua zile consecutive de lucru se stabilesc prin graficul lunar de activitate care se
intocmeste anticipat, pentru fiecare luna, de catre asistenta sefa, astfel incit sa se asigure
continuitatea activitatii si nu se poate modifica decit in cazuri deosebite, la propunerea
acesteia si aprobarea sefului de sectie.
(32) Personalul care desfasoara activitate in trei ture poate fi scutit temporar de a
presta activitate de noapte atunci cind se afla in una dintre urmatoarele situatii:
-in caz de graviditate, lehuzie si pe timpul cat alapteaza
-are program redus pe baza de certificat medical
-starea de sanatate contravine desfasurarii activitatii in tura a 3-a,
dovedita cu certificat medical
-pensionare de invaliditate gradul III
(B)Laborator de explorari si terapii invazive; Compartiment EF si implant
Personalul sanitar cu pregatire superioara are program de 6 ore zilnic, intre orele 8,00 –
14,00 si program de garda.
Personalul mediu sanitar are un program pe trei ture, intre orele 8,00 – 14,00,
14,00 – 20.00 si 20,00 – 8,00
Personalul auxiliar sanitar are un program de 6 ore zilnic, in doua ture, intre
orele 7,00 –13,00 si 13,00 – 19,00
(33) Asigurarea asistentei medicale de specialitate se poate organiza, dupa
necesitati si intre alte repere orare.
(34) Programul manoperelor invazive la salile de angiocardiografie se alcatuieste
zilnic in cadrul raportului de garda cu avizul fiecarui sef de sectie in limita locurilor stabilite.
Programul salilor de angiocardiografie nu poate depasi ora 18.00 cu exceptia urgentelor.
In cazul in care sunt urgente pe parcursul zilei care decaleaza programul si nu permit
rezolvarea tuturor cazurilor programate in timpul stabilit acestea se vor reprograma pentru
ziua urmatoare cu prioritate.
(35) Selectarea cazurilor pentru explorari invazive sau terapie interventionale se
face cu avizul sefului de sectie, aviz consemnat si motivat (pro sau contra) in foaia de
observatie a bolnavului.
(36) Pacientii care vor fi investigati invaziv sau interventionati trebuie sa aiba
consimtanantul informat semnat in F.O., respectiv si pe formularele tipizate.
(C)Laboratorul de analize medicale
Personalul sanitar cu pregatire superioara are program de 7 ore zilnic,
organizat in doua ture, intre orele 7,30 –14,30 si 14,00 – 21,00 si 21,00 – 7,30 garda
Personalul mediu sanitar are un program zilnic de 7 ore , organizat in trei
ture, intre orele 7,00 – 14,00; 14,00 – 21,00 si 21 – 7,00
(D)Laboratorul de anatomie patologica
Personalul sanitar cu pregatire superioara are un program de 6 ore zilnic
intre orele 8,00 – 14,00
Personalul mediu sanitar are un program de 6 ore zilnic intre orele 8,00–14,00.
(E)Laboratorul de radiologie si imagistica medicala
Personalul sanitar cu pregatire superioara are program de 6 ore zilnic, doua
ture, intre orele 7,00 – 13,00 si 13,00 – 19,00
Personalul mediu sanitar are un program de doua ture, intre orele 6,00 –
12,00, 12,00 – 18.00
Personalul auxiliar sanitar are un program de 6 ore zilnic, in doua ture, intre
orele 7,00 –13,00 si 13,00 – 19,00
(F) Laborator de medicina nucleara
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Personalul sanitar cu pregatire superioara si medie are un program de 6 ore
zilnic intre orele 7,30 – 13,30
Personalul auxiliar sanitar are un program de 6 ore zilnic intre orele 7,30 –
13,30.
(G) Laborator de explorari neinvazive
Personalul sanitar cu pregatire superioara si medie are un program de 7 ore
zilnic intre orele 7,30 – 14,30
Personalul auxiliar sanitar are un program de 7 ore zilnic intre orele 7,30 –
14,30 , profesorul de sport are parte din programul de lucru, flexibil, functie de cazurile
internate, in limita a 7 ore zilnic.
Asigurarea asistentei medicale de specialitate se poate organiza, dupa
necesitati si intre alte repere orare.
(H)AMBULATORIUL DE SPECIALITATE (INTEGRAT):
Personalul sanitar cu pregatire superioara, medici specialisti care presteaza
activitate de consultatii, au program de 7 ore zilnic, diferentiat pe zile, intre orele de sectie
si programul de consultatii in ambulator; medicul radiolog are program de 6 ore, in
intervalul 08-14.
Personalul mediu sanitar are un program de 8 ore zilnic, in doua ture, intre
orele 7.00 – 15.00 si 12.00 – 20.00 , iar cel auxiliar sanitar, doua ture intre orele 06.00 14.00, 13.00 - 21.00
(I)Farmacia cu circuit inchis
Farmacistii si asistentii de farmacie au un program de lucru de 8 ore zilnic, intre
orele 7,30 – 15,30
(J) U.T.S.
Unităţii de transfuzie sanguină are următoarele atribuţii:
a) asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu
materiale sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în
concordanţă cu activitatea de transfuzie sanguină din spital;
b) asigura gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de
transfuzie sanguină teritorial;
d) îndrumă, supraveghează, controlează activitatea asistenţilor medicali in domeniul
transfuziei sanguine din spital;
f) îndrumă prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în secţiile
spitalului;
g) păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în cadrul sistemului
naţional de hemovigilenţă;
h) indruma aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la care apar reacţii
adverse severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzionale;
i) indrumă medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de
terapie transfuzională, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor
nejustificate;
j) organizeaza întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de
transfuzie sanguină;
k) organizeaza utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din
dotarea unităţii.
Personalul mediu sanitar are un program zilnic de 7 ore , organizat in trei
ture, intre orele 7,00 – 15,00; 1,00 – 22,00
(K)Personalul tehnic, economic, administrativ
Programul de lucru este de 8 ore zilnic, intre orele 7,30 – 15,45 iar vineri 7,30 - 14,30.
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(L)Portarii, soferii de pe auto-sanitare si angajatii de la bucatarie au program
in ture, de cate 12 ore, cu repartizare diferita a zilelor de repaus saptamanal.
(M)Brancardierii, indiferent de locul unde figureaza in statul de functii,
deservesc toate sectiile institutului, precum si serviciul de urgenta.
(N)Centrala telefonica, program in ture, functie de necesitatile unitatii.
Prezenţa personalului se certifică prin semnarea zilnică a condicilor de
prezenţă, la începutul şi la sfârşitul programului.
Art. 19.- Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal
este considerată muncă suplimentară şi se recompensează în conformitate cu normele
legale în vigoare.
Art. 20. - (1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte.
(2) Durata normală a muncii de noapte nu va depăşi 8 ore într-o perioadă de
24 de ore.
.
(3) În fiecare zi, salariaţii au dreptul la o pauză de masă de 15 minute, care se
cuprinde în durata zilnică a timpului de muncă.
Art. 21. (1) Plecarea din institutie in timpul progamului de serviciu se face doar cu
avizul sefului de sectie si a Directorului medical iar pentru cadrele didactice cu avizul
Sefului de Catedra.
(2) Exceptiile bine intemeiate necesita avizul Directorului medical care va
elibera un bilet tip de acces pentru anumite intervale de timp si anumite zile.
(3) Constitutie o obligatie de serviciu de a raspunde la telefonul mobil pus la
dispozitie de instituie atunci cand apelulul provine din grupul de telefoane dintre angajatii
institutului.
Cap. 6
Concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor
Art. 22.- (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei
cesiuni, renunţări sau limitări.
Art. 23.- (1) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în condiţiile
legii şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
(2) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual nu se iau în considerare
întreruperile în activitatea prestată (concedii medicale, concedii fără plată etc.) care,
însumate au o durată mai mică de 30 zile; se adauga zilele acordate prin Contractul
Colectiv de Munca pe ramura sau unitate.
Art. 24.- (1) Concediul de odihnă se efectuează integral în fiecare an.
(2) Programarea concediilor de odihna se face de conducerea sectiilor
(compartimentelor) la inceputul anului, astfel incit sa se asigure atit bunul mers al
activitatii, cit si interesele salariatilor si cu aprobarea conducerii unitatii.
(3) Concediul anual de odihna se poate fractiona, la cererea salariatului, una
din transe neputind fi mai mica de 10 zile lucratoare;
(4) Pentru rezolvarea unor probleme personale deosebite, salariatul va putea
să-şi replanifice efectuarea concediului de odihnă, pe baza unei solicitări avizate şi
aprobate de către şeful de sectie şi managerul Institutului.
(4) Zilele de concediu neefectuate in perioada programata initial (care
depasesc cele 10 zile lucratoare) se pot solicita fractionat, printr-o cerere de concediu,
aprobata de seful de sectie/serviciu, functie de posibilitatile de organizare a activitatii
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curente, inregistrate la registratura unitatii cu 60 de zile inainte de perioada la care se face
referire; unde este posibil, prin semnatura se numeste si un loctiitor pe functie.
(5) Plecarea in concediu de odihna, concedii pentru studii sau concedii fara
plata, inainte de a fi aprobata de seful ierarhic si conducatorul unitatii, este interzisa si
constituie o abatere pentru care se aplica sanctiuni disciplinare. La fel si intirzierile la
expirarea concediilor.
(6) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă
numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
(7) Este interzisa intreruperea concediului de odihna si prezentarea la serviciu
din initiativa persoanei incadrate in munca; aceasta poate fi rechemata din concediu numai
din dispozitie scrisa a conducerii unitatii, pentru nevoi de serviciu neprevazute si urgente.
Art. 25.- (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în
familie, sau pentru alte situaţii, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;
c) decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului, inclusiv a
socrilor salariatului - 3 zile;
Art. 26. (1) Concediul fara plata se poate acorda salariatilor, la cererea acestora, in
functie de posibilitatile organizatorice ale unitatii si in conformitate cu prevederile
legale.
(2) Maximum de concediu fara plata care se poate acorda, pe perioada de
valabilitate a contractului de munca este de 12 luni pentru medic , 6 luni pentru asistente
medicale si 3 luni pentru restul personalului.
(3) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concediu pentru formarea
profesionala, cu sau fără plată, conform specificatiilor din Codul muncii.
Cap. 7
Salarizarea
Art. 27.- (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza
contractului individual de muncă.
(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare
salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, care conform normelor, se vireaza in
data de 15 a fiecarei luni pe cardurile de debit ale angajatilor.
(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe
criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională,
rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau
responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.
Art. 28.- Salariile se stabilesc prin lege. Divergentele sau neintelegerile referitoare la
valoarea sumelor care constituie salariul se vor rezolva amiabil. Daca este cazul, greselile
se vor regulariza la statul de plata corespunzator lunii urmatoare.
Art. 29.- Salariul este confidenţial, angajatorul şi salariaţii având obligaţia de a lua
măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
Cap. 8
Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia maternităţii la locul de muncă
Art. 30.- (1) Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea
vieţii şi sănătăţii salariaţilor.
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(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în
toate aspectele legate de muncă.
(3) Dacă angajatorul apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl
exonerează de răspundere în acest domeniu.
(4) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot
atenua responsabilitatea angajatorului.
Art. 31.- (1) În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare
pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire
a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a
organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
Art. 32.- (1) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin mijloace specifice, cu personal specializat.
(2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun
acord de către angajator, împreună cu C.S.S.M.
(3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se realizează obligatoriu în cazul noilor
angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau
activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se
efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii.
(4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale
legislaţiei în domeniu.
Art. 33.- (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze
securitatea şi sănătatea salariaţilor.
(2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor,
utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi
securităţii salariaţilor.
(3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului
ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a
incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol
iminent.
Art. 34.- Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă:
 să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în
vederea stabilirii măsurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului
tehnic, a substanţelor chimice şi a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor
de muncă etc.; evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; combaterea
riscurilor la sursa;
 să solicite autorizarea funcţionării unităţii din punct de vedere al protecţiei
muncii, să menţină condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi să
ceară revizuirea acesteia în cazul modificării condiţiilor iniţiale pentru care a
fost emisă;
 să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a
celorlalţi participanţi la procesul de muncă în domeniul protecţiei muncii,
corespunzător funcţiilor exercitate;
 să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care
urmează să le execute;
 să comunice, cerceteze, înregistreze, declare şi să ţină evidenţa accidentelor
de muncă, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;
 să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de
protecţie şi a echipamentelor individuale de lucru şi să nu permită
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desfăşurarea nici unei activităţi de către angajaţii săi fără utilizarea corectă
de către aceştia a echipamentului din dotare.
Art. 35.- (1) Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole
de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în
conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la
angajatorul său.
(2) În acest scop, angajaţii au, în principal, următoarele obligaţii:
 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de
protecţie a
muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
 să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi
celelalte mijloace de producţie;
 să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor,
precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp
posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţ
 să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător
scopului pentru care a fost acordat.
Art. 36.- În cazul în care o salariată este gravidă, a născut recent sau alăptează şi
desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau
securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării angajatorul este obligat să îi
modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil,
să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa,
conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu
menţinerea veniturilor salariale.
Art. 37.- (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate
să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 36, salariatele gravide, care au născut recent
sau care alăptează au dreptul la concediu de risc maternal, după caz, înainte de data
solicitării concediului de maternitate sau după data revenirii din concediul postnatal
obligatoriu, în situaţia în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi
îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau 3 ani, pentru copilul cu handicap.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe
o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul
specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat
simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale.
Art. 38.- Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţie de
risc maternal, care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Art. 39.- (1) Pentru salariatele gravide, care au născut recent sau care alăptează şi îşi
desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorii au
obligaţia de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale
regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv,
pentru mişcare, în condiţiile stabilite de medicul de medicina muncii.
(2) Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este
din punct de vedere tehnic şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine
întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al
salariatei respective.
Art. 40.- În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate
îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are
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dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor
salariale.
Art. 41.- Salariatele gravide, care au născut recent sau care alăptează, nu pot fi
obligate de către angajator să realizeze activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul
de expunere la agenţi sau condiţii de muncă prevăzute de legislaţia specifică.
Art. 42.- Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru
consultaţii prenatale, în baza recomandării medicului, în cazul în care investigaţiile se pot
efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.
Art. 43.- Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au
obligaţia de a efectua concediul postnatal.
Art.44.- (1) Salariatele care alăptează au dreptul, în cadrul programului de lucru, la
două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare.
(2) La cererea salariatelor, pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea
duratei normale a timpului de muncă cu două ore zilnic.
(3) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru
alăptare, se includ în timpul de muncă, nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate
integral din fondul de salarii al angajatorului.
Art.45.- (1) Salariatele gravide, care au născut recent sau care alăptează nu pot
desfăşura muncă în condiţii cu caracter insalubru sau penibil.
(2) În cazul în care o salariată care desfăşoară în mod curent muncă cu
caracter insalubru sau penibil, angajatorul are obligaţia să o transfere la un alt loc de
muncă, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.
Art.46.- (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau
de serviciu în cazul:
a) salariatei gravide, care a născut recent sau care alăptează, din motive care
au legătură directă cu starea sa;
b) salariatei care se află în concediul de risc maternal;
c) salariatei care se află în concediul de maternitate;
d) salariatei care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;
e) salariatei care se află în concediul 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) Interdicţia prevăzută la alin. (1) lit. b)-e) se extinde o singură dată cu până la
6 luni, după revenirea salariatei în unitate.
(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierilor pe motive economice
ce rezultă din desfiinţarea postului ocupat de salariată, ca urmare a dificultăţilor
economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării angajatorului, în condiţiile
legii.
Cap. 9
Disciplina muncii. Răspunderea disciplinară
Art. 47.- (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica,
potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au
săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o
acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv
de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
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Art. 48.- (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care
salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) --------------abrogat ;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în
care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de
conducere pe o perioadă de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art. 49.- (1) Incalcarea Regulamentului Intern atrage sanctionarea salariatului vinovat
conform art.48.
(2) Plangerile legate de activitatile medical-administrative, sau in legatura cu
acestea, cum ar fi:
- cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a
normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară
- încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
- încălcări ale codului de deontologie medicală
- plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau
condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase
raportarete atat de la sefii de sectii sau compartimente, sub forma de referat, cat si de la
pacienti, referitoare la angajati, cadrele medicale cu studii superioare sau medii se
solutioneaza de catre Consiliul Etic al unitatii, prin procedura si in limitele prestabilite de
Ordinul M.S.; activitatea pur-medicala este responsabilitatea exclusiva a medicului si nu
face parte din aceste prevederi.
(3) Plangerile legate de activitatea angajatilor din structurile auxiliare actului
medical si cele legate de disciplina muncii, conf. Codului Muncii si Regulamentului de
Ordine Interioara, pentru intreg personalul, atat cele primite de la pacienti, cat si cele din
interiorul structurii se solutioneaza de Bir. Juridic, prin procedura prestabilita.
(4) Procedura prestabilita este:
- se verifica valabilitatea inscrisului plangerii, data inregistrarii si semnatura; nu se
cerceteaza plangeri anonime sau neinregistrate la registratura unitatii, precum nici cele
care se refera la acte sau fapte de indisciplina de la care au trecut mai mult de 30 de zile
de la data de la care reclamantul a aflat sau trebuia sa afle de producerea faptei;
- Consiliul Etic sau Biroul juridic, dupa caz, cere persoanelor implicate sa depuna declaratii
scrise in legatura cu fapta cercetata: invinuiti, sefi ierarhici, colegi, martori, eventual se
cere si opinia reprezentantului sindicatului;
- dupa adunarea tuturor probelor necesare, Consiliul Etic, respectiv Bir. Juridic/Comisia de
cercetare prealabila, dupa caz, dau o rezolutie cu privire la fapta si sanctiunea care se
impune;
- sanctiunea se aplica prin decizia data de managerul unitatii, in conformitate cu
prevederile Codului Muncii si a Regulamentului de Ordine Interioara, in termenul legal de
30 de zile.
(5) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept dupa un termen de 12 luni de la
aplicare, daca salariatul nu mai savarseste o alta abatere disciplinara, in acest interval.
Art. 50.- Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea
abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
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d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art. 51.- (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură disciplinara nu poate fi
dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi
convocat în scris de angajator sau persoana împuternicită de către acesta să realizeze
cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la
alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără
efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze
şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze
cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să
fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Art. 52.- (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă
în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre
săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din regulamentul de ordine interioara, contractul
colectiv de muncă aplicabil, sau alte acte normative care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 47
alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice
de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în
caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată
de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Cap. 10
Disciplina muncii. Răspunderea patrimonială
Art. 53.- (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii
civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură
cu munca lor.
(1) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte
cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care
se încadrează în riscul normal al serviciului.
(2) Salariatii nu raspund de paguba cauzata de forta majora, cauze
neprevazute sau de riscul normal al serviciului.
(3) Pentru paguba provocata din vina si in legatura cu munca sa, salariatul
datoreaza unitatii, in baza Notei de constatare si evaluare a pagubei ,
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dupa 30 de zile, valoarea prejudiciului; pentru recuperarea sumelor de
maximum 5 malarii minime brute pe economie este suficient acordul
partilor.
Art. 54.- (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii
fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.
(4) 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
(5) constatării pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv
lucrat de la ultimul său inventar.
Art. 55.- (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să
o restituie.

(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite
în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte
contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii
acestora de la data plăţii.

Art. 56.- (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din
drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este
încadrată în muncă.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea
depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul
respectiv.
Art. 57.- (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca
salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator
ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua
instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop
de către angajatorul păgubit.
(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în
temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va
face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.
Art. 58.- În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se
poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de
reţineri, institutia se va adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură
civilă.

Cap. 11
Circuitul documentelor şi actelor în unitate. Procedura de soluţionare a cererilor sau
reclamaţiilor individuale ale salariaţilor
Art. 59.- Actele, documentele şi lucrările unităţii pot purta denumirea de decizii, note
interne, note, referate, etc.
Art. 60.- (1) Deciziile sunt dispuse şi semnare de catre manager si redactate de catre
Serviciul R.U. şi/sau consilierul juridic, fiind difuzate prin intermediul secretariatului.
(2) Originalul deciziei se păstrează la Biroul R.U. si/sau consilier juridic
Art. 61.- (1) Deciziile de imputare sunt întocmite de către Serviciul Financiar Contabil,
vizate de directorul financiar-contabil si consilierul juridic si sunt transmise, spre aprobare
si semnare, managerului.
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(2) Deciziile se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se păstreaza la
serviciul emitent, unul la Serviciul R.U. şi al treilea se comunică celui vizat.
Art. 62.- Notele şi notele interne - de la manager sau ceilalţi directori, precum si între
serviciile/funcţiile din unitate – se comunică celor interesaţi prin intermediul secretariatului.
Art. 63.- Documentele şi lucrările – altele decat dispozitiile si deciziile de imputare –
expediate din institut, se înainteaza spre aprobare si semnare managerului, de către şefii
compartimentelor de specialitate, respectiv de catre şefii de secţii.
Art. 64.- Actul sau adresa se redactează în atâtea exemplare originale câţi destinatari
sunt, plus un exemplar care se va păstra la compartimentul care l-a emis, purtând, la final,
data şi numele persoanei care l-a întocmit.
Art. 65.- (1) Toate documentele de provenienţă externă, primite prin secretariatul
institutului sunt înaintate managerului pentru rezoluţie si repartiţie către compartimentele
delegate cu soluţionarea lor. MANAGERUL repartizează documentele astfel :
- Ofertele pt. achiziţii de bunuri – Serv. Aprovizionare, Comp. achizitii
- Ofertele pt. medicamente – Farmacie
- Ofertele pt. prestaţii de servicii – Comp. Tehnic sau Bir. Administrativ
- probleme de personal – Bir. Resurse Umane, Salarizare, Organizare
- probleme de contabilitate, acte financiar-contabile şi corespondenţă financiarcontabilă –Biroul Contabilitate
- acte medicale – secretariatele secţiilor clinice
- plangeri, citaţii, adrese poliţie, parchet, judecătorie, asiguratori, avocaţi, popriri,
expertize, , etc – Of. Juridic
- formulare de semnalare a incidentelor, fişa de neconformitate, fişa de control, liste
de difuzare a documentelor, protocoale, instrucţiuni de lucru – R.M.C. si secţiilor sau
sectoarelor interesate/implicate
- referatele de necesitate, notele de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli de la
servicii, sectoare şi secţii – Bir. Aprovizionare şi Birou Contabilitate

(2) Regula se aplica indiferent daca destinatarul adresi/actului respectiv, are
funcţie de director sau sef sectie în cadrul spitalului.
(3) După rezolvarea cererii sau actului de către serviciul sau compartimentul delegat in
acest scop, documentul se returnează managerului spre aprobare si semnare.

Art. 66.- În cazul absentei managerului, are drept de semnătură directorul medical
si/sau directorul financiar-contabil căruia i s-a delegat această autoritate, pentru anumite
situaţii şi limite, statuate expres prin dispoziţie scrisă a managerului.
Art. 67.- Cererile sau reclamaţiile individuale ale salariaţilor se formulează în scris şi se
depun la registratura unităţii.
Art. 68.- (1) În termenul de 30 zile de la primirea cererii sau reclamaţiei, unitatea sau
persoana împuternicită în acest sens are obligaţia de a comunica petiţionarului un răspuns
scris, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
(2) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai
amănunţită, managerului poate prelungi termenul prevăzut la alin. 1 cu cel mult 15 zile.
(3) Răspunsul se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în
caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată
de acesta.
Art. 69.- Pentru soluţionarea legală a cererilor şi petiţiilor ce îi sunt adresate,
conducerea unităţii poate dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor
aspectelor sesizate.
Art. 70.- Cererile şi petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de
identificare a petiţionarului nu se iau în considerare.

Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare ’’Niculae Stancioiu’’ Cluj Napoca
Str. Moţilor nr.19-21, 400001 Cluj-Napoca, Romania; Web: www.institutulinimii.ro;
Tel: +40-264-591941; Fax: +40-264-599503; e-mail: office@institutulinimii.ro

24

Art. 71.- Contestaţiile referitoare la modul de întocmire a evidenţei orelor prestate de
fiecare salariat (pontajul) se pot face în termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii
acestora.
Art. 72 Foile de observaţie clinică generală, se elaborează la secţiile si serviciile
medicale şi se arhivează şi se prelucrează la Biroul internări-externări.
Art. 73 Biletele de trimitere, se elaborează la secţiile şi serviciile medicale şi se
arhivează şi se prelucrează la Biroul internări
Art. 74 Buletinele de analize, se elaborează la secţiile şi serviciile medicale şi se
arhivează şi se prelucrează la Biroul internări-externări după un calcul prealabil la Biroul
de statistică medicală; la nivelul Biroului de evaluare si statistică medicală se prelucrează
datele statistice culese de la secţiile, sectoarele şi serviciile instituţiei, se prelucrează şi se
comunică forurilor de resort (MS, DSP, CAS, etc) şi la nivel intern, celor interesaţi.
Art. 75 La nivelul aparatului administrativ
1. Actele financiar-contabile pentru asigurarea bazei tehnico-materiale de la gestiunea
generala a unităţii, unde se vizează de recepţie de catre comisia stabilită prin Decizie, sunt
transferate Bir. Aprovizionare pentru verificare în ce priveste concordanţa dintre preţul
ofertat şi cel din factură; se aplică viza de certificare privind legalitatea, necesitatea şi
oportunitatea (conf. Plan de investiţii anual) evenimentului economic produs şi apoi se
transfera documentul biroului financiar-contabil pentru verificare, viză CFP, apoi
ordonatorul de credite aplică viza de „bun de plată”, ataşate fiind documentele de
ordonanţare de plată.
- bonurile de consum, emise de secţiile, serviciile şi sectoarele Institutului, vizate de
şefii de secţii şi sectoare, vizate şi de Bir. Aprovizionare, Administrativ, Tehnic, după caz,
se operează la nivelul gestiunilor şi se transfera un exemplar Biroului Contabilitate, pentru
evidenţa financiar-contabilă.
2. Angajarea cheltuielilor se face prin comenzi ferme şi contracte care au la bază referate
de necesitate intocmite de cei interesaţi. Ele se emit la Bir. Aprovizionare şi/sau Of.
Juridic; la prezentarea pentru semnat, atât comenzile cât şi contractele vor avea anexate
referatul de necesitate, ofertele concurente sau specificaţia că fac obiectul ofertei
adjudecate la licitaţie şi documentul „Angajare de cheltuieli” cu toate vizele necesare.
Art. 76 Biroul Administrativ organizeaza/elaborează evidenţa patrimoniului unitatii,
anual (şi trimestrial, pentru alimente) organizează inventarierea tuturor bunurilor unităţii,
inclusiv actualizarea situaţiei activelor fixe corporale şi necorporale, conform O.G.R.
81/2003, inventare şi situaţii care se predau şi se confruntă cu evidenţa financiarcontabilă, organizeaza Arhiva si urmareste serviciile auxiliare si externalizate.
Art. 77 Biroul Aprovizionare
- primeşte, centralizeaza şi rezolvă Referatele de necesitate emise de alte sectii şi servicii,
aprobate în prealabil de manager.
- prin intermediul Compartimentului de Licitaţii elaborează documentaţiile necesare
organizării licitatiilor publice şi alte documente, conform legii.
- organizează şi verifică subsecţiunea de transport şi aprovizionare, avizează şi
controlează documentele de delpasare şi consum respective.
Art. 78 - Biroul Financiar-Contabil
- primeşte, verifică, operează şi arhivează documentele financiar contabile, cronologic şi
sistematic;
- elaborează documentele de plată şi încasare, prin virament sau numerar;
- elaborează darea de seamă – bilanţul contabil trimestrial şi anual şi execuţiile bugetare,
la perioadele prevazute de lege;
- arhivează cronologic şi sistematic toate documentele primite sau elaborate în cadrul
serviciului şi comunică datele celor interesaţi;
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- conduce evidenţa creditelor bugetare pe capitole, subcapitole, articole şi alineate
bugetare, precum si a angajamentelor bugetare şi a ordonanţărilor de plată, conform
legislatiei
- acordă, prin personal autorizat, viză de control financiar preventiv, conf. legislatiei în
domeniu, pe acte financiar-contabile (facturi, dispoziţii de plate, etc), contracte, comenzi,
ştate de plată, etc.
Art. 79 - Biroul Resurse Umane, Salarizare, Organizare
Structura unitatii, statele de functii, statele de plata, contractele de munca, evidenta
de personal se elaboreaza la biroul de resurse umane si este comunicata factorilor
ierarhici interesati (MSF, DSP, CAS, etc.) si/sau personalului si se arhiveaza cronologic si
sistematic.
Art.79^- Biroul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale emite analize, propuneri,
strategii, coeficienti de performanta;
- participa la crearea de proceduri, protocoale, referate, regulamente, decizii.
Art. 80 - Compartimentul Tehnic elaboreaza referatele de necesitate pentru
executarea de lucrări, culege oferte, întocmeşte situaţii pentru lucrări executate în regie
proprie, deţine şi arhivează documente de construcţii-montaj pentru lucrări de capital
(investiţii, reparaţii curente, reparaţii capitale, etc).
Cap. 12
Criteriile si procedura de evaluare a performantelor profesionale
Art. 81 (1) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor
profesionale individuale.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale are drept scop aprecierea
obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a activităţilor din
fişa postului analizate prin prisma criteriilor de evaluare stabilite.
Art. 82 (1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui
angajat al Institutului, în raport cu cerinţele postului pe care-l ocupă.
(2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului, iar
perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 martie a anului următor perioadei
evaluate.
(3) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pentru funcţiile
de execuţie, sunt:
a. Cunoştinţe şi experienţă profesională;
b. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu
prevăzute în fişa postului;
c. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate;
d. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort
suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină;
e. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor
cu încadrarea în normativele de consum;
f. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate;
g. Condiţii de muncă.
(4) Pentru funcţiile de conducere vor fi utilizate, suplimentar, şi următoarele criterii
de evaluare:
a. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în
ansamblul unităţii;
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b. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în
legătură cu acestea;
c. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii
compartimentului;
d. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat
stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte compartimente.
Art. 83 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către un
evaluator care va fi:
persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi
desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată;
persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a
unităţii sanitare publice, pentru persoanele de conducere.
(2) Notarea pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale
se face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.
(3) Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de
evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de
performanţă. Pentru funcţiile de conducere, nota finală a evaluării este media aritmetică a
notelor obţinute la criteriile de evaluare prevăzute la pct. I şi II din din fişa de evaluare
pentru personalul de conducere.
Art. 84 (1) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel
maxim. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător;
b) între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător;
c) între 3,51 şi 4,50 - bine;
d) între 4,51 şi 5,00 - foarte bine.
(2) Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale se aprobă de managerul Institutului.
(3) Pentru manager, fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale se
aprobă de catre ministrul sănătăţii, în conformitate cu legislaţia specială aplicabilă.
Art. 85 (1) Contestaţiile în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale
se depun în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la compartimentul de
resurse umane.
(2) Contestaţiile se analizează de şeful ierarhic imediat superior celui care a evaluat
salariatul, împreună cu liderul sindicatului SANITAS din Institut. Rezultatul contestaţiilor se
comunică în termen de 5 zile de la depunerea acestora.
Art. 86 (1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale nu se
aplică în următoarele situaţii:
a) persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după
expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;
b) angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii,
pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activităţii;
c) angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de
conducere, pentru care momentul de evaluare se stabileşte de conducerea
Institutului;
d) angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2
ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activităţii;
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e) angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu
medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul
evaluării se stabileşte de conducerea
Cap. 13
Organizarea serviciului de monitorizare a accesului in incinta institutului:
Art. 87.- Avand in vedere numarul limitat al parcarilor din cadrul unitatii repartizarea
acestora se va face de catre Manager tinand cont de functia salariatului si tipul contractului
de munca.
Art. 88 (1) Supraveghere video, cu posibilitati de comunicare audio bidirectionala in
vedere accesului in curtea Institutului a autovehiculelor care au legatura directa cu
activitatea Institutului .
(2) Este permis accesul nerestrictionat in curtea institutului al autosanitarelor, masinilor de
politie, pompieri, salubritate, a autovehiculelor personalului care detine o telecomanda
conform deciziei Comitetului Director .
(3) Este permis accesul restrictionat al urmatoarelor categorii de vehicule: masini de
aprovizionare, autovehicule ale apartinatorilor bolnavilor care se interneaza/ externeaza in/
din spital, taxiuri, autovehicule ale personalului institutului care nu detine telecomenzi, alte
categorii de autovehicule care vor fi mentionate in anexe.
(4) Acest post are si rolul de post de informare a publicului care ajunge la Compartimentul
de primire urgente (CPU).
(5) Postul de monitorizare si informatii este deservit in regim de trei ture. Primele doua
ture, intre orele 6-14 si orele 14-22 sunt asigurate de personal infirmier prin detasare de
pe sectiile de cardiologie, cu programare de catre asistentele sefe. Tura de noapte este
asigurata de agentul de paza.
(6) Accesul personalului angajat in incinta sectiilor clinice, laboratoarelor, altor
departamente, se face pe baza de cartela magnetica individuala, aceasta avand rol si de
ecuson.
(7) Purtarea permanenta a ecusonului, in timpul orelor de serviciu este obligatorie
(8) Folosirea cartelelor-ecuson de alte persoane este interzisa si constituie abatere
disciplinara.
(9) Inlocuirea cartelelor-ecuson, datorita pierderii sau distrugerii acestora, se suporta de
catre salariat.
Art. 89. Responsabilitatile persoanei care deserveste postul de monitorizare/informare
(1) Persoana care deserveste postul de monitorizare raspunde gestionar de tot inventarul
de bunuri aflat in spatiul de monitorizare (de toata tehnica informatica si de comunicatie
precum si de celelalte dotari)
(2) Persoana care deserveste postul de monitorizare/informare (in continuare operatorul)
nu are voie sa paraseasca postul pe toata durata activitatii. Pentru situatii speciale poate
sa solicite inlocuirea sa de catre agentul de paza sau un infirmier din CPU. Pe durata
inlocuirii, inlocuitorii operatorului au responsabilitatile acestuia.
(3) Operatorul va permite accesul imediat al vehiculelor cu acces nerestrictionat deindata
ce acestea sunt in fata barierei, fapt observat pe monitor. Exceptie fac angajatii care au
telecomenzi.
(4) Vehiculele care au acces restrictionat vor apela vocal operatorul. Acesta trebuie sa
raspunda dupa maximum trei sunete de apel cu formula: “Buna ziua, Institutul Inimii,
unde doriti sa mergeti?”.
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(5) Soferii de pe masinile de aprovizionare, taximetristii si apartinatorii vor fi instruiti sa nu
blocheze spatiile destinate ambulantelor si sa stationeze doar in zonele destinate lor (zona
albastra), maximum 10 minute.
(6) Autovehiculele apartinatorilor si taxiurile au acces in curtea Institutului doar pentru a se
conduce la urgenta sau pentru a se ajuta la internare ori externare un pacient al
Institutului.
(7) Personalul institutului, altul decat cel care detine telecomenzi, are acces in curtea
institutului numai daca se regasesc pe lista de acces furnizata de Serviciul Administrativ .
Cap.14
Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme
de incalcare a demnitatii
Art. 90 (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament
fata de toti salariatii si angajatorii.
(2) Este interzisă orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat,
bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta
nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie
sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
Art. 91 Constituie discriminare directă actele si faptele de excludere, deosebire,
restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute
anterior, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea
recunoasterii folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute de legislatia muncii.
Art. 92 Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent
pe alte criterii decat cele prevazute anterior dar care produc efectele unor discriminari
directe.
Art. 93 (1) Orice salariat care presteaza o munca, beneficiaza de conditii de munca
adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca,
precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
(2) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la
protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva
concedierilor nelegale.
Art. 94 (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor
practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de
munca, referitoare la:
a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor
pentru ocuparea posturilor vacante;
b) incheierea, supendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de
munca ori de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atributiilor fisei postului;
d) stabilirea remuneratiei;
e) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si
asigurari sociale;
f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare,
perfectionare, specializare si recalificare profesionala;
g) evaluarea performantelor profesionale individuale;
h) promovarea profesionala;
i) aplicarea masurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
k) oricare alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.
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(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin (1) lit a) locurile de munca in
care, datorita naturii sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevazute de lege,
particularitatile de sex sunt determinante.
(3) Este interzis angajatorului sa solicite la angajare efectuarea testului de
sarcina.
Art. 95 (1) Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de
munca este considerata discriminare dupa criteriul de sex si este interzisa.
(2) Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit,
constand in contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale
ofensatoare, invitatii compromitatoare, cereri sau favoruri sexuale sau orice alta conduita
cu conotatii sexuale, care afecteaza demnitatea, integritatea fizica sau psihica a
persoanelor la locul de munca.
(3) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit prin
hartuire sexuala, având ca scop:
a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de
descurajare pentru persoana afectata;
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste
promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul
la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a
accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.
(4) Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund in conditiile
legii pentru incalcarea acestora.
(5) Este interzisa hartuirea sexuala la locul de munca; conducerea unitatatii
incurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire sexuala, indiferent cine este
ofensatorul;
(6) Angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati, prin orice
manifestare confirmata de hartuire sexuala, la locul de munca, vor fi sanctionaţi disciplinar.
Art. 96 (1) Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o
plangere scrisă, care va contine relatarea detaliata a manifestarii de hartuire sexuala la
locul de munca.
(2) Angajatorul va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de hartuire
sexuala, va conduce investigatia in mod strict confidential si in cazul confirmarii actului de
hartuire sexuala, va aplica masuri disciplinare.
(3) La terminarea investigatiei se va comunica partilor implicate rezultatul
anchetei.
(4) Orice fel de represalii, in urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat
impotriva reclamantului, cat si impotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea
cazului, vor fi considerate acte discriminatoare si vor fi sanctionate conform dispozitiilor
legale in vigoare.
Art. 97 (1) Angajatii au obligatia de a face tot ce le stă în putinţă in vederea
promovarii unui climat normal de munca in Institut, cu respectarea prevederilor legii, ale
contractului colectiv de munca, ale regulamentului intern precum si a drepturilor si
intereselor salariatilor.
(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze
respectarea demnitatii fiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de solutionare pe cale
amiabila a plangerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta
sau hartuire sexuala, in completarea celor prevazute de lege.
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Cap. 15
Dispoziţii finale
Art. 98.- (1) Este interzisa publicitatea oricarui medicament pentru care nu exista o
autorizatie de punere pe piata.
(2) In cadrul clinicilor, va exista un spatiu destinat publicitatii pentru
medicamente si el va fi prestabilit de catre conducerea institutului.
(3) Materialului publicitar trebuie avizat formal de catre Directorul medical.
(4) Intilnirile dintre reprezentantii firmelor de medicamente si medicii specialisti
se vor desfasura dupa un program organizat si aprobat de catre conducerea institutului.
(5) Oferirea de mostre de catre firmele de medicamente pentru medicii
specialisti trebuie sa se desfasoare in afara orelor de program.
Art. 99. In intreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o
conduita civilizata, politicoasa, neomitind formulele si saluturile de politete, fata de
pacienti, insotitorii si vizitatorii acestora, fata de colegi si colaboratori.
Toti salariatii institutului vor actiona intr-un climat de liniste care sa asigure confort
psihic pacientilor, evitind pe cat posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale
aparaturii si dispozitivelor cu care isi desfasoara activitatea) cu preponderenta in
perioadele destinate odihnei pacientilor. Atit medicii cit si personalul cu pregatire medie si
auxiliara, se vor comporta cu pacientii si apartinatorii acestora intr-o maniera care sa
excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreste sau se
urmareste o remunerare a actului medical si de ingrijire, alta decit cea prevazuta de actele
normative in vigoare, respectiv decit salariul obtinut pe statul de plata.
Art. 100. (1) Programul de vizita a bolnavilor este stabilit in intre orele 14,00 si
16,00 zilnic, apartinatorii avind acces in saloane in grupuri de maxim doua persoane la
fiecare pacient. Insotitorii pacientilor vor putea prelua o parte din atributiile personalului
auxiliar sanitar (infirmiere).
(2) Pentru aparţinători sau alte persoane din afara Institutului, accesul este
interzis în locaţiile blocurilor operatorii, banca de sange, centrala telefonică, blocul
alimentar şi zona de dispunere a serverelor şi este restricţionat pentru compartimentele cu
radiatii, laborator analize medicale si alte zone expuse la infectii sau încăperile în care
sunt depozitate arhivele Institutului.
Art. 101.- Prezentele prevederi (R.O.I.) sunt obligatorii pentru toţi salariaţii,
nerespectarea lor ducand la sanctiuni disciplinare.
Art. 102.- (1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija
angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.
prin semnare. Se poate gasi si pe pagina de internet a unitatii si in retea, in Intranet.
(2) Sefii de sectii si servicii si compartimente vor lua masuri de prelucrare a
prezentului regulament, sub semnătură, cu personalul unităţii şi de afişare în extras a
prevederilor acestuia.
(3) Pentru personalul intrat in unitate dupa intrarea in vigoare a Regulamentului
intern, prelucrarea si confirmarea acesteia se face individual, de seful de compartiment.
(4) Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului este supusă
aceloraşi proceduri de informare, prevăzute la alin. 1 şi 2 si se poate face ori de cate ori
necesitatile legale de organizare si/sau disciplina muncii in institutie o impun.
(5) In urma cerintelor standardului de management al calitatii si a legislatiei in
domeniu, introducem explicit urmatoarele prevederi:
Definirea manevrelor care implica solutii de continuitate, a materialelor utilizate si a
conditiilor de sterilizare pentru fiecare sectie in parte, se face conform Programelor de
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combatere a infectiilor nozocomiale elaborate de Compartimentul infectii nozocomiale din
cadrul unitatii , a procedurilor de sistem si instructiunilor de lucru specifice fiecarui sector,
respectiv fiecarei activitati; se interzice utilizarea materialelor si instrumentelor a caror
conditie de sterilizare nu este conforma;
(6) Personalul medical este obligat, in baza prevederilor legale:
- sa pastreze confidentialitatea fata de terti (altii decat familia si/sau
reprezentantii legali) asupra tuturor informatiilor referitoare la serviciile
medicale acordate asiguratilor si a diagnosticului;
- sa acorde serviciile medicale in mod nediscriminatoriu;
- sa respecte dreptul asiguratilor la libera alegere a furnizorului de servicii
medicale, in situatia consultului interclinic;
- sa completeze prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cand
este cazul, pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale);
- sa respecte clauzele contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate; in
cazul unor sanctiuni pecuniare, acestia vor suporta in solidar cu unitatea
sumele de penalizare si funtie de situatie, celelalte sanctiuni prevazute de
dreptul muncii.
Art. 103.- Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu celelalte prevederi
ale legislaţiei în vigoare si Contractului Colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.
Art. 104.- Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 04.02.2016.
CAP. 15

ALTE REGLEMENTARI

Art. 105. Atributiile Consiliului Medical privind ingrijirea pacientilor in echipe
multidisciplinare:
Medicul sef de compartiment/sectie are obligatia de a coordona si de a controla acordarea cu
prioritate a consultatiilor interdisciplinare.
Art. 106. Atributii privind gestiunea dosarului pacientului:
-pe perioada spitalizarii medical curant raspunde de dosarul pacientului/FOCG
-dupa externarea pacientului dosarul acestuia se preda la biorul externari iar apoi la sfarsitul anului,
la arhiva, responsabilitatea arhivarii revenind arhivarului.
Art.107. Responsabilitati privind anuntarea apartinatorilor in legatura cu decesul
pacientului:
- medicului curant anunta telefonic sau verbal apartinatorii de moartea pacientului
-medicul curant consemneaza in Foaia de observatie data si ora decesului si anuntarii
apartinatorilor.
Art.108. Responsabilitati privind imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale:
Comitetul director are urmatoarele atributii:
- preia, analizeaza si aproba, prin reprezentant, toate procedurile si propunerile de modificare si
actualizare a activitatii medicale facute de Structura de Management a Calitatii a unitatii
- elaboreaza planul de dezvoltare al Institutului,
- elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii
medicale al Institutului;
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- propune spre aprobare si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind îmbunatatirea
calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si
de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al
ministrului sanatatii publice;
- analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care
îl supune spre aprobare presedintelui;
- asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari,
economici. precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le
prezinta conducerii, conform metodologiei stabilite;
- analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea
activitatii unitatii, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea
tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;
- la propunerea consiliului medical, întocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare conducerii
planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care
urmeaza sa se realizeze într-un exercitiu financiar, în conditiile legii, si raspunde de realizarea
acestora;
- analizeaza, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligatiilor
asumate prin contracte si propune managerului masuri de îmbunatatire a activitatii centrului
medical;
- deciziile si hotarârile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere interesul si drepturile
pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea intre pacienti, respectarea
demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale .
Contabil contabil:
-pe baza rapoartelor si propunerilor compartimentelor / sectiilor întocmeste si prezinta studii privind
optimizarea masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii
de stocuri peste necesar, în scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si a
sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale.
Art. 109. Gestiunea Datelor Si Informatiilor Medicale
Functia de gestiune a datelor si informatiilor medicale se refera la centralizarea, administrarea,
protejarea si asigurarea back- up-ului datelor atât cu caracter general cat si cele cu caracter
confidential.
Acest lucru se realizeaza prin metode specifice, având ca suport atât partea structurala
organizatorica - infrastructura IT, proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de securizarea
confidentialitatii datelor cat si partea de management - organizare a modului de lucru prin stabilirea
unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecarui utilizator la datele solicitate .
Responsabilul privind gestiunea datelor este specific fiecarei activitati operationale. Astfel,
responsabilul statistica este responsabil pentru procesarea in buna regula a datelor centralizate
precum si limitarea accesului fizic la datele respective, seful de sectie este responsabil cu
confidentialitatea datelor mentionate in FOCG, iar angajatul raspunzator de suportul IT fiind in
masura sa gestioneze datele cat si fluxul acestora din punct de vedere hardware si software.
Instalarea unor programe neautorizate este interzisa. Acestea pot fi sterse fara preaviz si se pot lua
masuri administrative pentru abateri repetate.
Pe fiecare calculator cu mai multi utilizatori se va crea o structura de directoare (= folder) care sa
raspunda situatiei (fiecare utilizator va avea un director personal, pe care îl va administra cum crede
de cuviinta, cu oricâte directoare subordonate);
Fiecare utilizator este obligat sa retina parolele care îi sunt comunicate (fiindu-i necesare), sa nu le
divulge si sa ia toate masurile pentru a nu fi deconspirate persoanelor neautorizate.
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Accesarea unor zone (directoare, discuri, fisiere) pentru care o persoana nu este autorizata, fie ca ele
sunt criptate sau nu, este interzisa. Folosirea unor programe de spargere a codurilor este strict
interzisa, fie si experimental, plasându-se sub incidenta legilor de protectie a copyright-ului.
Stergerea voluntara a unor fisiere sau directoare, fara autorizare, este o abatere foarte grava, pasibila
cu sanctiuni administrative severe.
Bazele de date de interes institutional sunt proprietatea Institutului si se supun legilor proprietatii.
La aceste informatii au acces numai angajatii Institutului.. Înstrainarea neautorizata a unor astfel de
date, indiferent sub ce forma (listare hârtie sau electronica), va fi considerata furt si va fi tratata ca
atare.
Utilizarea datelor din bazele de date ale Institutului pentru publicare trebuie sa primeasca
autorizarea expresa a presedintelui, indiferent de publicatia în care vor fi folosite.
Modificarea unor înregistrari se poate face numai cu avizul sefului de sectie si numai pentru motive
întemeiate (de ex. înregistrare gresita).
Responsabilul IT al Institutului raspunde de pastrarea unor arhive periodice, care sa permita
reconstituirea evolutiei informatiei. Aceste arhive se vor realiza pe CD si HDD extern..
Alaturi de arhivele periodice de interes public, se vor copia pe CD si HDD extern si fisiere private.
Ele vor fi copiate în directorul [...], sub un sub-director purtând numele autorului (sau sectiei, daca
materialele sunt de interes comun). Autorii fisierelor îsi pastreaza exclusivitatea drepturilor. Pentru
siguranta, se recomanda arhivarea cu parola (WinZip are facilitati în acest sens).
Art. 110. Program de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pe salon/spital
Legislatia in vigoare stipuleaza in mod clar importanta si periodicitatea lucrarilor de dezinsectie
si deratizare, precum si consecintele neefectuarii lor. Avem obligatia legala de a avea un
contract in vigoare, pentru serviciile de Dezinsectie, Deratizare si Dezinfectie.
Dezinsectia si deratizarea reprezinta actiuni de prevenire a unor boli transmisibile prin intermediul
insectelor si rozatoarelor, fiind deja cunoscut ca a preveni este mai usor decat a combate. In plus,
prezenta insectelor si a rozatoarelor prezinta si un discomfort apreciabil.
Dezinsectia si deratizarea se realizeaza cel putin o data pe an.
Dezinfectia se realizeaza zilnic.
Art. 111. Program orar de curatenie a saloanelor si rezervelor si a anexelor sanitare ale
acestora
Programul orar de efectuare a curateniei si dezinsectiei este urmatorul :
In saloane si rezerve curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza:
a) in tura I intre orele 7:00 - 9:30 si ori de cate ori este nevoie
b) in tura II intre orele 15:00 – 16:30 si ori de cate ori este nevoie
c) in tura III ori de cate ori este nevoie
d) dezinfectia ciclica se face lunar/la externarea pacientului
e) Dezinfectia terminala se face in situatiile de risc epidemiologie
In sala de mese curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza:
a) in tura I intre orele 9:00 – 9:30 si ori de cate ori este nevoie
b) in tura II intre orele 14:00 - 15:00 si 19:30 – 20:30 si ori de cate ori este nevoie
c) in tura III ori de cate ori este nevoie
d) dezinfectia ciclica se face saptamânal si la necesitate
In grupurile sanitare din saloane si rezerve curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza
concomitent cu orarul de curatenie din saloane si rezerve:
d) in tura I intre orele 7:00 - 9:30 si ori de cate ori este nevoie
e) in tura II intre orele 15:00 – 16:30 si ori de cate ori este nevoie
f) in tura III ori de cate ori este nevoie
f) dezinfectia ciclica se face lunar/la externarea pacientului
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g) Dezinfectia terminala se face in situatiile de risc epidemiologie
In holuri si scari si grupurile sanitare de pe hol curatenia si dezinfectia
curenta se efectueaza:
a) in tura I intre orele 8:00 – 8:30, 10:00 – 10:30, 12:00 – 12:30 si ori de cate ori
este nevoie
b) in tura II intre orele 16:00 – 16:30, 19:00 – 19:30 si ori de cate ori este nevoie
c) in tura III intre orele 22:00 – 22:30 si ori de cate ori este nevoie
d) dezinfectia ciclica se face saptamânal si la necesitate
In vestiare curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza:
a ) in tura I intre orele 9:00 – 9:30 si ori de cate ori este nevoie
b) in tura II intre orele 15:00 – 15:30 min si ori de cate ori este nevoie
c) in tura III intre orele 21:00 – 21:30 min si ori de cate ori este nevoie
d) dezinfectia clicica se face saptamânal si la necesitate
In salile de tratament curatenia si dezinfectia curenta se efectueaza:
a) in tura I intre orele 7:00 – 7:30, 09:30 – 10:00, 14:00 – 14:30 si ori de cate ori
este nevoie
b) in tura II intre orele 18:00 – 18:30 si ori de cate ori este nevoie
c) in tura III intre orele 22:00 – 22:30 si ori de cate ori este nevoie
d) dezinfectia ciclica se face saptamânal si la necesitate
Art. 112. Ritm de schimbare lenjerie:
-1 pe zi
-saloane recuperare medicala : 1 data la 3 zile la acelasi pacient.
Art. 113. Intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces
- întretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces se face de catre muncitorul incadrat in spital
cu sarcini specifice in fisa postului.
- Programul zilnic al muncitorului care are ca atributii intretinerea spatiilor verzi si a cailor de
acces este de 8 ore in intervalul orar 7-15
Art. 114. Accesul neingradit al pacientilor/apartinatorilor si vizitatorilor la registrul de
sugestii, reclamatii si sesizari
Este reglementat de REGULAMENTUL cu privire la modul de gestionare a Registrului de
reclamatii
1. Prezentul Regulament stabileste modul de înregistrare în Registrul de reclamatii a pretentiilor si
reclamatiilor pacientilor/apartinatorilor si vizitatorilor, aparute si de tinere a acestuia de catre
Spitalul.
2.Pacientii, apartinatorii si vizitatorii acestora au acces neingradit la registrul de sugestii, reclamatii
si sesizari. In sectie exista un registru de sugestii reclamatii si sesizari care se gaseste la asistenta
sefa. Pacientii, apartinatorii sau vizitatorii acestora in situatia in care au o sugestie sau o
nemultumire vor aduce la cunostinta acest lucru asistentei de salon care le va sugera sa
mentioneze opinia dumnealor in scris, in registrul de sugestii reclamatii si sesizari sau o vor
intoduce in cutia special amenajata si amplasata in loc vizibil, pe holul de la intrarea principala in
spital. Verificarea cutiei are loc zilnic, dimineata.
3.Registrul de sugestii, reclamatii si sesizari va fi luat de la asistenta sefa de catre asistenta de
salon si va fi pus la dispozitia bolnavului sau apartinatorului care si-a exprimat dorinta de face o
reclamatie sau sugestie. Dupa ce bolnavul sau apartinatorul completeaza in registru sugestia sau
reclamatia mentionandu-si numele si semnând petitia facuta (in general nu pot fi luate in
considerare reclamatiile anonime) asistenta de salon înapoiaza registrul de sugestii, reclamatii si
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sesizari asistentei sefe care, la rândul ei il va prezenta la raportul de garda pentru a se lua masurile
necesare pentru inlaturarea nemultumirilor pacientilor.
4.Sugestiile facute de pacienti, apartinatori si vizitatori vor fi analizate de medicul sef al sectiei
împreuna cu colectivul medical pentru a creste calitatea îngrijirilor medicale. Reclamatiile si
sesizarile vor face obiectul comisiei de reclamatii si sesizari.
5.Comisia este obligata, lunar sau imediat la sesizare, in primele 2 zile, sa inscrie si sa examineze
reclamatiile înscrise în Registrul de reclamatii, sa le analizeze dpdv al realitatii datelor sesizate si
sa ia masurile necesare.
6.Pe versoul reclamatiei se face o nota despre masurile întreprinse si, în termen de cinci zile,
trimite, în mod obligatoriu, un raspuns în scris reclamantului daca se cunoaste identitatea.
7.Reclamatiile si sesizarile cu privire la activitatea medicilor fac obiectul Consiliului de Etica.
8.Se interzice scoaterea Registrului de reclamatii sau a cutiei din incinta unitatii.
9. Registrul de reclamatii este un document de stricta evidenta si nu poate fi anulat pîna la
completarea lui integrala. Dupa completare el se pastreaza în cadrul unitatii un an de zile, apoi se
anuleaza în temeiul actului de lichidare.
În cazul în care nu este completat integral în decursul anului, Registrul ramîne în vigoare
pentru anul urmator.
Art. 115. Implicarea apartinatorilor la ingrijirea unor categorii de bolnavi
In cazul pacientilor în stare critica, familia poate solicita prezenta permanenta lânga
pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, daca conditiile din sectie
(spatiul unde este internat) permit acest lucru. In caz contrar, se va asigura accesul familiei
periodic la pacient, asigurându-se un spatiu adecvat de asteptare, în apropierea salonului.
In cazul pacientilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei
prezentate, accesul unei persoane din familie poate fi permanent.
Art. 116. Prevederi privind sectoarele si zonele interzise accesului public
Circuitul vizitatorilor si însotitorilor in incinta centrului medical este foarte important deoarece pot
reprezenta un potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de germeni si prin
echipamentul lor posibil contaminat.
Vizitarea bolnavilor se va face numai în orele stabilite de conducerea centrului medical in
conformitate cu normele legale.
In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade bine
determinate, la recomandarea Directiei de Sanatate Publica a judetului.
In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protectie primit la intrarea in
sectie si care va fi îndepartat la iesire. Este bine sa se realizeze controlul alimentelor aduse
bolnavilor si returnarea celor contraindicate.
Circuitul însotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor. Circulatia însotitorilor în spital
trebuie limitata numai la necesitate.
Se interzice accesul vizitatorilor si apartinatorilor in Arhiva, Camera Centralei termice, locul de
depozitare a deseurilor.
Art. 117. Reglementari interne specifice privind pastrarea anonimatului pacientului si
confidentialitatii, obligativitatea respectarii drepturilor pacientilor
-Toti angatii au obligatia de a respecta drepturile pacientilor.
-Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul,
tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
-Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da
consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
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-In cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicate
în tratamentul pacientului, acordarea consimtamântului nu mai este obligatorie.
-Pacientii au drept de acces la dosarele lor medicale, la înregistrarile tehnice si la orice alte dosare
care au legatura cu diagnosticul, tratamentul si îngrijirile primite sau cu parti din acestea. Un astfel
de acces exclude date referitoare la terti;
-Pacientii au dreptul sa ceara corectarea, completarea, stergerea, clarificarea si/sau aducerea la zi
a datelor personale si medicale referitoare la ei si care sunt incorecte, incomplete, ambigue sau
depasite sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament si îngrijiri;
-Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care
aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu
consimtamântul pacientului.
-Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru
sanatatea publica.
-Interviul psihiatric trebuie facut doar cu respect adecvat pentru viata privata a individului.
Aceasta înseamna ca se poate face doar în prezenta acelor persoane care sunt necesare pentru
interviu si doar daca pacientul isi da consimtamantul.
-Pacientii internati în institutiile de sanatate au dreptul sa se astepte la facilitati fizice care asigura
confidentialitatea, mai ales atunci când furnizorii de servicii de sanatate le ofera îngrijiri personale
sau executa examinari si tratamente. -Exceptii de la regula secretului medical:
1. Desi secretul medical este obligatoriu, interesul societatii primeaza fata de interesul personal.
Este permisa, asadar, dezvaluirea unor informatii a caror cunoastere este importanta in vederea
prevenirii si combaterii epidemiilor, bolilor venerice, bolilor cu extindere in masa etc.
2. Nu constituie o abatere situatia in care legea sau o curte judecatoreasca obliga medicul sa
dezvaluie aspecte cuprinse in secretul medical. Politia sau procuratura nu pot inlocui decizia
judecatoreasca.
Art. 118. (1)Circuitul Foi de observatie – fisa pacient de la internare (FO) pana la externare
FO este un document pentru înregistrarea starii de sanatate si evolutiei bolii pentru care au fost
internati pacientii respectivi si a serviciilor medicale efectuate acestora în perioada spitalizarii.
In momentul internarii pacientului, personalul din receptie completeaza datele in FO.
Odata completate datele mai sus mentionate, pacientul se transporta la compartimentul medical,
insotit de FO unde se specifica: diagnosticul de internare reprezentând afectiunea de baza pentru
care pacientul primeste servicii spitalicesti - se codifica dupa Clasificarea Internationala. Medicul
curant noteaza in FO interventiile medicale realizate.
La externarea pacientului, întreaga documentatie va fi completata de catre medicul curant. Dupa
externarea pacientului FO este predata la Arhiva de catre asistenta de tura.
(2)Regulament privind regimul de pastrare a FO a pacientului in perioada spitalizarii
Foile de observatie sunt pastrate în siguranta, cu respectarea secretului profesional, în locuri
special amenajate si securizate atit la receptie, cit si in cadrul compartimentulu medical.
(3)Accesul pacientului la FO direct, prin apartinatori legali, si prin intermediul medicilor
nominalizati de pacient
Eliberarea unei copii a FO se face, dupa depunerea unei cereri, aprobata de directorul General.
Copia FO va fi înmânata personal, cu prezentarea BI/CI, se va semna pe formularul de cerere
aprobata de Presedinte, "Am primit un exemplar".
Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si
tratament, în timpul spitalizarii, cu acordul pacientului, daca acesta are discernamânt. Rudele si
prietenii pacientului NU POT PRIMI O COPIE A FOCG .
Centrul medical asigura pacientului acces la datele medicale personale pe toata durata spitalizarii
prin informatii care vin de la medicul curant.
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Art. 119. Frecventa schimbarii echipamentelor de protectie
CATEGORII DE
ECHIPAMENT DE PROTECTIE
PERIODICITATE DE
PERSONAL
ACORDARE / cantitate
SECTIE
MEDICI
- halat sau costum de pinza
3 / an
- sort de protectie
2 / an
permanent
- masti
- manusi
permanent
- calota
permanent
ASISTENTI

- halat sau costum de pinza
- sort de protectie
- masti
- manusi
- calota

3 / an
2 / an
permanent
permanent
permanent

INFIRMIERE
- halat sau costum de pinza
- sort de protectie
- manusi
- masti
- calota sau batic
-

3 / an
2 / an
permanent
permanent
perm. sau 2 /an

INGRIJITOARE DE CURATENIE
- halat
- sort de protectie
- manusi
- masti
- batic
- cisme de cauciuc

1 / an
2 / an
permanent
permanent
permanent
1 / an

TESA SI DESERVIRE
halat sau jacheta din panza

2 / an

ALTE SECTOARE ADMINISTRATIVE
- halat sau jacheta din pinza

2 / an

Art. 120. Libertatea de deplasare a pacientilor in afara compartimentului
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Pacientul are libertatea de deplasare in afara compartimenmtului medical nerestrictionata, exceptie
perioadele de vizita medicala, carantine, necesitatile mobilizarii la pat.
Art. 121. Zonele cu risc crescut,inclusiv cele cu risc epidemiologic (Harta zonelor de Risc)
SALI DE TRATAMENT, RECOLTARE, PANSAMENT – risc crescut si risc epidemiologic
DEPOZIT TEMPORAR DE DESEURI PERICULOASE - risc epidemiologic
Art. 122. Eliberarea medicamentelor pe baza condicilor destinate truselor de urgenta
Baremul truselor de urgenta este aprobat de directorul medical si contine medicamente de urgenta
specifice, respective in cantitati suficient pentru o perioada stabilita.
În momentul utilizarii trusei de urgența, asistenta sefa va intocmi un necesar de medicamente pentru
completarea trusei. Necesarul este aprobat de directorul general. În urma aprovizionarii cu
medicamentele necesare, asistenta sefa completeaza trusa de urgența folosită.
Art.123 COMISII, COMITETE, STRUCTURI, RESPONSABILI
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Atribuţiile CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE sunt:
 avizează bugetul de venituri şi cheltuieli ;


organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director general;



aprobă măsuri pentru dezvoltarea ale centrului medical în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale

populaţiei;


avizează programul anual de achiziţii si investitii;



analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea directorului

general şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;


propune revocarea din funcţie a directorului medical şi a celorlalţi membrii ai comitetului director.

Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a COMITETULUI DIRECTOR
Atribuţiile COMITETULUI DIRECTOR sunt:
 elaborează planul de management - strategic si analizeaza trimestrial modul de implementare a acestuia ;
 propune, în vederea aprobării:
a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante,
 elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama ,
 urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de
cazare, igienă , precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al
ministrului sănătăţii publice;
 aproba proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe baza centralizării de către compartimentul economicofinanciar a propunerilor fundamentate,
 urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare,
 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor
date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei
stabilite;
 analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii, în concordanţă
cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică
medicale;
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 elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste,
conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 aproba planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează
să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
 analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate cu privire la
măsurile de îmbunătăţire a activităţii;
 negociază, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate; răspunde în faţa
administratorului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
COMITETUL DIRECTOR este compus din Directorul medical și Directorul general si se intrumeste
trimestrial si ori de cite ori este nevoie.
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a CONSILIUL MEDICAL
Atribuţiile CONSILIUL MEDICAL sunt:
 evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite şi face propuneri pentru elaborarea planului de
management - strategic ;
 elaborează proiectul planului anual de achiziţii cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale,
medicamente şi materiale sanitare ;
 face propuneri Comitetului director în vederea elaborării Bugetului de venituri şi cheltuieli;
 participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ;
 desfăşoară activitatea de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate inclusiv :
evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul centrului medical; monitorizarea principalilor
indicatori de performanţă în activitatea medicală, - prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale;
 stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicalăşi răspunde de aplicarea şi
respectarea acestora ;
 înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale
desfăşurate;
 evaluează necesarul de personal medical şi face propuneri Comitetului director pentru elaborarea strategiei de
personal;
 participă la întocmirea fişelor posturilor pentru întreg personalul medical angajat ;
 înaintează propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar ;
 analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de ex: cazuri foarte complicate care
necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.) ;
 participă la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii speciale ;
 analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în centrul medical, referitoare la
activitatea medicală.
CONSILIUL MEDICAL este compus din Directorul medical și medicul șef compartiment medical și se
intrunesc trimestrial si ori de cite ori este nevoie.
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a COMISIEI DE MONITORIZARE,
COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN MANAGERIAL
Atributiile COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A
DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL sunt:
 elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al untatii;
 supune aprobarii directorului general programul de dezvoltare a sistemului de control managerial;
 urmareste realizarea si asigura actualizarea programului;
 urmareste constituirea structurilor pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica, precum si
elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale structurilor subordonate;
 primeste, semestrial, de la structurile centrului medical , informari referitoare la progresele inregistrate cu privire la
dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, in raport cu programele adoptate, precum si referiri
la situatiile deosebite si la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare, intreprinse in cadrul acestora;
 colo unde se considera oportun, indruma structurile din ucentrul medical , in elaborarea programelor proprii, in
realizarea si actualizarea acestora, si/sau in alte activitati legate de controlul managerial;
 prezinta directoului general, informari referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de
control managerial, in raport cu programul adoptat, atat la nivelul untatii medicale , cat si la structurile din cadrul
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acestuia, la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica intreprinse, precum si la alte probleme
aparute in legatura cu acest domeniu;
 asigura armonizarea procedurilor utilizate, in sistemul de control managerial, la nivelul structurilor centrului
medical, in situatia operatiunilor/activitatilor comune acestor structuri.
COMISIA se intrumeste trimestrial si ori de cite ori este nevoie .
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a COMITETULUI DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Atribuțiile COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ sunt:
 aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;
 urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din
punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
 urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă regelementările legale privind securitate şi sănătatea în muncă;
 analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
 analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum
şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
 efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 efectează 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 perticipare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de
producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc), cu implicaţii în domeniul protecţiei
muncii;
 dezbate raportul, scris, prezentat COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ de către
directorul general cel puţin o dată pe an, cu provire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost
întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un
exemplar din acest raport trebuie orezentat 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;
 verifică reintegrarea sau menţinerea îăn mucă a salaraţilor care au suferit accidente de muncă ce au avuta ca efect
diminuarea capacităţii de muncă;
 comitetul de securitate şi sănătate în muncă, asisgură implicarea salariaţilor la elaborarea şi implicare decizlolor în
domeniul protecţşiue muncii;
 coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o
durată mai mare de 3 luni;
 în situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitae şi sănătate în muncă, atriibuţiile specifice ale
acestuia vor fi îndeplinite de responmsabilil cu protecţia muncii numit de angajator;
 componenţa, atribuţiile specifice şi funcţiionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate
prin Ordin al Ministrului muncii şi solidarităţii solciale.
COMITETUL se intrumeste trimestrial si ori de cite ori este nevoie.
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a COMISIILOR DE DISCIPLINĂ
Atribuțiile COMISIEI DE DISCIPLINĂ sunt:
 analizeaza referatele cu propunere de sanctionare a oricarui membru al personalului angajat asigurand functionarea
centrului medical cu respectarea legislatiei in vigoare;
 solutioneaza cazurile de nerespectare a obligaţiilor de serviciu, a normelor de comportare si a regulilor de disciplină
la solicitarea directorului general sau la reclamatia unei persoane neute.
Atributiile PERSOANEI RESPONSABILE CU PREVENIREA RISCURILOR TEHNOLOGICE sunt:

 identificarea activitatilor, echipamentelor, instalatiilor, aparaturii medicale si nemedicale cu risc tehmologic;
 luarea masurilor de prevenire a accidentelor tehnologice;
 instruirea personalului cu privire la utilizarea echipamentelor, instalatiilor, aparaturii.
Atributiile PURTATORULUI DE CUVÂNT / RESPONSABILULUI CU COMUNICAREA EXTERNA sunt:
 este responsabil cu elaborarea si prezentarea mesajelor in numele centrului medical si cu asigurarea informarii in
timp util atat a mass-mediei, cat si a populatiei;
 este principala persoana de contact pentru mass-media.
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Atributiile RESPONSABILIILOR
STRATEGICE sunt:

IMPLECATI

IN

ANALIZA

PERIODICA

A

OBIECTIVELOR

 sa intocmeasca trimestrial o raportare privind realizarea obiectivelor strategice si a activitatilor care decurg din
acestea si sa o trimita comitetului director;
 sa participe la sedintele comitetului director pentru analizarea stadiului de realizare a obiectivelor.
Atributiile RESPONSABILULUI PENTRU COLECTAREA RECLAMATIILOR SI A CHESTIONARELOR
DE SATISFACTIE A PACIENTILOR / APARTINATORILOR sunt:
 sa colecteze saptamina reclamatiile din registrul de reclamatii si sa le prezinte comisiei de etica;
 sa colecteze chestionarele de evaluare a satisfcatiei pacientilor / apartinatorilor si sa le prezinte structurii de
management al calitatii si comisiei de etica.
REGULAMENT PRIVIND CONDITIILE IN CARE SALARIATII SI FOSTII SALARIATI AU DREPTUL SA
UTILIZEZE SI SA TRANSMITA DATE
SALARIATII ACTUALI:
-au drept de acces, utilizare si transmitere date in functie de responsabilitatile postului
-nu au acces la alte date care nu sunt necesare realizarii sarcinilor de serviciu definite in fisa postului
-pot avea acces si la alte date numai cu acceptul scris al directorului general
FOSTII SALARIATI:
-la incetarea contractului de munca / colaborare, respobabilul IT anuleaza parolele de acces in sistemul informational
-pot avea acces la date numai cu acceptul scris al directorului general.
Se sanctioneaza conform legislatiei in viguare, accesul, stocarea si transmirea datelor neautorizata.

Cap. 16 DISPOZIŢII FINALE
Personalul angajat are următoarele obligaţii:
1.
să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor specifice stabilite de organele
de administrare, organizare şi control ale asociaţiei;
2.

să respecte şi să aplice întocmai procedurile legale în vigoare;

3.
să manifeste solicitudine faţă de instituţiile, agenţii economici, organizaţii non-profit şi
persoanele cu care colaborează şi faţă de salariaţii acestora, precum şi faţă de cetăţenii cu care intră
în contact.
Sanctiuni privind nerespectarea anomimatului si confidentialitatii datele cu carater personal
ale angajatilor si pacientilor
Nerespectarea anomimatului si confidentialitatii datele cu carater personal ale angajatilor si
pacientilor constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să
constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 25000 lei conform
L677/2001.
În caz de accidente sau incidente la locul de muncă, în conformitate cu prevederile Legii, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi normele metodologice de aplicare, se va acţiona
astfel:
1.
toate accidentele survenite în timpul desfăsurării activităţii, mai ales cele cu consecinţe
grave, vor fi declarate imediat preşedintelui Comitetului de conducere. Aceleaşi reguli vor fi
respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – sediu asociaţie şi invers;
2.
accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul colectiv, vor fi
communicate de îndată preşedintelui Comitetului de conducere, Inspectoratelor teritoriale de
muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.
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ANEXA 1

CODUL DE CONDUITA
AL PERSONALULUI DIN INSTITUTUL INIMII “Niculae Stancioiu”
CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Domeniul de aplicare
(1) Codul de conduită a personalului din cadrul Institutului Inimii reglementează normele
de conduită profesională a acestora.
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt
obligatorii pentru personalul contractual din cadrul unităţii sanitare, încadrat în baza
prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare.
Art. 2. Obiective
Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii actului
medical, o buna administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea
birocraţiei şi a faptelor de corupţie din sistemul sanitar, prin:
1. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi
sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului
instituţiei sanitare şi al personalului contractual;
2. informarea pacienţilor cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se
aştepte din partea personalului institutului în exercitarea atribuţiilor;
3. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc pentru pacienţi şi personalul
contractual din cadrul Institutului.
Art. 3 Principii generale
Principiile care guvernează conduita profesionala a personalului contractual sunt
următoarele:
1. prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în
exercitarea atribuţiilor funcţiei;
2. asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim
juridic în situaţii identice sau similare;
3. profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
4. imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios,
rasial sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
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5. integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori
beneficiu material sau moral;
6. libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate
să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor
moravuri;
7. cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi
să acţioneze responsabil pentru îndeplinirea in totalitate a atribuţiilor de serviciu;
Art. 4. Termeni
În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
 personal contractual ori angajat - persoana numită într-o funcţie în cadrul Institutului
Inimii, în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.


funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, în temeiul legii, în fişa
postului;



interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către unitatea
sanitară, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute
de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este
parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor
eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii banului public;



interes personal - orice avantaj material sau de alta natură, urmărit sau obţinut, în
mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual
prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are
acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;



conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct
ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât
afectează independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la
timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;



informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care
rezultă din activitatea unităţii sanitare, indiferent de suportul ei;



informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană
identificată sau identificabilă.

CAPITOLUL II
NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA
A PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în
beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în
practica, în scopul realizării obiectivelor instituţiei, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa
postului.
(2) În exercitarea funcţiei, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa actului medical, pentru
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a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea
Institutului.
Art. 6. Respectarea Constituţiei şi a legilor
(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia,
legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate
cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispoziţiilor legale privind
restrângerea exerciţiului unor drepturi datorită naturii funcţiilor deţinute.
Art. 7 Loialitatea faţă de Instituţia Sanitara
(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Institutului Inimii instituţia sanitară în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act
ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:







să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter
normativ sau individual;
să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
instituţia are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege;
să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze
imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor angajaţi contractuali, precum şi ale
persoanelor fizice sau juridice;
sa acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de alta natură împotriva statului ori instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) pct. 1 - 4 se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o
perioada de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Prevederile prezentului Cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la
obligaţia legala a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor
interesaţi, în condiţiile legii.
Art. 8 Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) În activitatea lor angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se
lăsa influenţaţi de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aibă o atitudine conciliantă şi
să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
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Art. 9. Activitatea publica
(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate
în acest sens de conducătorul instituţiei, în condiţiile legii.
(2) Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială,
trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Institutul Inimii.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii pot participa la activităţi sau
dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimată nu
reprezintă punctul de vedere oficial al Institutului Inimii.
Art. 10. Activitatea politica
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis sa afişeze în cadrul
instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a
candidaţilor acestora.
Art. 11. Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu
permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea
unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art. 12. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
(1) În relaţiile cu personalul contractual din cadrul instituţiei precum şi cu orice persoană
fizică sau juridică, angajaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bunăcredinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi
demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi ale persoanelor cu care intră în
legătură în exercitarea funcţiei, prin:
1. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
2. dezvăluirea aspectelor vieţii private;
3. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea clară şi eficientă (în limita atribuţiilor de serviciu) a problemelor pacienţilor
institutului. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor
în faţa legii şi a Institutului prin:
1. promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat,
raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
2. eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea,
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte
aspecte.
Art. 13. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
(1) Personalul contractual care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale,
instituţii de învăţământ, conferinţe, simpozioane, seminarii şi alte activităţi cu caracter
internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe
care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii au obligaţia de a nu exprima opinii
personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol şi sa respecte legile şi obiceiurile ţării gazda.
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Art. 14 . Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Angajaţii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt
avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu
care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în
exercitarea funcţiilor deţinute/manoperelor oferite ori pot constitui o recompensă în raport
cu aceste funcţii/manopere.
Art. 15 . Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor
legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Angajaţii au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către instituţia publică, de
către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Art. 16 . Obiectivitate în evaluare
(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii au obligaţia să
asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul
contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci când propune ori aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din
funcţii excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza
accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie,
afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.
Art. 17. Folosirea abuziva a atribuţiilor funcţiei deţinute
(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte
scopuri decât cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la
anchete ori acţiuni de control managerial, personalul contractual nu poate urmări obţinerea
de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau
morale altor persoane.
(3) Angajaţii au obligaţia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din
cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi sa se înscrie în
organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a le sugera acest lucru,
promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art. 18. Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a
statului şi a instituţiei sanitare, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice
situaţie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile
aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
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(3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care ii revin,
folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice sau medicale în interes
personal, privat ii este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei sanitare
publice pentru realizarea acestora.
Art. 19. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
(1) Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a
unităţilor sanitare, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:


Când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează sa fie vândute;



Când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării
bunului respectiv;



Când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplica în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau
închirierii unui bun aflat în proprietatea publica ori privata a statului sau a unităţilor
sanitare.
(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor sanitare, supuse operaţiunilor de
vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica în mod corespunzător şi în cazul realizării
tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.
CAPITOLUL III
COORDONAREA ŞI CONTROLUL APLICARII NORMELOR DE CONDUITA
PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL
Art. 20. Sesizarea
(1) Conducerea Institutului Inimii desemneaza Consiliul Etic al unitatii si Compartimentul
juridic pentru monitorizarea, coordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita
profesionala
(2) Conducerea Institutului Inimii poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:


încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către angajaţii contractuali;



constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului pentru a-l determina
să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori sa le aplice necorespunzător.

(3) Conducerea Institutului va verifica actele şi faptele pentru care a fost sesizata, dupa
analizarea recomandarilor Consiliului Etic si/sau Compartimentului juridic, cu respectarea
confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea si va emite Decizii.
Art. 21 . Soluţionarea sesizării
(1) Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează in
recomandări ale Consiliului Etic sau, in unele cazuri, intr-un raport a Biroului Juridic, pe
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baza cărora conducerea Institutului va formula Decizii cu privire la modul de corectare a
deficienţelor constatate si/sau aplicarea sanctiunilor disciplinare.
(2) Deciziile conducerii Institutului vor fi comunicate:
1. angajatului sau persoanei care a formulat sesizarea;
2. angajatului care face obiectul sesizării.
CAPITOLUL IV
DISPOZITII FINALE
Art. 22. Răspunderea
(1) încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită, ANEXA a R.O.I. atrage
răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii sau a nerespectarii
Regulamentului intern.
(2) Persoanele, comisiile cu atribuţii disciplinare au competenta de a cerceta încălcarea
prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare
în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor
infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(4) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin
faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii unitatii,
persoanelor fizice sau juridice.
Art. 23. Asigurarea publicităţii
Pentru informarea salariatilor se va asigura afişarea codului de conduită pe site-ul
Institutului Inimii.www.institutulinimii.ro.
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