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SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Spitalul Clinic de Recuperare  Iaşi este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu 

personalitate juridică, care asigură asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare, 

desfăşoară activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală 

continuă. 

Art.2. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi dispune de o structură complexă de specialităţi, dotare 

cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat. 

Art.3. Spitalul Clinic de Recuperare  Iași este în subordinea Consiliului Local Iaşi şi în 

exercitarea atribuţiilor sale, colaborează cu organe ale administraţiei publice locale, Casa de 

Asigurări de Sănătate Iași, Casa Judeţeană de Pensie Iaşi şi alte organzații interesate în ocrotirea 

sănătăţii populaţiei. 

Art.4. Spitalul Clinic de Recuperare Iași este o instituţie publică finanţată din: venituri proprii, 

fonduri de la Bugetul de Stat, Bugetul local și Casa Județeană de Pensii și funcţionează pe 

principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate 

pentru serviciile medicale prestate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de 

sănătate şi din alte surse, conform legii.  

Spitalul monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind realizarea veniturilor şi 

efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat. Spitalul primeşte sume de la bugetul de stat 

şi de la bugetul local, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate. 

Art.5. Regulamentul Intern se aplică tuturor angajaţilor din spital, indiferent de durata 

contractului de muncă. 

Prevederile prezentului Regulament vor fi respectate în mod obligatoriu şi de către: 

a) cadrele didactice care desfăşoară activitate integrată în spital care sunt obligate să 

respecte regulile din prezentul regulament şi să participe la solicitările conducerii 

spitalului, în vederea desfăşurării activităţilor unității; 
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b) personalul încadrat într-o altă unitate (delegat sau detașat în spital), voluntari, 

persoanele care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, 

specializare în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi; 

c) personalul care  efectuează gărzi în Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi; 

d) tuturor angajaţilor din spital, indiferent de durata și forma contractului de muncă; 

e) prestatorii de servicii  care îşi desfașoară activitatea în cadrul spitalului. 

Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru firmele care asigură diverse servicii 

în incinta unităţii  în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi.  

Art.6. Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină, din prezentul 

regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane, sau altor activităţi pe timpul 

prezenţei în unitate. 
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SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

CAPITOLUL II – CONDUCEREA SPITALULUI 

 

Art.7. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi este condus de: 

1. Consiliul de administraţie; 

2. Comitetul director, format din:  

a. manager;   

b. director medical;  

c. director financiar-contabil;  

d. director de îngrijiri; 

e. medic epidemiolog, cu atribuţii conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 

1101/2016. 

Art.8. În conformitate cu legislaţia în vigoare, în cadrul spitalului funcţionează Consiliul de 

administraţie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi de 

funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerului spitalului în urma dezbaterilor. 

În componența  Consiliului de administrație sunt: 

• 1 reprezentant al DSP; 

• 2 reprezentanţi ai Consiliului Local; 

• 1 reprezentant al primarului municipiului Iaşi; 

• 1 reprezentant al UMF; 

• 1 reprezentant al Colegiului medicilor ( fără drept de vot); 

• 1 reprezentant al OAMGMAMR ( fără drept de vot); 

• 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ (SANITAS) ( fără drept de vot); 

 

Art.9. În cadrul spitalului  mai funcţionează:  

a) Consiliul etic; 

b) Consiliul medical; 

c) Comisia de etică;  

d) Comisia Nucleului de calitate; 
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SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

e) Comisia de Farmacovigilenţă; 

f) Comitet de prevenire a  infecțiilor asociate asistenței medicale; 

g) Comisia Tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor; 

h) Comisia de securitate şi sănătate în muncă;  

i) Comisia medicamentului; 

j) Comisia nucleului de cercetare; 

k) Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti; 

l) Comisia de disciplină; 

m) Comisia medicală de declarare a morţii cerebrale; 

n) Comisia  de inventariere a patrimoniului instituţiei; 

o) Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control managerial;  

p) Comisia de coordonare privind îndeplinirea indicatorilor de acreditare şi a cerinţelor de 

calitate la nivelul spitalului; 

q) Comisia de biocide și materiale necesare prevenirii IAAM; 

r) Comisia de evaluare a evenimentelor adverse; 

s) Grupul de Lucru Anticorupţie pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 

2016-2020; 

t) Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă la nivelul Spitalului; 

u) Comisia de gestionare a riscurilor; 

v) Comisia de desemnare a salariatului lunii; 

w) Comisia de analiză pentru cercetare administrativă şi stabilirea sumelor ce urmează a fi 

recuperate; 

x) Comisia de analiză a serviciilor medicale nevalidate şi peste contract; 

y) Alte Comisii prevăzute de legislaţia în vigoare.  
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SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

CAPITOLUL III – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPITALULUI - ÎN CALITATE 

DE ANGAJATOR ŞI DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

  

Art.10. Angajatorul are următoarele drepturi: 

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

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

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 

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

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 

realizării acestora. 

Art.11. Angajatorului îi revin următoarele obligații: 

a) să informeze salariaţii asupra obiectivelor generale ale conducerii privind dezvoltarea 

unităţii medicale, obiectivele specifice fiecărui sector de activitate pentru îndeplinirea 

obiectivelor generale; 

b) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

d)  să informeze personalul nou angajat despre responsabilitățile, drepturile asociate 

postului, procedurile și protocoalele utilizate în desfășurarea activității sale. 

e) să îndrume şi să monitorizeze personalul nou angajat în perioada de probă; 

f) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

g) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractele individuale de 

muncă şi din contractul colectiv de muncă aplicabil; 
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h) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 

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

activitatea unităţii; 

i) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările 

prevăzute de lege; 

j) să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial 

drepturile şi interesele angajaţilor; 

k) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, 

respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în 

muncă, în meserie, în specialitate; 

l) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

m) 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; 

n) să instituie măsuri de protecţie privind securitatea informaţiilor cu scopul prevenirii 

accesului neautorizat la informaţiile instituţiei, garantării distribuirii informațiilor 

numai persoanelor care au dreptul să le primească, cu respectarea principiului 

necesității de a cunoaște şi  identificării acelor persoane care pot pune în pericol 

securitatea informațiilor ori bunurilor instituției și/sau ale partenerilor săi; 

o) să aibă în vedere  cerinţele de securitate a personalului atât înainte de angajare, pe 

timpul angajării, cât și la încheierea, sub orice motiv, a activității în cadrul spitalului şi 

să le includă în cotractele de muncă şi în fişele postului; 

p) să instruiască în permanenţă întreg personalul privind securitatea datelor personale, 

raportarea și investigarea oricărei abateri de la cadrul procedural instituit, precum și a 

oricărei breșe de securitate apărută (incidente în funcționarea sistemelor, întreruperi 

anormale, încălcări ale drepturilor de acces etc); 

q) să comunice tuturor angajaţilor politicile și procedurile de securitate a informației ale 

instituției şi să le pună la dispoziţie tuturor celor care pot avea impact asupra securității 

și integrității resurselor informaționale; 
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SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

r) să întocmească şi să difuzeze un progam (plan de instruire) de menținere la zi a 

cunoștințelor despre politicile, procedurile și practicile acceptate de asigurare a 

securității informației; 

s) să interzică stocarea în sistemul informatic intern a materialelor electronice obținute 

ilicit, al căror conținut este protejat prin drepturi de autor şi să aducă la cunoştinţă  

angajaţilor că stocarea acestor informații, precum și utilizarea lor, constituie abatere de 

la politicile interne și legislația în vigoare, persoanele implicate urmând a suporta atât 

consecințele legale, cât și sancțiunea disciplinară internă, care poate ajunge până la 

desfacerea contractului individual de muncă; 

t) Să acorde suport psihologic angajaţilor la recomandarea medicului de medicina muncii. 

Art.12. Salariaţii au, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

g) dreptul de 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 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; 

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

 

Art.13.  Salariaţii au, în principal, următoarele obligaţii: 
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a) să apere cu loialitate prestigiul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea şi să se abţină 

de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale 

acesteia; 

b) să ducă la îndeplinire obiectivele specifice aferente sectorului de activitate în care 

lucrează, pentru a  putea fi indeplinite obiectivele generale ale unităţii; 

c) să îndeplinească atribuţiile ce îi revin prin luarea la cunoştinţă a procedurilor de sistem, 

a procedurilor operaţionale şi a protocoalelor existente în cadrul spitalului şi a căror 

atribuţii sunt specificate în  fişa postului; 

d) să se prezinte la serviciu punctual şi în condiţii apte de muncă; 

e) să nu părăsească locul de muncă în timpul programului; 

f) să aibă un comportament civilizat în cadrul colectivului de muncă astfel încât 

problemele ivite care nu au nici o legatură cu atribuţiile de serviciu să fie rezolvate după 

orele de program şi în afara unităţii; 

g) să aibă o atitudine corectă faţă de pacient şi să respecte normele cu privire la drepturile 

pacientului; cadrele medico-sanitare vor adopta o conduită civilizată, politicoasă, 

neomiţând formele şi saluturile de politeţe atât faţă de pacient cât şi faţă de vizitatori şi 

însoţitorii acestuia. Toţi salariaţii spitalului vor acţiona într-un climat de linişte care să 

asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil orice disconfort fonic. Atât 

medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliară se vor comporta cu pacienţii şi 

aparţinătorii acestora într-o manieră care sa excludă orice posibilitate de interpretare 

din partea acestora că se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului medical şi de 

îngrijire alta decât cea prevăzută de actele normative în vigoare respectiv decât salariul 

obţinut pe statul de plată; 

h) să respecte disciplina muncii, prevederile cuprinse în contractul individual de muncă,  

respectiv  prevederile prezentului regulament; 

i) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii la locul de muncă; 

j) să fie fidel faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

k) să utilizeze judicios baza materială, aparatura, medicamentele,etc.; 
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l) să vegheze la menţinerea integrităţii patrimoniului spitalului; 

m) să răspundă la chemarea conducerii unităţii atunci când este necesară prezenţa sa la 

locul de muncă; 

n) să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, Regulamentul 

intern și Codul de conduită etică ale unităţii sanitare; 

o) să înştiinţeze şeful ierarhic superior, de îndată ce a luat la cunoştiinţă de existenţa unor 

nereguli, abateri, sustrageri, primirea de foloase necuvenite etc., ivite la locul de muncă 

şi care duc la un impact negativ asupra activităţii spitalului; în acest sens angajatul 

trebuie să respecte procedura privind implementarea  standardului de control intern 

managerial, etica şi integritate; 

 

p) să nu părăsească locul de muncă până la sosirea schimbului  unde se lucrează în ture; 

în caz de neprezentare a schimbului, persoana încadrată în muncă are obligaţia să 

anunţe şeful ierarhic pentru a lua măsurile necesare; 

q)  să respecte circuitele şi regulile de acces şi circulaţie auto în unitate,  să poarte  

ecusonul şi echipamentul de protecţie în timpul serviciului; 

r) să aibă un comportament adecvat în cadrul relaţiilor de serviciu, să promoveze raporturi 

de intrajutorare între membrii colectivului de lucru şi să combată orice fel de 

manifestări necorespunzătoare; 

s) să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 

t) să respecte interdicţia de a fuma în interiorul unităţii; 

u)  să respecte interdicţia de a introduce şi consuma băuturi alcoolice în timpul 

programului de lucru: „ să nu consume alcool în timpul serviciului sau să se prezinte 

sub influenţa alcoolului la locul de muncă”; 

v) să execute dispoziţiile şi instrucţiunile date de şefii locului de muncă sau de conducerea 

unităţii; 

w) să respecte prevederile legale cu privire la acordarea asistenţei medicale, la 

supravegherea bolnavilor şi tratarea urgenţelor medico-chirurgicale; 
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x) salariaţii care intră în contact cu publicul să aibă faţă de acesta o atitudine civilizată şi 

să rezolve problemele acestora corect, operativ şi cu respectarea legislaţiei; 

y) să nu lase instalaţiile şi aparatele în funcţiune fără supraveghere; 

z)  să respecte Regulamentul privind timpul de muncă, organizare şi efectuarea gărzilor în 

unităţile sanitare, în cazul personalului medical; 

aa)  să-şi deschidă cont de email profesional ( de forma: nume.prenume@scr.ro) pe 

intranetul SCR pentru verificarea zilnică a corespondenţei interne şi externe; 

bb) să folosească doar aparatura/echipamentele ce aparţin spitalului care sunt autorizate 

ANMDM, asigurând siguranţa utilizatorului și pacientului; 

cc)  să respecte clauzele contractuale cu beneficiarii de servicii medicale (CASS, CP Iaşi), 

în caz contrar orice abatere atrage după sine răspunderea displinară; 

dd)  să păstreze secretul de serviciu sub sancţiunea răspunderii pentru infracţiunea de 

divulgare a secretului de serviciu prevăzută de art.196 Cod penal. Secretul profesional 

de care salariatul ia cunoştiinţă în derularea contractului individual de muncă şi, 

implicit, în exercitarea atribuţiilor de serviciu poate fi divulgat în interiorul sau în afara 

spitalului doar cu acordul expres şi prealabil al angajatorului; 

ee)  să-și însușească și să respecte/ aplice în mod responsabil măsurile de ordin tehnic și 

organizatoric dispuse de angajator ( și prelucrate la activitățile de instruire cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal) în cadrul activităților operaționale pe care le 

realizează conform atribuțiilor corespunzătoare Fișei postului; 

ff) să asigure prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate și cu respectarea 

procedurilor cu care a fost instruit și să respecte măsurile de protecție a lor împotriva 

distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului 

neautorizat precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală; 

gg) să aducă la cunoștință Responsabilului cu protecția datelor și concomitent a șefului 

ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice breşă de securitate identificată, respectiv 

stare de risc cu privire la legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, ori care 

poate favoriza/ genera pierderea, distrugerea, modificarea, alterarea, accesarea sau 
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diseminarea acestora în condiții care încalcă prevederile U.E. 679/2016 și Politica 

internă de protecție a datelor cu caracter personal. 
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CAPITOLUL IV – REGULI  PRIVIND PROTECŢIA,  IGIENA,  SĂNĂTATEA ŞI 

SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL SPITALULUI 

 

Art.14.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, 

cu completările ulterioare, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. 

2. În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de 

responsabilităţile sale în acest domeniu. 

3. Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere 

principiului responsabilităţii angajatorului. 

Art.15.1. În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare 

pentru: 

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 

b) prevenirea riscurilor profesionale; 

c) informarea şi instruirea lucrătorilor; 

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 

2. Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând 

seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 

3. Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza 

următoarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, 

alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de protecţie, în vederea 

reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor 

acestora asupra sănătăţii; 
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e) adaptarea la progresul tehnic; 

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai 

puţin periculos; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, 

organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din 

mediul de muncă; 

h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de 

protecţie individuală; 

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. 

4. Fără a aduce atingere altor prevederi ale Legii nr. 319/2006 ţinând seama de natura 

activităţilor din unitate, angajatorul are obligaţia: 

a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea 

echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la 

amenajarea locurilor de muncă; 

b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, să ia măsurile de prevenire, 

precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator pentru a asigura 

îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor; 

c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea 

în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini; 

d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor 

cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile 

şi mediul de muncă; 

e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să 

fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate. 

5. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr.319/2006, atunci când în acelaşi loc de muncă 

îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe unităţi, angajatorii acestora au următoarele 

obligaţii: 
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a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi 

igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor; 

b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor 

profesionale, luând în considerare natura activităţilor; 

c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 

d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. 

6. Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nici o 

situaţie obligaţii financiare pentru lucrători. 

Art.16. De asemenea, angajatorul mai are următoarele obligaţii: 

a) să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea 

în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; 

b) să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra 

echipamentului de protecţie care trebuie utilizat; 

c) să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai 

mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor 

periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, astfel cum sunt definite de lege; 

d) să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale 

rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi. 

Art. 17. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea 

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii: 

a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor 

de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme 

prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror 

aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire 

profesională a lucrătorilor; 

b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, 

organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice 

corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii; 
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c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în 

muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale; 

d) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; 

e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul Legii nr. 319/2006 actualizată în 2018 prin 

Legea 198/2018 şi legea 203/2018, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor 

de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale 

locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor; 

f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor 

prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi; 

g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, 

cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 

h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la 

care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi 

de protecţie necesare; 

i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de 

legislaţia specifică; 

j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării 

psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute 

şi să asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, 

ulterior angajării; 

k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute de lege; 

l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, 

a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi 

neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; 

m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul 

controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; 
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n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor; 

o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la 

efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; 

p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, 

în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar 

periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane; 

q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor; 

r) să asigure echipamente individuale de protecţie; 

s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al 

pierderii calităţilor de protecţie. 

Art.18.1. Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare salariat să primească o 

instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă 

de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său: 

a) la angajare; 

b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer; 

c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale 

echipamentului existent; 

d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

e) la executarea unor lucrări speciale. 

2. Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie: 

a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri; 

b) periodică şi ori de câte ori este necesar. 

3. Angajatorul se va asigura că salariaţii din instituţie şi/sau unităţi din exterior, care 

desfăşoară activităţi în unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la 

riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor. 
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4. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă au dreptul la instruire corespunzătoare. 

Art.19. Fiecare salariat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte 

persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

Art.20.1. Salariaţii au următoarele obligaţii: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele 

de transport şi alte mijloace de producţie; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, 

uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii 

de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru 

sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate. 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari; 
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j) să adopte o conduită civilizată, politicoasă, cu folosirea în orice situaţie a formulelor şi 

saluturilor de politeţe, atat faţă de pacienţi cat şi faţă de însoţitorii şi vizitatorii acestora; 

k) să asigure realizarea actului medical la nivelul secţiillor într-un climat de linişte care să 

creeze confort psihic pacienţilor, evitându-se orice disconfort fonic (ton ridicat, 

folosirea de încălţămite neadecvată, zgomote produse de aparate medicale sau alte 

utilaje etc.), în special în perioadele destinate odihnei bolnavilor internaţi; 

l) să aibă un comportament în relaţiile cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o manieră 

care să excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora că se doreşte sau se 

urmăreşte o remunerare a actului medical şi de îngrijire, alta decât cea prevazută de 

actele normative în vigoare; 

2. Obligaţiile prevăzute la alin. anterioare se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la 

procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. 

Art.21. Supravegherea sănătăţii salariaţilor este asigurată prin medicul de medicina muncii. 

Art.22. În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare  Iaşi funcționează Comitetul de securitate şi 

sănătate în muncă, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art.23. Personalul medico-sanitar, precum şi personalul tehnic administrativ, din punct de 

vedere al disciplinei la locul de muncă, are obligaţii sporite, reglementate prin Codul de 

conduită, precum şi dispoziţiile legale speciale privind exercitarea profesiei de către personalul 

medico-sanitar (Legea drepturilor pacienților nr.46/2003, Normele de aplicare ale acesteia 

aprobate de Ministerul Sănătăţii prin Ordinul nr. 386/2004, Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii – Titlul XII - Exercitarea profesiei de medic, organizarea și funcționarea 

Colegiului Medicilor din România, Titlul XIII - Exercitarea profesiei de medic dentist, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din Romania, Titlul XIV – 

Exercitarea profesiei de farmacist, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din 

Romania, O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcționarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 

etc.). 
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Art.24. Prezentul capitol se completează cu actele normative în vigoare, în materie. 
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CAPITOLUL V - ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

Art.25. Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, prevazută la 

art. 5 lit. d) din Ordinul nr. 163 din 28.02.2007 cu modificările și completările ulterioare, are 

ca scop asigurarea condițiilor care să permită salariaților, pe baza instruirii și cu mijloacele 

tehnice pe care le au la dispoziție, să acționeze eficient, pentru prevenirea și stingerea 

incendiilor, evacuarea și salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, 

precum şi pentru inlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau 

accidente tehnice. 

Art.26. Organizarea apărării impotriva incendiilor la locul de muncă constă în: 

a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice 

care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a 

mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice 

de prevenire a incendiilor;        

b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor; 

c) afişarea instrucţiunilor de apăarare împotriva incendiilor; 

d) organizarea salvarii utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea 

planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele 

stabilite; 

e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-

zisă şi verificarea efectuării acesteia; 

f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor 

inscripţii ori mijloace de atenţionare. 

Art.27. Principalele obligaţii ale managerului în domeniul prevenirii şi stingerii incediilor sunt: 

a) stabileşte, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru 

apărarea impotriva incediilor în spital, actualizează ori de câte ori apar modificări şi 

aduce la cunoştinţă salariaţilor; 
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b) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din spital precum şi corelarea 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor; 

c) asigură constituirea serviciului voluntar propriu de tip C1- conform OMAI 96/2016; 

d) solicită şi obţine prin compartimentul de resort, avizele şi autorizaţiile de securitate la 

incendiu, prevăzute de lege; 

e) permite, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire 

impotriva incendiilor, fără a îngreuna sau a obstrucţiona în nici un fel efectuarea 

acestora, prezintă documentele şi informaţiile solicitate; 

f) intocmeşte, actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele 

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu 

menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care 

le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de 

intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; 

g) elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incediilor şi stabileşte atribuţiile ce revin 

salariaţilor la locurile de muncă; 

h) verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de 

apărare împotriva incendiilor şi verifică respectarea acestor măsuri semnalate 

corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au 

acces în spital; 

i) asigură constituirea, conform art. 12 alin (2) din Legea 307 din 12.07.2006 cu 

modificările ulterioare, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum 

şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu 

un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace 

pentru stingerea incendiilor; 

j) asigură întocmirea, actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea 

acestora în orice moment; 
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k) permite, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în spital în scop de recunoaştere, 

instruire sau de antrenament şi participă la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie 

organizate de acesta; 

l) asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 

incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; 

m) asigură pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie; 

n) asigură şi pune în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor, mijloacele tehnice 

pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor 

care decurg din existenţa şi funcţionarea spitalului, precum şi antidotul şi 

medicamentele pentru acordarea primului ajutor; 

o) stabileşte şi transmite către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale 

regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu 

riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective; 

p) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu 

forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare 

completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie; 

q) utilizează în Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi numai mijloace tehnice de apărare 

împotriva incendiilor, certificate conform legii; 

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor 

şi a situaţiilor de urgenţă; 

s) asigură informarea tuturor lucrătorilor asupra conţinutului Planului alb al SCR  -

referitor la managamentul incidentelor cu victime multiple. 

Planul alb face parte din RI şi este prezentat ca şi anexă; 

La nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi, conform deciziilor interne sunt numite 

cadre tehnice responsabile PSI și stabilit modul de organizare și responsabilitățile privind 

apărarea împotriva incendiilor. 

Art.28. Principalele obligaţii ale salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor sunt: 
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a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, 

sub orice formă, de manager; 

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi 

echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de manager; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi 

instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; 

d)  să comunice, imediat după constatare, managerului orice încalcare a normelor de 

apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol 

de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de manager, respectiv cu cadrul tehnic specializat, 

care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

f) să actioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu; 

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, 

referitoare la producerea incendiilor.  
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CAPITOLUL VI - TIMPUL DE MUNCĂ PRECUM ŞI ORGANIZAREA ŞI 

EFECTUAREA GĂRZILOR ÎN SPITAL 

Art.29.1. Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află 

la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor 

contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei 

în vigoare. 

2. Activitatea salariaţilor este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi 

compartimente de muncă, cu trecerea orei de începere a programului şi orei de terminare a 

programului. 

3. Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de medicul şef, care are obligaţia de a confirma 

prin semnătură, concordanţa prezenţei din secţie cu cea din condică. 

4. Este interzisă semnarea condicii în acelaşi timp atât pentru intrarea, cât şi ieşirea din 

serviciu, pentru alta tură decât cea stabilită prin grafic sau în avans pentru altă zi. 

Art.30.1. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi şi de  40 ore pe săptămână; 

2. La locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare 

a activităţii (exemplu program de 12/24); 

3. Locurile de muncă şi categoriile de personal pentru care durata normală a timpului de 

lucru este mai mică de 8 ore pe zi sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătăţii 

nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă în unităţile 

sanitare. 

4. Activitatea prestată peste programul normal de lucru constituie muncă suplimentară şi 

se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare.  

5. Pentru medici, depăşirea duratei zilnice a timpului de muncă reprezintă activitate 

prestată în cadrul duratei lunare a timpului normal de lucru. 

6. În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o 

repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de 

muncă de 35, respectiv 30 de ore pe săptămână. 
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7. În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unităţile sanitare publice cu 

paturi au obligaţia de a acorda, în funcţie de activitatea curentă a 

secţiei/compartimentului respective/respectiv sau prin desemnarea, prin rotaţie, a unui 

medic responsabil cu consulturile interdisciplinare, consultaţiile interdisciplinare 

pentru pacienţii internaţi în unitate, prezentaţi în ambulatoriu sau pentru cei internaţi în 

alte spitale, care solicită consultaţii de specialitate, în baza relaţiilor contractuale 

stabilite între unităţile sanitare respective.  

Art.31. Programul de lucru, inclusiv gărzile, se stabilesc de conducerea unităţii, respectându-

se legislaţia în vigoare. 

 Prin acest regulament intern, se stabileşte următorul program: 

 

I. Pentru personalul superior de specialitate – Secţii clinice cu paturi – 

I.1  Medici de rețea 

Medicii care lucrează în secţii sau compartimente cu paturi (medici de reţea) asigură 

activitate curentă în cadrul timpului de muncă  de 7 ore  pe zi, în program continuu astfel: 

• Activitate de 7 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, între orele 7:30-14:30; 

• Asigurarea continuităţii asistenţei medicale este obligatorie şi se asigură prin 

serviciul de gardă ( în intervalul orar 14.30- 7.30); 

• În zilele de sambătă, duminică şi sărbători legale garda este de 24 ore. 

Timpul de lucru al medicilor şefi de secţie este de 7 ore zilnic, fără obligaţia de a efectua   

gărzi. În situaţia în care medicii care ocupă funcţia de şefi de secţie şi directorul medical doresc 

să efectueze gărzi, aceştia pot face acest lucru în afara programului de lucru. 

Pentru Secția Recuperare Neuromotorie și Secția Clinică Medicina Muncii, activitatea 

curentă este de 7 ore în cursul dimineții în zilele lucrătoare, între orele 7:30-14:30; 

I.2 Medici cu integrare  

a) efectuează activitate integrată, acoperind obligaţiile de serviciu a personalului medical 

încadrat cu normă întreagă şi gărzi, prin activitate curentă dimineaţa: 

- program 7.30 – 11 şi gărzi. 
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Cadrele didactice cu grad de profesor şi conferenţiar nu au obligaţie de a efectua gărzi. 

b) personalul didactic va presta gărzi salarizate,  efectuând  18 de ore de gardă lunar în 

cadrul programului, iar cele prestate în plus vor fi salarizate conform reglementărilor 

legale. 

1. Personalul didactic din învăţământul superior medical care desfăşoară activitate 

integrată prin cumul de funcţii, în baza unui contract cu jumătate de normă, în 

unităţi sanitare unde funcţionează catedra sau disciplina didactică are aceleaşi 

obligaţii de serviciu ca şi personalul medical încadrat cu normă întreagă. 

2. În cadrul prestaţiei integrate, personalul medical asigură activitatea curentă în cursul 

dimineţii, gărzi pe lângă atribuţiile funcţiei didactice, primind din partea unităţii 

sanitare drepturile salariale aferente contractului individual de muncă prin cumul 

de funcţii cu jumătate de normă. 

3.  Integrarea clinică, prin cumul de funcţii cu jumătate de normă, a medicilor în spital 

se aprobă de către Consiliul de Administrație, în limita posturilor normate și a 

necesarului de servicii medicale și universitare. 

 

I.3 Personalul medical cu contracte de prestări de servicii 

• Medicii care au încheiat contract prestări servicii cu Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi: 

6 ore/zi  în zilele lucrătoare şi 18 de ore de gardă lunar; 

• Kinetoterapeuţii care au încheiat contract prestări servicii cu Spitalul Clinic de 

Recuperare Iaşi : - 7 ore/zi. 

 

Toţi medicii primari cât şi medicii de specialitate încadraţi în spital au obligaţia să 

desfăşoare activitate în sistem integrat, spital – ambulatoriul integrat, în cadrul programului 

normal de lucru, asigurând asistenţă medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de 

zi şi ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfăşura în conformitate cu modul de 

organizare a activităţii de către comitetul director, de comun acord cu şefii de secţii, în vederea 

creşterii accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi a asigurării 
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continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit va fi comunicat Casei 

de Asigurări de Sănătate cu care spitalul are contract. 

 

II. Pentru personalul superior de specialitate din afara secţiilor clinice cu paturi  

Personal superior de specialitate din laboratoare, farmacie,  săli kinetoterapie (medici, 

kinetoterapeuţi, farmacişti, logopezi, biochimişti, biologi, bioingineri medicali, psihologi ). 

Laborator radiologie şi imagistică medicală:  07:30 – 13:30 

Laborator de analize medicale:   07:30 – 14:30 

Laborator explorări funcţionale:   08:00 – 15:00  

CPIAAM:       07:30 – 14:30 

Farmacie:       08:00 – 15:00 

Logopedie:       08:00 – 15:00 

Ambulatoriul pentru sportivi: 

Luni, Miercuri, Vineri:    08:00 – 15:00 

Marţi, Joi:      12:00 – 19:00 

 

III Alt personal cu studii superioare in sectii cu paturi  

Săli kinetoterapie:  Tura I:    07:00 – 14:00 

   Tura II:   14:00 – 21:00 

 

IV.Pentru personalul mediu sanitar în secţii cu paturi 

Tura I:       07:00 – 15:00 

Tura II:       15:00 – 23:00 

Tura III:       23:00 – 07:00 

 

Registratori medicali: Tura I                                       07:00 – 15:00 
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V.Pentru personal auxiliar sanitar în secţii cu paturi 

Infirmiere: Tura I:     06:00 – 14:00 

Tura II:     14:00 – 22:00 

Tura III:    22:00 – 06:00 

Infirmieri bloc operator   

  Tura I:     06:00 – 14:00 

Tura II:     14:00 – 22:00 

Brancardieri: Tura I                                                    07:00 – 15:00 

                      Tura II                                                   15:00 – 23:00 

Brancardieri Neuromotori Tura I                                06.00- 14.00 

                                                                                     14.00-22.00 

Îngrijitoare: Tura I:     06:00 – 14:00 

Tura II:     14:00 – 22:00 

VI. Pentru personalul mediu şi auxiliar din compartimentele fără paturi  

 

Laborator analize medicale:    07:30 – 14:30   

Laborator explorări funcţionale:   07:00 – 15:00 

Laborator radiologie şi imagistică medicală: Tura I: 07:30 – 13:30  

      Tura II:13:30 – 19:30 

Farmacie:      07:30 – 15:30 

CPIAAM:                                      07:00 – 15:00 

Unitate transfuzii sanguină (UTS)   07:00 – 15:00 

 

Laborator  recuperare medicină fizică şi balneologie: 

Tura I: 06:00 – 14:00 

Tura II:14:00 – 22:00 

Sector hidrotermoterapie:   Tura I: 06:00 – 13:00 

      Tura II:13:00 – 20:00 
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Serviciul Dietetică (dietetician):   07:00 – 15:00 

 

Săli kinetoterapie:    Tura I: 07:00 – 15:00  

        

Infirmiere :     Tura I: 06:00 – 14:00 

      Tura II:14:00 – 22:00 

Îngrijitoare :     Tura I: 06:00 – 14:00 

      Tura II:14:00 – 22:00 

 

Serviciul primire bolnavi :   Tura I: 06:00 – 14:00 

      Tura II:14:00 – 22:00 

Sterilizare:      Tura I: 07:00 – 14:00 

      Tura II:14:00 – 21:00 

Ambulatoriul pentru sportivi:  

Luni, Miercuri, Vineri:07:00 – 15:00 

    Marţi, Joi:  12:00 – 20:00 

Îngrijitoare laborator analize medicale:  07:30 – 14:30  

Îngrijitoare Ambulatoriul pentru sportivi:  

Luni, Miercuri, Vineri:07:00 – 15:00 

Marţi, Joi:   12:00 – 20:00 

VII. Pentru personalul tehnic, economic, administrativ 

T.E.S.A.:        08.00-16.00 

Muncitori:        07:00 – 15:00 şi 

07:00 – 19:00 (program 12/24) 

Bloc alimentar (personal muncitor)   06:00 – 18:00 (program 12/24) 

Programul orar pentru întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces: 

07:00 – 15:00  

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


  
 

CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 

Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  
Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 
 

33 
 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

Muncitorii din curte vor asigura curaţenia spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi 

activitatea de deszăpezire. 

 

Art.32.1. Evidenţa prezenţei la program se ţine prin condici de prezenţă în care personalul este 

obligat să semneze zilnic, la venire şi la plecare. 

Nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţă constituie o încălcare a normelor de 

disciplină a muncii şi se sancţionează conform Legislaţiei muncii. 

2. Evidenţa orelor efectuate peste program se ţine separat pe locuri de muncă şi se depune 

la serviciul resurse umane, organizare, normare, salarizare. 

Art.33. Se consideră muncă prestată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul 22.00 – 6.00 

cu posibilitatea abaterii o oră în plus sau în minus, faţă de aceste limite, în cazuri excepţionale. 

Este considerat program în 3 ture, sistemul 8/16, 12/24 ore, salariatul având obligaţia 

efectuării serviciului de dimineaţă, după-amiază şi noapte, în decursul unei luni în conformitate 

cu prevederile legale. 

Art.34. Programarea concediilor de odihnă se face de conducerea secţiilor (compartimentelor) 

la începutul anului, cu aprobarea conducerii unităţii, astfel încât să asigure atât bunul mers al 

activităţii, cât şi interesele salariaţilor.  

Art 35.  Accesul în unitate se realizează astfel: 

• pe baza de ecuson, pentru personalul propriu; 

• pentru personalul din afara unităţii venit în interes de servicu pe baza buletinului de 

identitate sau a legitimaţiei de serviciu; 

• pentru studenţi, pe baza legitimaţiei de student; 

• pentru vizitatorii bolnavilor, pe baza  unui program bine stabilit, în conformitate  cu 

OMS 1284/2012 pentru toate secţiile după cum urmează: 

o luni – vineri   15:00 – 20:00 

o sămbată – duminică  10:00 – 20:00 

• la secţia Recuperare Neuromotorie/ Neurologie pentru pacienţii care au un grad redus 

de mobilitate  accesul unei persoane poate fi permanent ( Ord. 1284/2012 art4/2). 
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• pentru a discuta cu membrii familiei pacientului programul pentru medici este de luni 

– vineri , între orele 12:30 – 14:30. 

• numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu 

poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp 

(art 1 al 2 din OMS 1284/2012). 

• pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă există solicitări în acest 

sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.  

•  este interzis accesul la Blocul operator,  Blocul alimentar, sterilizare şi laboratorul de 

analize medicale pentru orice persoană neautorizată, pentru a evita riscul de infecţie. 

• este interzis accesul vizitatorilor la pacienții izolați cu diagnostic de boală transmisibilă, 

dependenți de îngrijirile medicale ale spitalului precum și în sălile de operație; 

• programul de vizită la  pacienții operați din compartimentele ATI este între orele 16:00-

17:00 ( pentru compartimentul ATI ORL orele de vizită sunt 15:00-18:00) nu mai mult 

de un vizitator la un bolnav, maxim 2 vizitatori concomitent în același salon, durata 

vizitei este de maxim 15 minute; 

• secţiile/compartimentele de terapie intensivă au obligaţia de a avea un număr de telefon 

prin care se asigură informarea familiei de către medicul curant sau medicul de gardă 

despre starea şi evoluţia pacientului. Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest număr 

de telefon la internarea sau la transferul pacientului în secţia/compartimentul 

respectivă/respectiv (art.3 al 1 din OMS 1284/2012). 

• pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare, la 

solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului 

zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de 

secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în 

unitatea sanitară (art 3 al 2 din OMS 1284/2012). 

• în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul 

în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent 

de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de 
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familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul 

respectivă/respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei 

periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea 

secţiei/compartimentului respective/respectiv. 

• în cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă se asigură 

prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinţi dacă se solicită acest lucru. (art. 5 

al 1 din OMS 1284/2012). 

• în cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din 

unitatea sanitară se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest 

lucru (art. 5 al 2 din OMS 1284/2012). 

• în cazul copiilor cu varsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre 

secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător 

permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment (art. 5 al 3 

din OMS 1284/2012). 

• managerul unităţii sanitare are obligaţia să afişeze programul de vizite la toate intrările 

din unitatea sanitară, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor (art. 6  din OMS 

1284/2012). 

• este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare 

publice (art. 7  din OMS 1284/2012). 

• conducerea unităţii sanitare  are obligaţia de a instrui angajaţii serviciului de pază 

propriu şi pe cei ai firmelor de pază, după caz, asupra programului de vizite, obţinând 

o declaraţie de la fiecare dintre aceştia prin care se angajează să respecte aplicarea 

programului respectiv şi să nu pretindă sau să primească nici un fel de atenţii în vederea 

permiterii accesului în afara programului de vizită. În cazul încălcării acestor prevederi 

se vor aplica sancţiuni administrative, până la desfacerea contractului de muncă pentru 

persoana care se face vinovată, sau încetarea contractului cu firma de prestări servicii 

de pază (art 8  din OMS 1284/2012).  
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• pentru reprezentanţii presei,  accesul se face numai cu avizul managerului spitalului, cu 

respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentaţii 

mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii avizului de 

principiu. În vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi, managerul spitalului va 

nominaliza un reprezentant al spitalului care va fi desemnat ca purtător de cuvânt al 

instituţiei. 

• Art.36. Spitalul Clinic de Recuperare  Iaşi este supravegheat video; 

• Art. 37. În cadrul spitalului este interzisă comercializarea de produse de orice fel de 

către comercianţi/salariaţi; 

• Art.38. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:  

- 1 şi 2 ianuarie;  

- 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 

- Vinerea  Mare; 

- prima şi a doua zi de Paşti;  

- 1 mai;  

- 1 iunie; 

- prima şi a doua zi de Rusalii;  

- 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 

- 30 noiembrie - Sf. Apostol Andrei; 

- 1 decembrie;  

- prima şi a doua zi de Crăciun;  

- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.  

- ziua de 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii, cu recuperare într-un interval de 30 de zile 

lucrătoare. 
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CAPITOLUL VII    CIRCUITE FUNCŢIONALE 

 

Art.39. Circuitul  materialelor sanitare, a medicaţiei şi a probelor biologice pentru 

pacienţii internaţi : 

➢ primire condici prescripţii medicale, materiale sanitare la farmacia unităţii;  

➢ primire probe biologice la laboratorul de analize al unităţii; 

➢ eliberare medicaţie şi materiale sanitare. 

 

Art.40.  Circuitul lenjeriei 

➢ Colectarea lenjeriei murdare de la locul de producere la patul pacientului se face în saci 

din material plastic negri sau galbeni în cazul celei contaminate. 

Ritmul de schimbare a lenjeriei 

➢ Lenjeria bolnavului se va schimba la un interval de maxim 3 zile de la data internării şi 

ori de câte ori este nevoie. 

➢ Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct în sac. 

➢ Infirmiera va purta manuşi şi mască pentru colectarea lenjeriei. 

➢ De la spălătorie, lenjeria curată este predată la magazia de lenjerie şi preluată apoi pe 

secţii. 

➢ Depozitarea lenjeriei curate se face în spaţii special amenajate, care vor fi periodic 

curăţate şi dezinfectate. 

➢ Activitatea de transport şi schimbare a lenjeriei se efectuează de către infirmiere, sub 

îndrumarea asistentei de salon şi sub controlul asistentei şefe. 

➢ Echipamentul personalului medical şi auxiliar va fi schimbat zilnic sau ori de câte ori 

este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. 

➢ Predarea/primirea echipamentului de protecţie la/de la spălătorie se va face în zilele de 

marţi şi joi în acelaşi interval orar stabilit. 
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Cod de culori : 

alb – medici şi asistenţi medicali; 

mov – infirmiere; 

galben – îngrijitoare; 

albastru – brancardieri; 

verde – personal bloc operator şi ATI; 

alb – personal bloc alimentar.  

Folosirea acestui echipament de protecţie conform codului de culoare, cu ecuson, este 

obligatoriu pentru tot personalul din cadrul spitalului. 

 

Cod de culoare reprezentativ pentru fiecare secţie şi compartiment: 

Secţia Clinică Reumatologie I :            Turcoaz – 135309 pastel turcoize 

Secţia Clinică BFTR :              Alb 

Secţia Clinică Reumatologie II:  Galben deschis – 120825 popcorn 

Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie: Verde – 175528 Lake 

Secţia Clinică Recuperare Cardiovasculară: Roz: 172227-Liliac rose 

Secţia Clinică Recuperare Respiratorie: Caramiziu – 171464 – Red orange 

Secţia Clinică Recuperare Neurologie: Albastru – bleu – 154323 – Eternel Blue 

Secţia Clinică Medicina Muncii:  Gri – 1611007 aluminiu 

Secţia Recuperare Neuromotorie:  Grena – 183518 patrician purple 

Secţia Clinică ORL:    Mov – 192820 flago 

Farmacie:     Verde – 150146 

Laborator analize medicale:   Rosu – 144203 – Cherry 

Laborator radiologie şi imagistică medicală: Albastru (gri) – 144203 – Vapor Blue 

Punct transfuzii:    Verde 

Laborator explorări funcţionale;  Albastru-184834 Deep Lake 

Baza de tratament:    Alb 

CPIAAM   plus sterilizare:             Mov-163617 Sher liliac 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


  
 

CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 

Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  
Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 
 

39 
 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

Compartiment audiologie:   Portocaliu-141128-Buff Orange 

Triaj:      Roz-142311 Prism pink 

Bucătărie – bloc alimentar:   Verde-170535 Green Olive 

 

Art. 41. Circuitul deşeurilor provenite din activitatea medicală 

A. Colectarea deşeurilor provenite din activitatea medicală la locul de producere 

Categoriile de deşeuri provenite din activitatea medicală sunt: 

a) Deşeuri asimilabile celor menajere (se colectează în saci negri); 

b) Deşeuri înţepătoare – tăietoare (se colectează în cutii din material plastic galbene); 

c) Deşeuri infecţioase (se colectează în cutii din carton cu sac galben). 

Deşeurile asimilabile celor menajere  

• sunt reprezentate de toate acele deşeuri ce nu au venit în contact cu sânge sau alte lichide 

biologice şi care se produc în mod obişnuit în activităţi asemănătoare celor casnice: 

hârtie (inclusiv ambalajul instrumentarului de unică folosinţă), resturi alimentare, 

ambalaje de tot felul, materiale sanitare care nu au venit în contact cu sânge sau alte 

fluide biologice, inclusiv « pampers » care nu provine de la un pacient cunoscut ca 

infecţios; 

• se colectează în saci din material plastic de culoare neagră; 

• sacii pentru colectare sunt introduşi în recipiente cu capac şi pedală după o prealabilă 

curăţare şi dezinfecţie a acestora. 

Deşeuri înţepătoare – tăietoare: 

• sunt reprezentate de: ace, ace cu fir, catetere, branule, lame bisturiu, pipete, sticlărie de 

laborator, seringi autoblocante; 

• se colectează în cutii din plastic dur, de culoare galbenă cu pictograma “Pericol 

biologic”; 

• aceste recipiente vor fi amplasate în blocurile operatorii, sălile de tratament – 

pansamente, în camerele de recoltă a sângelui şi pe cărucioarele de tratament ale 

asistentelor medicale de pe fiecare secţie. 
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!!! Nu este permisă golirea cutiilor după umplere şi refolosirea lor. 

Deşeuri infecţioase  

• sunt reprezentate de: mănuşi contaminate cu sânge sau lichide biologice, sonde urinare, 

pansamente, comprese, pungi colectare urină, pampers provenit de la pacienţi cunoscuţi 

ca infecţioşi, perfuzoare cu tubulatură, material anatomo-patologic, corpul seringilor 

folosite; 

• Se colectează în cutii din carton prevăzute cu sac galben din plastic, cu pictograma 

« Pericol biologic »; 

• Aceste recipiente vor fi amplasate în camerele de recoltă, pe cărucioarele de tratament 

ale asistentelor medicale şi în spaţiul destinat pacienţilor în carantină în momentul 

instituirii acesteia. 

!!! Nu este permisă golirea cutiilor după umplere şi refolosirea lor.  

Reguli: 

  este obligatorie colectarea separată, pe categorii a deşeurilor provenite din activitatea 

medicală; 

 recipientele de colectare a deşeurilor provenite din activitatea medicală nu se 

refolosesc. 

B. Evacuarea deşeurilor provenite din activitatea medicalăîn spaţiile de spitalizare a 

pacienţilor vor fi amplasate doar recipientele pentru colectarea deşeurilor asimilabile celor menajere 

/ selective, care vor fi evacuate dimineaţa odată cu efectuarea curăţeniei în salon; 

• transportul deşeurilor medicale periculoase şi nepericuloase în incinta unităţii în care 

au fost produse se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor (de la 

nivelul secţiei/compartimentului transportul se realizează cu liftul mare destinat până 

la parterul unităţii de unde pe tronsonul C se transportă până la spaţiul central de stocare 

a deşeurilor în programul orar stabilit; 

• în vederea respectării legislaţiei se va ţine cont de faptul că firma prestatoare de 

transportul  deşeurilor medicale periculoase, ridică deşeurile în intervalul orar 10-11 
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luni, marţi, miercuri, joi vineri, sambata astfel încât să nu se depăşească 48 de ore din 

momentul începerii colectării (deschidere cutie) până la transportul final al acestora; 

• la nivelul spaţiului înaintea predării,  deşeurile vor fi cântărite şi consemnate zilnic 

cantităţile produse de unitate; 

• durata maximă de depozitare este de 48 de ore. 

 

Art. 42.  Circuitul alimentelor 

➢ Alimentele în forma brută se transportă de la magazia de alimente la blocul alimentar 

central, dimineața (ora 6.00), pentru preparare în ziua respectivă; 

➢ Se utilizează cărucior de transport destinat alimentelor; 

➢ Se respectă circuitul aprobat de acces în blocul alimentar al alimentelor neprelucrate;  

➢ Mâncarea gata preparată se eliberează în spaţiul blocului alimentar central destinat  şi 

se transportă la oficiile de distribuție a mesei din secții, în cărucioare speciale și 

recipiente acoperite, destinate pentru alimentele preparate cu liftul destinat acestei 

activități; 

➢ Se va respecta circuitul/ orarul aprobat; 

➢ La nivelul secției se va face distribuția alimentelelor din oficiul alimentar în sala de 

mese prin ghișeul de distribuție; 

➢ Preluarea, transportul și distribuția alimentelor se va efectua numai de către infirmierele 

care sunt desemnate numai cu aceste atribuții; 

➢ În cazul în care pacientul este nedeplasabil infirmiera are atribuția de a transporta 

mâncarea gata preparată la patul pacientului; 

➢ Înainte de distribuirea alimentelor gata preparate se recoltează zilnic în recipiente curate 

prevăzute cu capac probe din fiecare aliment gata preparat,  care se depozitează în 

frigiderul personalului timp de 48 ore. Pe fiecare recipient va fi notat data, ora recoltării 

şi conţinut/preparat şi se va semna de persoana responsabilă; 

➢ Resturile alimentare sunt colectate separat şi predate firmei cu care unitatea are contract 

pentru preluarea acestui tip de deşeu; 
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➢ Personalul care are în atribuţii servirea mesei pacienţilor, va purta echipament  de 

protecţie suplimentar faţă de cel purtat la efectuarea altor manopere în cadrul 

compartimentului.- 

 Orarul de distribuire a meselor: 

✓ MIC DEJUN      07:30 – 08:00 

✓ SUPLIMENT BOLNAVI     09.30-10.00 

✓ PRANZ       12:30 – 13:00 

✓ SUPLIMENT BOLNAVI     16:00 – 16:30 

✓ CINA       17:30 – 18:00 

➢ Transportul mâncării preparate de la blocul alimentar la oficiile din secţii se face în 

recipiente de inox, acoperite cu capac; 

➢ Servirea mesei se face în sala de mese, iar pentru bolnavii netransportabili masa va fi 

servită la pat, ajutaţi de infirmieră. 

➢ După servirea mesei, vesela murdară se strânge la oficiu, se spală, se dezinfectează şi 

se clăteşte. 

Art. 43.  Circuitul pacienţilor în spitalizare 

 

TRIAJ→CABINET DE SPECIALITATE(CONSULTAȚIE)  

↓  

 INTERNARE  

↓  

SPAȚIU IGIENIZARE  PACIENȚI  

↓ 

↑ LIFT ↓ →→→→ SECȚIE/COMPARTIMENT  

➢ Internarea pacienţilor în unitate se face până în ora 12.00, externarea acestora făcându-

se după ora 12.30 pe circuitul invers. În intervalul orar 12.00 -12.30 se va realiza 

curătenia şi dezinfecţia spaţiului de îmbrăcare/dezbrăcare pacienţi. 

Internarea şi consultaţiile se fac doar pe bază de programare prealabilă 
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➢ după consultarea pacientului şi întocmirea documentelor de internare, pacientul este 

preluat de infirmieră, condus la spaţiu de igienizare unde se va schimba în lenjerie de 

spital şi condus către salonul unde se internează. Infirmiera preia hainele de stradă, le 

aşează într-un sac special destinat şi le depozitează în spaţiul garderobă pe toată 

perioada internării.  

     Circuitul pacienţilor în ambulatoriu 

➢ pacienţii  se adresează recepţiei ambulatorului de unde vor fi dirijaţi către cabinetele de 

consultaţii; 

➢ deplasarea pacienţilor de la parterul clădirii către unitate se asigură cu liftul sau pe scări. 

Măsuri de izolare a pacienților 

➢ Măsurile de izolare au drept obiectiv întreruperea transmiterii microorganismelor de la:  

• un pacient la altul; 

• de la pacient la personalul medical; 

• de la personalul medical la pacienți; 

• de la mediu la pacient.. 

➢ Măsurile de izolare septice sunt indicate de fiecare dată când un pacient prezintă o boală 

contagioasă sau este purtător de agenți infecțioși cu posibilitate de diseminare prin 

gesturi medicale. 

➢ Izolarea protectivă este pentru a proteja un pacient fragil, imunodeprimat ( aplazie 

medulară, etc.). 

➢  Precauțiile de igienă sunt aplicate tuturor pacienților indiferent de statusul infecțios, 

pentru a asigura protecția sistematică a tuturor pacienților și a personalului medico-

sanitar vis-a-vis de riscul infecțios. Personalul medical trebuie să respecte precauțiunile 

standard sau generale. 

➢ Măsurile de izolare ale pacienților presupun: 

✓ izolarea în cameră individual; 

✓ limitarea deplasărilor pacientului; 

✓ accentuarea spălării mîinilor personalului; 
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✓ purtarea echipamentului de protecție (mănuși, mască, bluză, ochelari); 

✓ accentuarea precauțiilor față de instrumente contaminate, deșeuri; 

✓ accentuarea măsurilor de asepsie și antisepsie. 

➢ Concret, în cazul unui pacient ce se adresează triajului spitalului, pacient la care în 

urma consultului clinic se constată existența unei patologii infecțioase intercurente 

concomitente unei alte afecţiuni, se va proceda astfel: 

✓ se evaluează afecţiunea pentru care se prezintă la medicul de specialitate; 

✓ dacă afecțiunea reprezintă o urgență , atunci pacientul va fi internat luându-

se măsurile de izolare expuse anterior şi va fi solicitat consult boli infecţioase; 

✓ dacă afecțiunea de bază nu reprezintă o urgență,  acesta va fi dirijat către o 

unitate de profil (spital boli infecțioase) în caz că necesită internare sau i se 

prescrie tratament ce va fi urmat la domiciliu. După vindecarea afecțiunii 

infecțioase, se va prezenta pentru internare și rezolvarea medicală a afecțiunii 

de bază; 

✓ după consultatea  unui pacient cu patologie infecțioasă evidentă, se va 

întrerupe activitatea în respectiva încăpere pentru a se efectua curățenia și 

dezinfecția  de nivel înalt a spațiului. După efectuarea acestor manopere, 

activitatea poate fi reluată. 

➢ În situații particulare, anumite infecții (sau suspiciuni) necesită aplicare de precauții 

particulare, în scopul prevenirii transmiterii sau difuziunii microorganismelor dacă 

pacientul este purtător. Aceste precauții particulare sunt definite în funcție de agentul 

infecțios (sursă, modul de transmitere, rezistența în mediul exterior) localizarea 

infecției (localizare, gravitate). 

Măsuri prevenționale în cazul pacienților cu infecţii date de stafilococi meticilino-sensibili 

și rezistenți: 

• sursa: agent ubicvitar; 

• transmiterea poate fi directă prin intermediul leziunilor deschise sau indirectă 

prin obiecte, alimente, mâini sau aerian; 
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• în mediul de spital, 80% din cazuri au ca mod de transmitere mâinile murdare; 

• prevenție: izolarea pacienților purtători, spălatul antiseptic al mâinilor, 

informarea și educarea personalului și declararea cazului. 

Măsuri prevenționale în cazul pacienților cu infecţii date de enterobacterii secretoare de 

betalactamaze (Klebsiella pn, Enterobacter spp, E. Coli, Proteus, Serratia, Citrobacter): 

• sursa: umană, tub digestiv; 

• transmiterea în mediul de spital se face prin intermediul mâinilor murdare; 

• prevenție: identificarea purtătorilor și a bolnavilor. În cazul existenței de purtători 

digestivi, se efectuează decontaminarea digestivă a acestora cu colimicin sau alt 

antimicrobian după antibiogramă. 

Măsuri prevenționale în cazul pacienților cu infecţii date de Pseudomonas aeruginosa 

(piocianic): 

• bacil gram negativ patogen oportunist, puțin virulent la omul sănătos dar foarte patogen 

la imunodeprimați, fiind implicat în 10 – 20% din cazurile de IN ; 

• prevenție: spălatul antiseptic al mâinilor, utilizarea mănușilor pentru gesturi 

contaminante urmate de spălatul mâinilor, izolarea bolnavului, depistarea și dezinfecția 

sursei (toate mediile umede din spital), dezinfecție terminală la externarea bolnavului. 

 

Art. 44. Circuitul personalului în unitatea sanitară  

 

INTRARE / IEȘIRE - PRIN TRIAJUL UNITĂȚII  

↓ LIFT ↑  

↓ ↑  

VESTIAR PERSONAL(ETAJ VIII SAU PARTER)  

↓ LIFT ↑  

↓ ↑  

SECȚIE/COMPARTIMENT 
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Art. 45. Circuitul elevilor/ studenților în unitatea sanitară  

INTRARE/IEŞIRE  

↓↑  

↓↑ 

 ←← ←← VESTIAR STUDENŢI→→LIFT→→SECŢII/COMPARTIMENTE 

 

Art. 46.  Circuitul vizitatorilor 

INTRARE/IEŞIRE-  PRIN TRIAJUL UNITĂŢII  

↓ ↑  

↓ ↑  

SCĂRI←←←SECŢII  

LIFT → →→CLINICI 

➢ accesul vizitatorilor în unitate este interzis în afara orelor de vizită; 

➢ conform Ord. MS 1284/2012 programul de vizită în unităţile sanitare publice este: 

LUNI – VINERI                   15.00 – 20.00 

            SAMBATA ŞI DUMINICA 10.00 – 20.00 

➢ programul de vizită poate fi modificat în contextul unor situaţii epidemiologice 

deosebite (carantină); 

➢ la intrarea în secţie  sunt echipaţi cu halat, papuci de unică folosinţă şi după caz, mască 

şi conduşi la pacient; 

➢ ieşirea vizitatorilor de la pacient se face pe cale inversă utilizând acelaşi circuit cu liftul 

sau scările de acces; 

➢ la intrarea/ieşirea din salon se utilizează dezinfectantul de mâini. 

 

Art. 47.  Circuitul materialelor în vederea sterilizării şi a celor sterilizate 

 

PROGRAM RECEPŢIE MATERIAL NESTERIL 

ZILNIC  între orele          08.00 -  09.00     (Luni- Duminică) 
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Luni – Vineri între orele  14.00 – 15.00       

PROGRAM PREDARE MATERIALE STERILE 

ZILNIC între orele           13.00 -14.00 (Luni- Duminică) 

Luni – Vineri între orele  18.00 – 19.00 

Art. 48.  Program lifturi  

➢ În unitatea sanitară există la nivelul tronsonului A 4 lifturi care pot asigura separarea 

circuitelor. Astfel, utilizarea acestora va fi urmatoarea: 

✓ Lift mic 1 - pentru cadrele medicale ale unităţii; 

✓ Lift mic 2 – pentru transportul analizelor, medicamentelor și materialelor 

sanitare; 

✓ Lift mare  1 – transport circuite curat / murdar; 

✓ Lift mare 2 - transport pacienţi/ elevi, student şi vizitatori în program vizită. 

Ritm de efectuare curătenie /dezinfecţie 

➢ În funcţie de programul circuite curat /murdar stabilit la nivelul unităţii, 

obligatoriu la sfârşitul fiecărui ciclu de  transport murdar pentru liftul mare 1 și 

mic 2 și de 3 ori/zi pentru liftul 1 mic şi liftul mare 2 pentru zonele de perete ce vin 

în contact cu mâinile personalului, pacienţilor, vizitatorilor etc. 

➢ După efecturea activităţii obligatoriu se completează graficul de curăţenie; 

➢ Săptămânal sau ori de câte ori este nevoie în cadrul curaţeniei generale se curaţă 

şi dezinfectează toată suprafata pereţilor, inclusiv plafon. 

 

Art.49. Activitatea de curăţenie în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare se efectuează de 

către infirmierele şi îngrijitoarele din secţii dar şi de firma de curăţenie cu care există incheiat 

contractul de prestări servicii. 

Infirmierele şi ingrijitoarele din secţii au următoarele responsabilităţi în ceea ce priveşte 

curăţenia: 

• Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile şi în 

condiţiile stabilite; 
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• Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 

• Transportă lenjeria murdară în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în 

containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor în vigoare;P 

• Execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon; 

• Pregătesc la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie ori de câte ori 

este  necesar; 

• Efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare; 

• Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a 

celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare; 

• Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în 

recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare în 

vederea neutralizării; 

• Efectuează curaţenia sălilor de tratament, coridoarelor, scărilor, mobilierului, 

ferestrelor, uşilor şi grupurilor sanitare; 

• Curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în 

aceste locuri; 

• Efectuează aerisirea periodică a încăperilor; 

• Transportă pe circuitul stabilit rezidurile solide la rampa de gunoi, curăţă şi 

dezinfectează recipientele; 

• Răspund de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie pe care le are în grija 

personală precum şi a celor care se folosesc în comun; 

• Îndeplinesc toate  indicaţiile asistentei coordonatoare, privind întreţinerea curăţeniei, 

salubrizării, dezinfecţiei şi dezinsecţiei; 

• Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei coordonatoare   

îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de 

familie; 

Infirmiera de la oficiu: 
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• Asigură în permanenţă condiţiile igienico-sanitare la oficiul de alimente şi la sala de 

mese pe care le are în îngrijire; 

• Spală, dezinfectează, clăteşte vesela şi tacâmurile de la oficiu conform protocolului 

stabilit şi gestionează aceste bunuri; 

•  Poartă echipamentul de protecţie specific şi întreţine igiena personală conform 

legislaţiei în vigoare (Ord.987/1998, ROI); 

• Efectuează controlul medical periodic (o dată la 6 luni) impus de legislaţia în vigoare; 

• Asigură transportul şi distribuţia alimentelor de la bucătărie către secţie, respectând 

programul de masă, regulile circuitelor şi cele de igienă; 

• Efectuează lucrările de pregatire în sala de mese în vederea bunei serviri a bolnavilor; 

• Afişează zilnic meniul de la bucătărie şi lista nominală de regimuri indicate de cadrele 

medicale de pe sectoare; 

• Serveşte masa bolnavilor respectând gramajul şi lista de regimuri indicată de medici; 

• Nu va permite intrarea persoanelor străine (salariaţi de pe sectoare, însoţitori, 

vizitatori) în oficiu; 

• Nu-i este permis să desfăşoare activităţi de îngrijire şi deservire a pacientului la pat 

(cu bazinet, ploscă, toaleta parţială a bolnavului, etc.) sau să efectueze curăţenie în 

saloane, wc-uri, băi, atât timp cât activează la oficiul de alimente. 

Îngrijitor farmacie: 

• Efectuează zilnic curaţenia încăperilor, a mobilierului, a ferestrelor, a 

coridoarelor; 

• Curăţă şi dezinfectează zilnic grupurile sanitare, cu materiale folosite numai în 

acest scop; 

• Execută operaţiile de dezinfectare curente, după caz, la indicaţiile şi sub 

supravegherea farmacistului şef al farmaciei; 

• Execută curăţarea şi spălarea sticlăriei farmaciei; 

• Transportă materialele de lucru, în cadrul farmaciei sau de la magazia spitalului; 

• Transportă deşeurile sortate din farmacie către locurile special amenajate. 
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Curatenia şi dezinfecţia zilnică se va efectua de luni până vineri între orele 07:00 – 15:00 în 

serviciul administrativ, birouri, amfiteatre, serv. radiologie, explorări funcţionale, serv. 

hidroterapie, serv. spălătorie, iar pentru secţiile medicale se va efectua de luni până duminică 

între orele 00:00 – 24:00 (24 ore din 24) şi constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: 

• aerisirea spaţiilor; 

• evacuarea deşeurilor menajere şi înlocuirea sacilor negri (la final transportul acestora 

în spaţiile speciale amenajate); 

• evacuarea deşeurilor periculoase şi transportul acestora în spaţiul de depozitare 

temporară a deşeurilor;  

• ştergerea prafului, curăţarea şi dezinfecţia mobilierului şi suprafeţelor verticale; 

• maturat umed; 

• curăţarea, spălarea, dezinfecţia şi uscarea tuturor tipurilor de pavimente cu detergenţi 

dezinfectanţi adecvaţi inclusiv a tuturor chiuvetelor din încăpere; 

• curăţarea, spălarea şi dezinfecţia grupului sanitar; 

• curăţarea umedă şi dezinfecţia balustradelor. 

Curăţarea/spălarea şi dezinfecţia se realizează în funcţie de zona de risc a spaţiului, cu 

obligativitatea completării graficului de realizare a acestora şi la sfârşitul realizării pentru 

fiecare spaţiu. 

Curăţenia lunară constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:   

• ştergerea şi spălarea suprafeţelor ferestrelor interioare şi exterioare inclusiv a tocurilor 

şi ramelor; 

• curăţarea caloriferelor, corpurilor de iluminat şi a suprafeţelor verticale (praf, 

păianjeni); 

• îndepărtarea şi spălarea jaluzelelor şi montarea lor; 

• îndepărtarea resturilor aderente de pe pavimente; 

• spălarea uşilor şi pereţilor. 

Firma de curăţenie cu contract de prestări servicii: 
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• Prestatorul de servicii de curăţenie este obligat să efectueze serviciul de luni până 

vineri (interval orar 07:00 – 19:00);  

• Prestatorul este obligat să pună la dispoziţia spitalului doar personal care are efectuat 

cursul „Noţiuni fundamentale de igienă” şi examenele medicale periodice ( conform 

legislaţiei în vigoare); 

• Personalul care prestează serviciul de curăţenie este obligat să poarte echipament de 

protecţie corespunzător normelor (uniforma), cu ecuson cu datele de identificare; 

• Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 

umane, materialele, echipamentele, utilajele şi ustensilele; 

• Prestatorul are obligaţia de a permite inspectarea spaţiilor în care se prestează 

serviciul de curăţenie, verificarea obligaţiilor asumate prin contract, în regim de 

continuitate din partea spitalului, prin persoane desemnate; 

• Prestatorul este obligat să presteze serviciile de curăţenie cu profesionalism şi 

promptitudine. 

 

Art.50. Programul de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie pe salon şi pe spital: 

Deratizarea şi dezinsecţia se va realiza de două ori pe an (o dată la şase luni) sau ori 

de câte ori este necesar pe tot spitalul.  

În funcţie de riscul spaţiului din unitatea sanitară se face o dată sau de mai multe ori pe 

zi curăţenia, spălarea şi dezinfecţia, inclusiv dezinfecţia terminală, astfel: 

 

CLASIFICAREA SPAŢIILOR UNITĂŢII SANITARE PRIVIND ZONELE DE RISC: 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

Risc minim Risc mediu Risc înalt Risc foarte înalt 

Holul de la intrările 

principale 

Servicii 

administrative 

Holuri secţie 

Ascensoare 

Scări 

Săli de aşteptare 

Terapie intensivă 

Reanimare 

Săli de 

tratamente/pansamente 

Blocul operator 

Săli ATI din cadrul 

blocului operator 
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Servicii economice 

Servicii tehnice 

(întreţinere) 

Cabinete pentru 

consultaţii 

ambulatorii 

Secţii medicale 

Laborator analize 

Radiologie 

Explorări funcţionale 

Săli kinetoterapie 

Depozit lenjerie 

curată/murdară 

Saloane 

Sterilizarea centrală 

Laborator 

microbiologie 

Grupuri 

sanitare/ploscar 

Oficii alimentare 

Punct transfuzii 

 

Curaţenia şi dezinfecţia în funcţie de încadrarea în zona de risc: 

Zona 1 

• serviciul administrativ, birouri, secretariat, serv. triaj, hol acces spital şi lifturi de 2 

ori/zi. 

Zona 2 

• cabinete medici, asistent şef, camera de gardă o dată /zi; 

• cabinete ambulator, camera lenjerie murdară, depozit lenjerie curată, camera de gardă 

asistente de 2 ori/zi şi la nevoie; 

• cabinet explorări funcţionale, radiologie, laborator analize (fără cabinet 

microbiologie) de 3 ori/zi şi la nevoie; 

• hol secţie, săli kinetoterapie/proceduri, scări, lift personal şi pacienţi de 3 ori/zi şi la 

nevoie; 

• lift alimente de 2 ori/zi şi înainte de preluare masă. 

Zona 3 

• saloane, inclusiv spitalizarea de zi, cabinet aerosoli, ploscar de 2 ori/zi şi la nevoie; 

• sală pansamente/tratamente, oficiu alimentar, grup sanitar, punct transfuzii, filtru 

vestiar chirurgie, sterilizare, saloane ATI de 3 ori/zi şi la nevoie. 
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Zona 4 

• salon ATI din cadrul blocului operator, spălător medici, hol acces SO de 3 ori/zi şi la 

nevoie; 

• săli operaţie de 2 ori/zi şi după fiecare intervenţie chirurgicală. 

 

ATENTIE: Zonele cu acces limitat sectoarele şi zonele cu acces resticţionat (acces limitat, 

acces interzis) pentru public (inclusiv pacienţi) sunt marcate . 

• Instituţia asigură accesul nelimitat al pacientului în incinta spitalului, cu excepţia 

sectoarelor cu risc; 

• Prevederile privind sectoarele şi zonele cu acces resticţionat (acces limitat, acces 

interzis) pentru public (inclusiv pacienţi), existente în RI, interdicţiile de acces, sunt 

semnalizate corespunzător, diurn/nocturn; 

• Libertatea de deplasare a pacientului în afara secției este permisă în zonele 

nerestricționate, excepție perioadele de vizită medicală, carantine, necesitățile 

imobilizării la pat etc.; 

• pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi există rampe sau alte facilităţi tehnice de 

acces;  

• există linie pentru mână curentă  pe culoarele spitalului.    
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CAPITOLUL VIII – SALARIZAREA 

Art.51.1. Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 

individual de muncă.  

2. Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar 

în raport cu responsabilităţile postului, munca depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, 

importanţa socială a muncii, condiţiile concrete în care se desfăşoară, rezultatele 

obţinute precum şi cu criteriile prevăzute la art. 8 l din Legea nr. 153/2017 – Lege –

cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice  cu 

modificările şi completările ulterioare.  

3. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, indemnizaţiile lunare de încadrare, 

sporurile, premiile, indemnizaţiile de hrană, stimulentele şi alte drepturi în bani şi în 

natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal, stabilite conform legii.  

4. Salariul este stabilit prin lege şi menţionat în contractul individual de muncă.  

5. Salariul este confidenţial. Confidenţialitatea salariului nu poate fi opusă  sindicatului, 

în  strictă legatură cu interesele salariaţilor şi în relaţia lor directă cu unitatea.  

6. Salariaţii beneficiază de sporurile prevăzute de actele normative în vigoare şi cele 

prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.  

7. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și 

condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu 

consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita 

prevederilor din regulamentul elaborat, având la bază buletinele de determinare sau, 

după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens. 

8. În secţiile unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în 3 ture, personalul care 

lucrează lunar în toate cele 3 ture, precum și personalul care lucrează în două ture în 

sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul 

nopții, prevăzut la art. 20 din Legea nr. 153/2017, un spor de 15% din salariul de bază 

pentru orele lucrate în cele 3, respectiv două ture.  
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9. Munca prestată de personalul din spital, în vederea asigurării continuității activității, 

în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în 

conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului 

normal de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției 

îndeplinite conform art. 2, alin. 1 din Legea 153/2017. Munca astfel prestată şi plătită 

nu se compensează şi cu timp liber corespunzător (art. 2, alin.2). 

10. Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea 

continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de 

lucru de la funcția de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 

75% din tariful orar al salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 25%. 

11. Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea 

continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de 

lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în 

celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un 

spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază. Medicii care nu au contract 

individual de muncă cu unitatea sanitară, care organizează servicii de gardă şi care la 

nivelul unităţii desfăşoară activitate numai în linia de gardă, vor încheia un contract 

individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă, şi vor 

beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă. Salariul de 

bază se stabileşte pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi 

prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă şi se utilizează 

pentru stabilirea tarifului orar. Personalul sanitar cu funcţii de conducere, care 

efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale în afara normei 

legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, va fi salarizat 

cu tariful orar aferent salariului de bază al funcţiei de execuţie pentru funcţia şi gradul 

profesional în care acesta este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii 

corespunzător vechimii în muncă. Procentul concret al sporului se aprobă trimestrial 
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de comitetul director după consultarea organizaţiilor sindicale la nivel de unitate, sau 

a reprezentanţilor organizaţiilor. 

12.  Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale unităţii.  

 

Art.52.1. Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare 

ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii.  

2. Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale sunt 

stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  

3. Angajarea personalului pe funcţii, grade şi trepte profesionale se face prin concurs sau 

examen, organizat potrivit legii, pe un post vacant sau temporar vacant existent în statul 

de funcţii.  

4. În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului în funcţii, grade 

sau trepte profesionale se va face, potrivit metodologiei legale în vigoare, prin 

transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-un post 

corespunzător promovării.  

5. Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani în 

funcţie de performanţele profesionale individuale apreciate cu calificativul « foarte bine 

» cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.  

6. Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor 

profesionale individuale de către conducătorul instituţiei, la propunerea şefului ierarhic, 

potrivit legislaţiei în vigoare (O.M.S. nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale). 
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CAPITOLUL IX – PROCEDURA ŞI CRITERIILE DE EVALUARE A 

PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 

 

      Art.53.  Procedura de evaluare a performanţelor profesionale  

      Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a 

activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare 

stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.  

        Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport 

cu cerinţele postului. 

   Activitatea profesională a salariaţilor se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor 

profesionale individuale.  

     Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului pentru care se face 

evaluarea. Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie a anului următor perioadei 

evaluate.  

     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, precum 

şi celor angajaţi din afara unităţii, pentru care momentul de evaluare se stabileşte de conducerea 

fiecărei instituţii publice; 

d) angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, pentru 

care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activităţii;  

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 fiecărei instituţii publice. 
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      Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către evaluator.  

  Are calitatea de evaluator:  

a) persoana care conduce sau coordonează secţia, laboratorul, compartimentul, serviciul, biroul 

în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată; 

 b) persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii 

sanitare publice, pentru persoanele de conducere. 

       Pentru fiecare criteriu de evaluare există o scală de apreciere (de la 1 a 5) fiecare item 

al scalei este notat cu o notă si se referă la un anumit tip de performanţă. O notă de 5 reprezintă 

o performanţă ridicată, una de 3 o performanţă medie şi una de 1 o performanţă foarte slabă.  

  Calificativul final al evaluarii se stabileste 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.  

    Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

se aprobă de managerul unităţii.  

    Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu note 

de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu. 

    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. 

 Semnificaţia notelor este următoarea:  

nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. 

        Evaluarea se va realiza prin utilizarea Fişelor de evaluare, cuprinse în anexele la prezentul 

Regulament. 

    Suport la acest model stau indicatorii calculaţi, asumaţi și realizați din Fişa postului. 

     Contestaţiile în legatură cu evaluarea performanţei profesionale individuale se depun în 
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termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la Serviciul RUNOS.  

   Contestaţiile se analizează de conducătorul ierarhic imediat superior, împreună cu liderul 

sindicatului reprezentativ.  

      Rezultatul contestaţiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea acestora.  

 

Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor sunt:  

I. Pentru funcţiile de execuţie:  

1. Cunoştinte şi experienţa profesională;  

2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;  

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate;  

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 

perseverenţă, obiectivitate, disciplină;  

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în 

normativele de consum; 

 6. Adaptarea la complexitatea muncii, initiativă şi creativitate;  

7. Condiţii de muncă.  

 

II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, şi următoarele criterii de 

evaluare:  

1. Cunoştinte despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii;  

2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea; 

 3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului;  

4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de 

bună colaborare cu alte compartimente.  

 

      Art.54. Procedura în cazul necorespunderii profesionale  

   Atunci când, la două evaluări periodice consecutive, activitatea salariatului este 

necorepunzătoare, luând în considerare criteriile de evaluare, se va constitui o comisie care va 
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analiza activitatea şi evaluarea/evaluările efectuate salariatului.  

    Evaluarea prealabilă a salariatului se realizează conform procedurii de evaluare stabilite prin 

Contractul Colectiv de Muncă al Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi. Termenele şi condiţiile 

cercetării sunt cele prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Spitalului Clinic de 

Recuperare Iaşi. 

     În cazul constatării stării de necorespundere profesională, unitatea, prin conducere si 

Serviciul RUNOS are obligaţia de a propune salariatului în cauză alte locuri de muncă vacante 

în unitate, compatibile cu pregătirea profesională.  Salariatul  are obligaţia de a accepta sau 

refuza locul de muncă propus în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea respectivei 

propuneri. 

       Dacă managerul nu dispune de alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu 

pregatirea profesională a salariatului, acesta trebuie să solicite sprijinul agenţiei teritoriale de 

ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregătirii 

profesionale.  

      În cazul în care salariatul nu îşi exprimă opţiunea în termenul legal de trei zile lucrătoare, 

precum şi după notificarea cazului către agentia teritorială privind ocuparea locurilor de muncă, 

spitalul poate dispune concedierea salariatului pentru necorespundere profesională. Atunci 

când concedierea intervine pentru necorespunderea profesională a salariatului, spitalul are 

obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

constatării cauzei concedierii (respectiv de la data evaluării profesionale a salariatului). Această 

decizie trebuie să fie în scris, să cuprindă motivaţia în fapt şi în drept, să cuprindă precizări cu 

privire la termenul în care poate fi contestată şi indicarea instanţei judecătoreşti competente.  

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


  
 

CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 

Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  
Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 
 

61 
 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

CAPITOLUL X – SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 

Art.55.1.Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul 

părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. 

2. Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de 

către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 

3. Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele 

prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv 

de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. 

4. În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile 

salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din 

calitatea sa de salariat. 

5. De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de 

încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. 

6. În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au 

legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de 

muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. 

Art.56. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: 

a) concediu de maternitate; 

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 

c) carantină; 

d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe 

toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 

e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 

f) forţă majoră; 

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările 

necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit 
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avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul 

individual de muncă încetează de drept; 

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

Art.57.1 Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în 

următoarele situaţii: 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 

ani; 

c) concediu paternal; 

d) concediu pentru formare profesională; 

e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 

central sau local, pe toată durata mandatului; 

f) participarea la grevă; 

g) concediu de acomodare. 

2. În condiţiile art. 51 alin. 2 din Codul Muncii, republicat, contractul individual de muncă 

poate fi suspendat pentru absenţele nemotivate înregistrate în condica de prezenţă şi 

pontaj de către salariaţii unităţii. Absenţele nemotivate constituie abatere disciplinară, 

angajatul putând fi sancţionat de către angajator cu desfacerea contractului individual 

de muncă dacă absenţele nemotivate de la serviciu nu au avut un motiv obiectiv (ex. a 

fost bolnav, a suferit un accident, a avut de rezolvat o problemă familială urgentă, 

prezentând în acest sens documente doveditoare).  

3. Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia în care un salariat are un 

număr mai mare de 3 absenţe nemotivate. 

Art.58. 1 Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în 

următoarele situaţii: 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


  
 

CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 

Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  
Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 
 

63 
 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

a) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a 

fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la 

rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; 

b) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, 

pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 

c) pe durata detaşării; 

d) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau 

atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. 

2. În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, 

salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor 

răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de 

care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 

3. În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, 

structural sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va 

avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu 

reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat 

reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la 

nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. 

  Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul 

concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. 
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CAPITOLUL XI – CONCEDIUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII 

 

Art.59 1. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare. 

2. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de 

muncă, cu respectarea legii şi a contractului colectiv de muncă aplicabil şi se acordă 

proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. 

3. Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată 

de 20-30 zile lucrătoare, în funcție de vechimea în muncă, după cum urmează: 

Vechimea în muncă     Durata concediului 

a) între 0-1 an     21 de zile lucrătoare 

b) între 1-5 ani     22 de zile lucrătoare 

c) între 5-10 ani     23 de zile lucrătoare 

d) între 10-15 ani     25 de zile lucrătoare 

e) între 15-20 ani     28 de zile lucrătoare 

f) peste 20 de ani               30 de zile lucrătoare 

4. Concediile de odihnă de la alin.(3) pct. b); c); d) ; e) si f) se suplimentează cu câte o zi 

pentru fiecare 5 ani vechime în aceeaşi unitate. Beneficiază de vechime în aceeaşi unitate 

şi salariaţii trecuţi de la o unitate la alta prin reorganizare, potrivit dispoziţiilor legale. 

Art.60 1. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 

2. Prin excepţie de la prevederile alin.(1), efectuarea concediului în anul următor este permisă 

numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractual colectiv 

de muncă aplicabil. 

3. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul 

încetării contractului individual de muncă. 

4. Şefii de secţii/compartimente, servicii au obligaţia să întocmească până la sfârşitul anului 

calendaristic pentru anul următor, graficul privind efectuarea concediului de odihnă de 

către fiecare salariat din subordine care va fi semnat de şeful de 

secţie/compartiment/serviciu şi managerul unităţii. 
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5. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, şefii de secţii/ 

compartimente/servicii au obligaţia să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat 

să efectueze într-un an calendaristic cel putin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 

6. Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 

7. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră, aşa 

cum este definită de lege, sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la 

locul de muncă. 

8. Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte 

persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de 

odihnă suplimentar conform legii şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil. 

Art.61 Pentru rezolvarea unor situatii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată. 

Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă. 

Art.62.1. Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. 

2. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fara plată. 

3. Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, 

pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 

4. Conducerea unităţii poate respinge cererea de concediu fără plată pentru formare 

profesională, cu acordul sindicatului, dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav 

desfăşurarea activităţii unităţii. 

5. Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată 

conducerii unităţii cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea stagiului de formare 

profesională şi trebuie să cuprindă data de începere a stagiului de formare profesională, 

domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională. 

6. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesionala se poate realiza şi 

fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a 

unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul 

următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite 

la alin. (5). 
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Art.63.1. Angajatorul poate asigura pe cheltuiala sa participarea salariaţilor la pregătire 

profesională, prin plata unui concediu de formare profesională plătit, în condiţiile prevăzute de 

lege. 

2. În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi stabilită conform art. 

150 din Codul Muncii, republicat. 

3. Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) este de 

maxim 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Cererea de concediu plătit pentru 

formare profesională va fi înaintată angajatorului în condiţiile prevăzute la art. 156 alin. 

(1) din Codul Muncii. 

Art.64. Formarea profesionala a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme: 

a) pariciparea la congese, simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiintifice, prezentări de caz; 

b) paticiparea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de 

formare profesională din ţară ori din străinătate; 

c) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 

d) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 

e) ucenicie organizată la locul de muncă; 

f) formare individualizată; 

Art.65.1. În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire 

profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună 

cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. 

2. Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în 

termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la 

condiţiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, 

inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta. 

Art.66. Plecarea în concediu de odihnă, concediu pentru studii/interese personale sau concediu 

pentru formare profesională cu sau fără plată înainte de a fi aprobat de şeful ierarhic superior 

şi managerul unităţii este interzisă. La fel şi absenţele/intârzierile la serviciu după expirarea 

acestor concedii. 
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Art.67.1. Salariaţii care beneficiază de concedii pentru încapacitate temporară de muncă vor 

prezenta certificatul de concediu medical la cabinetul de medicina muncii al unităţii până cel 

mai tarziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul. 

2. Pentru situaţiile prevăzute la art.17 alin. (4), art. 32, 33 şi 53 din Ordinul 60/32/2006 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi 

completările ulterioare, certificatul de concediu medical se va depune la unitate până 

cel mai tarziu la sfârşitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical. 

3. Salariatul are obligaţia de a anunţa unitatea (şeful ierarhic superior), personal sau prin 

altă persoană, că se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în cel 

mult 24 de ore de la data cand a survenit acest fapt. 

Art. 68. Concedii pentru evenimente speciale 

(1) Salariații au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente deosebite în familie, 

după cum urmează: 

a) Căsătoria salariatului – 5 zile; 

b) Naşterea unui copil – 5 zile  la care se mai adaugă 10 zile dacă tată a urmat un 

curs de puericultură (aceste 10 zile pot fi solicitate doar o singură dată, pentru 

un singur copil); 

c) Căsătoria unui copil – 3 zile; 

d) Decesul soțului/soției, copilului, socrilor şi rudelor de gradul I inclusiv – 5 zile; 

e) Decesul bunicilor, fraților – 1 zi 

(2) Concediul plătit prevăzut la punctul 1 se acordă la cererea solicitantului de către 

conducerea unității. 

(3) Zilele de concediu pentru decesul rudelor de gradul I se acordă începând cu ziua în 

care s-a constatat decesul sau ziua imediat următoare. 

(4) Zilele de concediu pentru căsătorie se acordă în baza certificatului de căsătorie şi 

trebuie să includă ziua în care are loc evenimentul sau să înceapă cu ziua lucrătoare 

imediat următoare. 
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CAPITOLUL XII – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPITALULUI ÎN CALITATE 

DE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE 

 

Art.69. În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, Spitalul Clinic de Recuperare 

Iaşi în calitate de furnizor de servicii medicale are următoarele obligaţii: 

a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale 

asiguratului referitoare la actul medical; 

c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum 

şi intimitatea şi demnitatea acestora; 

d) să dea posibilitatea ca pacientul să se informeze online  de pe site-ul spitalului în ceea ce 

priveşte serviciile medicale personale. 

e) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea 

realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de 

documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform 

prevederilor prezentului contract-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe 

suport de hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate; 

f) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării 

activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform 

reglementărilor legale în vigoare; 

g) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către 

alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative 

referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate; 

h) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate; 
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i) să respecte catalogul formularelor Spitalului Clinic  de Recuperare; Registrul formularelor 

şi Registrul ştampilelor; 

j) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; 

k) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza 

unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul 

încheiat cu casa de asigurări de sănătate;  

l) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care 

au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile 

calendaristice de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste 

condiţii pe durata derulării contractelor; 

m) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate; 

n) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără 

contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu 

regim special, unic pe ţară, să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele 

cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor 

comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil 

asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i 

le prescrie; 

o) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care 

este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în 

concordanţă cu diagnosticul; 

p) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte 

ori se solicită în timpul programului de lucru, la sediul furnizorului, în limita competenţei 

şi a dotărilor existente; 

q) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind 

formele cele mai eficiente de tratament; 

r) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor; 
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s) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu 

care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, 

fax, e-mail, pagină web; 

t) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în norme; 

u) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, documente stabilite 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în condiţiile prevăzute în prezentul 

contract cadru şi în norme(cardul de sanatate) 

v) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea 

tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate, conform dispoziţiilor legale; 

w) să utilizeze sistemul de raportare în timp real;  

x) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de 

asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii 

Europene/Spaţiului Economic European, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv 

beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în 

aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care 

România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu 

prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente 

internaţionale;  

y) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem 

informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în 

care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a 

datelor; 

z) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; 

aa) spitalul reglementează condițiile întreruperii furnizării asistenței medicale pacienților SCR 

cu respectarea cadrului etic și legal, stabileşte modul de realizare a activităţii, 

compartimentelor şi persoanelor implicate în sistarea furnizării activității medicale; 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


  
 

CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 

Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  
Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 
 

71 
 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

bb) întreruperea relației cu pacientul se face de către medic/ asistentul medical în cazurile 

prevăzute de art. 653 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

cc) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale, 

fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

dd) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere 

pentru investigaţiile paraclinice, prescripţie medicală, cu toate datele pe care acestea 

trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei 

obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea 

serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu şi fără contribuţie personală 

prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi 

decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; 

ee) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient cu respectarea condiţiilor privind 

modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale in vigoare; 

ff) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a 

furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, 

dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi 

desfăşoară activitatea la furnizor. 

Art.70. În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale 

au următoarele drepturi: 

a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente 

justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul 

solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor 

medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform normelor, în limita valorii 

de contract; 
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b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de 

contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări 

de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a 

apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări 

de sănătate; 

c) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de 

asigurări de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare; 

d) să negocieze, în calitate de parte contractantă, clauzele suplimentare la contractele 

încheiate cu casele de asigurări de sănătate, conform şi în limita prevederilor legale în 

vigoare; 

e) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii 

medicale, fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii, 

conform prevederilor legale în vigoare; 

f) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere. 
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CAPITOLUL XIII – REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 

NEDISCRIMINĂRII  ŞI AL ÎNLĂTURĂRII  ORICĂREI  FORME DE ÎNCĂLCARE 

A DEMNITĂŢII 

 

Art.71.1. Prin Legea 202/2002 cu modificările şi completările ulterioare ( Legea 229/2015 ) 

Legea privind  egalitatea de şanse  şi de tratament între femei şi bărbaţi, se  reglementează 

măsurile pentru promovarea egalităţii de sanse şi de tratament, în vederea eliminării tuturor 

formelor de discriminare bazate pe criteriul /de sex, în toate sferele vieţii publice din România. 

2. În sensul legii 229/2015, prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se 

întelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale 

persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.  

Termenii şi expresiile de mai jos, în sensul legii 229/2015, au următoarele definiţii:  

a) prin discriminare directă se întelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin 

favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie 

comparabilă;  

b) prin discriminare indirectă se întelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o 

practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport 

cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau 

această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a 

acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare;  

c) prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de 

sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi 

crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;  

d) prin hărţuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit 

cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect 

lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, 

degradant, umilitor sau jignitor;  
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• prin hărţuire psihologică se înţelege orice comportament necorespunzător care are 

loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, 

limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenţionate şi care ar putea afecta 

personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane;  

• prin sex se desemnează ansamblul trăsăturilor biologice şi fiziologice prin care se 

definesc femeile şi bărbaţii;  

• prin gen se desemnează ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile 

şi activităţile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei şi, respectiv, 

pentru bărbaţi;  

e) prin acţiuni pozitive se întelege acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar 

pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu 

sunt considerate acţiuni de discriminare;  

f) prin munca de valoare egală se înţelege activitatea remunerată care, în urma comparării, 

pe baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă 

folosirea unor cunoştinţă şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei 

cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic;  

g) prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înţelege discriminarea directă şi 

discriminarea indirectă, hărţuirea şi hărtuirea sexuală a unei persoane de către o altă 

persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, 

precum şi orice tratament mai puţin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de 

comportamente de către persoana respectivă ori de supunerea sa la acestea;  

h) prin discriminare multiplă se înţelege orice faptă de discriminare bazată pe două sau 

mai multe criterii de discriminare;  

i) prin statut familial se înţelege acel statut prin care o persoană se află în relaţii de 

rudenie, căsătorie sau adopţie cu alta persoană;  

j) prin stereotipuri de gen se înţelege sistemele organizate de credinţe şi opinii 

consensuale, percepţii şi prejudecăţi în legătură cu atribuţiile şi caracteristicile, precum 

şi rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile şi bărbaţii.  
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k) prin statut marital se înţelege acel statut prin care o persoană este necăsătorit/ă, 

căsătorit/ă, divorţat/ă, văduv/ă.  

l) prin bugetare din perspectiva de gen se înţelege analiza bugetului public în vederea 

identificării impactului pe care îl are asupra vieţii femeilor şi bărbaţilor şi alocarea 

resurselor financiare în vederea respectării principiului egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi. 

Art.72.1. Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se 

înţelege accesul nediscriminatoriu la:  

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;  

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale;  

c) venituri egale pentru munca de valoare egală;  

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia;  

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional în muncă, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere;  

f) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private 

de securitate socială;  

g) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile 

acordate de acestea;  

h) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

2. În conformitate cu prevederile alin. (1), de egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care 

exercită o activitate independentă, precum şi soţiile/soţii lucrătorilor independenţi care 

nu sunt salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la entitate,  în cazul în care 

acestea/aceştia, în conditiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obişnuit la 

activitatea lucrătorului independent şi îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini 

complementare. 
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3. Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare 

bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:  

a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul 

relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru 

interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi 

funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţii;  

b) să prevadă în regulamentul intern al unităţii sancţiuni disciplinare, în condiţiile 

prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi 

prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, 

prin acţiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) şi la art. 11 din 

Legea 202/2002 , reactualizată;  

c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra 

drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă;  

d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi 

controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi.  

4. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legatură cu relaţiile de muncă, 

referitoare la:  

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidatţlor pentru 

ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;  

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de 

serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fisa postului; 

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; 
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f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul la aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

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

5. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (5) lit. a) locurile de muncă în care, 

datorită naturii activităţilor profesionale respective sau în cadrul în care acestea sunt 

desfăşurate, o caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi 

determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie 

proporţională. 

Art.73. Conducerea unităţii este obligată să asigure informarea salariaţilor asupra drepturilor 

pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei 

şi bărbaţi în relaţiile de muncă. 

Art.74. Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţia candidatelor la 

angajare. Este interzis să se solicite unei canditate, în vederea angajării, să prezinte un test de 

graviditate. Sunt exceptate de la prevederile, anterior enunţate acele locuri de muncă interzise 

femeilor gravide şi/sau care alaptează, datorita condiţiilor naturii ori condiţiilor particulare de 

prestare a muncii. 

La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de 

până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, 

salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă 

echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice 

îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.  

La revenirea la locul de muncă, salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare 

profesională, a cărui durată este prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare 

şi nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare. 
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La revenirea la locul de muncă dupa încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru 

creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau 

a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă 

ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a 

beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul 

absenţei.  

Art.75.1. Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a 

relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o 

sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute 

la art. 30 alin. (2), din Legea privind  egalitatea de şanse  şi de tratament între femei şi bărbaţi 

la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor legii şi după ce sentinţa 

judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legatură cu cauza. 

2. Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător membrilor organizaţiei sindicale, 

reprezentanţilor salariaţilor sau oricărui alt salariat care au competenţa ori pot să acorde 

sprijin în rezolvarea situaţiei la locul de muncă potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1).  

3. Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul 

muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, 

grup de unităţi şi unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de 

înterzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare 

a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.  

4. Constituie discriminare dupa criteriul de sex, comportament definit drept hărtuire 

sexuală, având ca scop: 

- de a crea la locul de muncă o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de 

descurajare pentru persoana afectată; 

- de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi 

perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un 

comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. 
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Art.76. Este interzisă orice formă de discriminare după criteriul de sex în ceea ce priveşte 

accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, la 

perfectionare şi în general, la educaţia continuă. 

Art.77. Salariaţii au dreptul ca în cazul în care se consideră discriminaţi după criteriul sex să 

formuleze sesizări, reclamaţii ori plângeri către conducerea unităţii sau impotriva persoanelor 

direct implicate, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale pentru rezolvarea situaţiei la locul 

de muncă. În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul unitatii prin 

mediere, salariatul are dreptul de a se adresa instanţei judecătoreşti competente şi să solicite 

despăgubiri materiale sau morale. 

Art.78. Încălcarea regulilor enunţate mai sus atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, 

contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate. 
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CAPITOLUL XIV – PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

Art.79. Orice cerere sau reclamaţie venită din partea unui salariat are caracter confidenţial şi 

trebuie transmisă în scris către departamentul/biroul căruia i se adresează. Cererile sau 

reclamaţiile verbale sunt nule. 

Cererile salariaţilor se depun la secretariatul unităţii spre înregistrare şi repartizare de către 

conducerea unităţii către compartimentul cu abilităţi în solutionarea acesteia. 

Indiferent de modalitatea de soluţionare a cererii se va aduce la cunoştinţă acestuia răspunsul 

primit, fie prin semnare de luare la cunoştinţă, fie prin transmiterea prin poştă cu confirmare 

de primire. Termenul de soluţionare a cererii este de 30 de zile. 

Fără a avea un caracter limitativ reclamaţiile venite din partea unui salariat pot fi împărţite în: 

a) reclamaţii referitoare la încălcarea anumitor drepturi prevăzute de lege; 

b) problemele privind condiţiile de muncă sau sarcinile trasate; 

c) conflictele apărute în procesul de muncă. 
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CAPITOLUL XV – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

 

Art.80.1. 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. 

Art.81.1. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris; 

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

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

2. În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt 

regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

3. Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea 

sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

Art.82.1. Amenzile disciplinare sunt interzise. 

2. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Art.83. 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; 
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b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
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CAPITOLUL XVI – ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 

 

Art.84. Personalul încadrat în unitate va fi sancţionat, pentru abateri disciplinare şi pentru 

nerespectarea regulamentului intern, conform dispoziţiilor Codului Muncii. 

a) Avertismentul scris este sancţiunea prin care se atrage atenţia salariatului asupra 

abaterii comise şi i se fac recomandările corespunzătoare. 

Avertismentul se aplică la prima abatere săvârşită de salariat, atâta vreme cât aceasta se 

consideră a nu avea consecinţe prejudiciabile pentru unitate. Se consideră asemenea 

abateri: 

✓ nerespectarea sarcinilor de serviciu; 

✓ nerespectarea procedurilor şi protocoalelor de lucru inclusiv cele privind prevenirea 

și limitarea IAAM; 

✓ nesocotirea ordinelor primite pe scară ierarhică; 

✓ jignirile aduse conducătorilor locurilor de muncă sau colegilor de muncă;  

✓ întârzierea repetată la programul de lucru; 

✓ părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobarea şefului 

ierarhic superior; 

✓ lipsa echipamentului de protecţie sau echipament necorespunzător; 

✓ până la două zile de absenţe nemotivate. 

b) Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile, se aplică ca urmare 

a neîndeplinirii uneia dintre atribuţiile sale stabilite conform fişei postului sau a 

prevederilor din prezentul Regulament intern, cu menţiunea că în cazul repetării abaterii 

i se vor aplica sancţiuni mai aspre, inclusiv desfacerea contractului individual de 

muncă, în conformitate cu prevederile art. 61 lit. a) din Codul Muncii. 

Se aplică salariatului pentru abaterile care, prin urmările lor produc un prejudiciu 

unităţii prin furnizarea de informaţii denaturate sau false către presă, instituţii sau 

persoane. 
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c) Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni  cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 

luni: 

✓ repetarea faptelor prevăzute la litera a); 

✓ cauzarea unor prejudicii unităţii, furtul unor bunuri din unitate sau distrugerea 

din culpă a unor bunuri ce aparţin unităţii; 

✓ nerespectarea drepturilor pacienţilor; 

✓ absenţe nemotivate de la serviciu ( 3 zile lucrătoare consecutive); 

✓ consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau efectuarea 

serviciului sub influenţa băuturilor alcoolice; 

✓ neexecutarea unor sarcini de serviciu date spre indeplinire de către şefii ierarhici 

superiori. 

d) Reducerea salariului de bază şi /sau a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10% pentru următoarele fapte: 

✓ săvârşirea faptelor prevăzute la lit. c), de către salariaţii care primesc 

indemnizaţie de conducere. 

e) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pentru săvârşirea unei fapte 

grave, încălcarea repetată a obligaţiilor de serviciu (inclusiv absenţele nemotivate de la 

programul de lucru, consumul de bauturi alcoolice) sau nerespectarea regulilor de 

comportare în cadrul  unităţii, aşa cum rezultă acestea din prezentul Regulament intern: 

✓ absenţe nemotivate de la serviciu mai mult de 4 zile lucrătoare consecutive; 

✓ consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru, efectuarea serviciului 

în stare de ebrietate; 

✓ cauzarea unui prejudiciu unităţii; 

✓ încalcarea în mod repetat a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de 

comportare în unitate, sancţionate corespunzător. 
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CAPITOLUL XVII – REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art.85. În cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi este constituită prin decizie emisă de 

managerul unităţii Comisia de disciplină care poate fi sesizată de orice persoană care se 

consideră vătămată prin fapta unui salariat al spitalului în timpul exercitării atribuţiilor de 

serviciu ale acestuia sau cu privire la săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni care au încălcat 

normele de disciplină în muncă. 

Sesizarea se depune la secretariatul unităţii pentru a fi înregistrată şi repartizată de managerul 

unităţii.   

Sesizarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: 

a) numele şi prenumele, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana care a formulat 

sesizarea; 

b) numele şi prenumele angajatului spitalului a cărui faptă este sesizată ca abatere 

disciplinară şi denumirea compartimentului/secţiei în care îşi desfăşoară activitatea; 

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia; 

d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea; 

e) data şi semnatura. 

Art.86.1. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute de 

legislaţia în vigoare, 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 persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-

se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

Convocarea trebuie să conţină în mod obligatoriu: 

✓ numele şi prenumele salariatului; 

✓ locul de muncă; 

✓ data, ora şi locul unde este convocat; 

✓ motivul pentru care este convocat; 
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✓ menţiunea că în caz de neprezentare este decăzut din dreptul de a se apăra şi 

sancţiunea se emite fără a se ţine cont de apărările ulterioare.  

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 avocat sau de către un reprezentant al sindicatului 

al cărui membru este. 

Art.87.1. 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 statutul de personal, regulamentul intern, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil 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. 82 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. 
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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.  
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CAPITOLUL XVIII – RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

 

Art.88.1 Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu 

material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu 

serviciul. 

2. În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa 

cu plângere instanţelor judecătoreşti competente. 

3. Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul 

vinovat de producerea pagubei, în condiţiile art. 254 şi următoarele din Codul Muncii, 

republicat. 

4. Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu 

munca lor. 

5. Salariaţii nu raspund 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. 

6. În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi 

în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi 

evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un 

termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 

7. Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (6), nu poate fi 

mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 

Art.89.1. Când paguba a fost produsă de mai multi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se 

stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

2. Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, 

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării 
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pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său 

inventar. 

Art.90.1. Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. 

2. Dacă salariatul a beneficiat de servicii/ a primit bunuri spre gestionare, pe care nu le-a 

restituit sau pe care nu le mai poate restitui, acesta este obligat să suporte contravaloarea 

lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora 

de la data plăţii. 

Art.91.1. 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 1/3 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.92.1. 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.93. 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, 

angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă. 
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CAPITOLUL XIX– DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR 

 

Art.94. Pacienţii sunt indreptăţiti la asistenţă medicală atât în unităţile ambulatorii cât şi în 

unităţile cu paturi, modul de adresabilitate, cheltuielile de asistenţă fiind cele stabilite de 

regulamentul de functionare. 

Art.95. Ca beneficiari ai actului medical, pacienţii trebuie să respecte normele de comportare 

în unităţile sanitare, după cum urmează: 

a) În ambulatoriu integrat: 

• pacienţii au acces în ambulatoriu prin prezentarea directă la medicul specialist sau cu 

bilet de trimitere de la medicul de familie ori cu bilet de trimitere de la un alt medic 

specialist; 

• pacienţii trebuie să respecte ordinea de prezentare la medic, să aştepte chemarea în 

cabinet; 

• pacienţii trebuie să respecte ordinea, curăţenia şi liniştea în sălile de aşteptare; 

• murdărirea pereţilor, degradarea mobilierului din sălile de aşteptare, distrugerea de 

instalaţii sanitare ale spitalului sunt acte reprobabile a căror comitere trebuie evitată. 

b) În unităţile cu paturi : 

• accesul se face cu bilet de trimitere, fiind admişi ca însoţitori la internare/vizitare 

maxim 2 persoane; 

• bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe toată durata internării ţinuta de spital; 

• este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele de internare; 

• bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe 

străzi sau în parcuri în astfel de ţinută; 

• este interzis consumul de alcool şi fumatul în incinta spitalului; 

• bolnavii sunt datori să respecte unitatea sanitară şi pe ceilalţi pacienti, în acest sens se 

vor abţine de la tulburarea liniştii, de la producerea de murdărie sau degradare a 

bunurilor spitalului; 
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• bolnavii internaţi trebuie să cunoască şi să respecte regulamentul de ordine interioară a 

spitalului; 

• se interzice introducerea de aparatură audio-video în incinta unităţii medicale; 

• se interzice pacienţilor internaţi/consultaţi filmarea şi înregistrarea audio a celorlalţi 

pacienţi cu care intra în contact pe timpul spitalizării, la internare sau consultare; 

• bolnavii internaţi în secţii/saloane/rezerve vor adopta un comportament astfel încât să 

nu deranjeze prin orice fel de manifestare ceilalţi pacienţi (discuţii, zgomote de orice 

natură, zgomote/sunete provocate de aparatură electronică); 

• la internare pacienţii/bolnavii vor preda toate sumele de bani/bunurile de valoare aflate 

asupra lor la acel moment însoţitorilor, aparţinătorilor sau rudelor acestuia. În caz 

contrar, se va întocmi Proces-verbal de predare primire semnat de pacient şi personalul 

Serviciului primire bolnavi prin care se vor evidenţia toate sumele de bani/bunurile 

primite în grija unităţii, ce vor fi puse la dispoziţia pacientului la externare. 

Bunurile/sumele de bani preluate cu process verbal de predare primire de la pacienţii 

internaţi vor fi stocate într-o incintă special amenajată pentru care se va asigura 

integritatea şi siguranţa bunurilor preluate. 

Nedeclararea sau neprezentarea sumelor de bani/bunurilor de valoare la internare precum 

şi refuzul de ducere la indeplinire a prezentei obligaţii va conduce în mod automat la lipsa 

răspunderii unităţii ca entitate juridică asupra bunurilor personale cu care intră în unitate orice 

pacient sau vizitator. 

Art.96. Sancţiuni aplicabile. 

Încălcarea regulilor mai sus enunţate poate duce la următoarele sancţiuni: 

a) În ambulatoriu integrat: 

• refuzul consultării persoanelor nedisciplinate, cu excepţia cazurilor de urgenţă. 

• recuperarea pagubelor materiale pricinuite de pacienţi prin achitarea la serviciul 

financiar al unităţii a contravalorii pagubei sau prin acţiuni civile în dezdăunare. În 

aceste situaţii, bolnavului i se iau datele personale, domiciliul şi se înaintează referatul 
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asupra celor comise conducerii spitalului pentru luarea unor măsuri de rigoare - răspund 

de cele amintite medicul şef şi asistenta şefă. 

• anunţarea conducerii unităţii şi anunţarea organelor competente (Poliţie, Parchet, 

Pompieri, Personalul Firmei ce asigură securitatea unităţii) în funcţie de situaţia de fapt 

ivită, respective prin încălcarea uneia sau mai multor obligaţii enumerate mai sus. 

b) În secţiile cu paturi: 

• interzicerea accesului vizitatorilor nedisciplinaţi sau evacuarea acestora din unitate; 

• interzicerea vizitei la un anumit bolnav; 

• externarea inainte de termen, fără a se pune în pericol viaţa pacientului; 

• recuperarea de la bolnav a pagubelor materiale produse; 

• răspund de aceste măsuri medicul şef de secţie, asistenta şefă şi serviciul de pază; 

• anunţarea conducerii unităţii şi anunţarea organelor competente (Poliţie, Parchet, 

Pompieri, Personalul Firmei ce asigură securitatea unităţii) în funcţie de situaţia de fapt 

ivită, respective prin încălcarea uneia sau mai multor obligaţii enumerate mai sus. 

c) Unitatea va afişa la loc vizibil (Afişier în toate secţiile spitalului, Serviciul primire 

bolnavi, Puncte de acces) prezentele obligaţii aflate în sarcina pacienţilor internaţi 

şi/sau consultaţi în incinta spitalului. Lipsa afişării, într-unul din punctele vizibile de 

acces în incinta unităţii a obligaţiilor pacienţilor internaţi/consultaţi nu poate fi invocată 

în motivarea necunoaşterii şi /sau asumării acestor obligaţii. 

d) Întreruperea relației cu pacientul se face de către medic/ asistentul medical în cazurile 

prevăzute de art. 653 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările 

ulterioare. 

e) În situația în care medicul dorește întreruperea relației cu pacientul, acesta va notifica 

pacientului dorința terminării relației, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca pacientul să 

găsească o alternativă, doar în măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea 

sănătății pacientului. 

f) În vederea realizării notificării prevăzute la alin. (2), medicul trebuie să motiveze 

temeiul refuzului, astfel încât acesta să nu fie unul arbitrar. 
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g) Notificarea se întocmește în dublu exemplar, unul fiind transmis pacientului cu 

minimum 5 zile înaintea terminării relației, iar celălalt exemplar urmând să rămână la 

medic. În notificare se va preciza că terminarea relației în momentul notificării nu pune 

în pericol viața pacientului; 

h) Atunci când medicul/ asistentul medical au acceptat pacientul, relația poate fi întreruptă 

în urmatoarele condiții: 

❖ odată cu vindecarea bolii se întrerupe acordarea asistenței medicale prin 

întocmirea formelor de externare; 

❖  la cererea pacientului se consemnează în FOCG/FSZ încetarea furnizării 

asistenței medicale;  

 

❖  de către medic, în următoarele situații: 

✓ atunci când pacientul este trimis altui medic, furnizând toate datele 

medicale obținute, care justifică asistența altui medic cu competențe 

sporite; 

✓ pacientul manifestă o atitudine ostilă și/sau ireverențioasă față de medic. 

 

DREPTUL PACIENTULUI LA INFORMAŢIA MEDICALĂ 

 

Art.97 Pacientul are dreptul de a fi informat online de pe site-ul unităţii sanitare cu privire la 

serviciile medicale prestate, precum şi la modul de a le utiliza. 

Art.98. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al 

furnizorilor de servicii de sănătate. 

Art.99. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care 

trebuie să le respecte pe durata spitalizării. 

Art.100. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor 

medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri a alternativelor existente la 
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procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor 

medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. 

Art.101. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreste să fie informat în cazul în care 

informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. 

Art.102 Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu 

nominalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba 

română, informaţiile i se aduc la cunostinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte 

sau, după caz, se va cauta o altă formă de comunicare. 

Art.103. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă 

persoană care să fie informată în locul său. 

Art.104. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, 

diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului. 

Art.105. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 

Art.106. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al 

investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 

Art.107. Sunt obligatorii completarea informaţiilor electronice conform drepturilor de acces, 

pentru introducerea în sistem a rezultatelor investigaţiilor medicale ( radiografii, ecografii, 

analize de laborator etc..),  în vederea informării cât mai exacte a pacientului privind starea lui 

de sănătate. 

 

CONSIMŢĂMÂNTUL PACIENTULUI PRIVIND INTERVENŢIA MEDICALĂ 

Art.108. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în 

scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale 

trebuie explicate pacientului. 

Art.109. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală 

de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare 

anterioară a voinţei acestuia. 
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Art.110 În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul 

reprezentantului legal nu mai este necesar. 

Art.111. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie 

implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. 

Art.112 În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul 

pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată 

unei comisii de arbitraj de specialitate. 

Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 

medici pentru pacienţii din ambulator. 

Art.113. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea 

tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a 

tratamentului cu care acesta este de acord. 

Art.114. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul 

medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetarea ştiinţifică 

persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului 

de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. 

Art.115. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul 

său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi 

evitării suspectării unei culpe medicale. 

 

DREPTUL LA CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR ŞI VIAŢA PRIVATĂ A 

PACIENTULUI 

 

Art.116. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 

Art.117. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul 

îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 
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Art.118. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale 

acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este 

obligatorie. 

Art.119. Pacientul are acces la datele medicale personale. 

Art.120.1. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia 

cazurilor în care această imixţiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile 

acordate şi numai cu consimţământul pacientului. 

2. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 

sănătatea publică. 

 

DREPTURILE PACIENTULUI LA TRATAMENT ŞI ÎNGRIJIRI MEDICALE 

 

Art.121.1. În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru 

anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe 

baza criteriilor medicale. 

2. Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se 

elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi se aduc la cunoştinţă publicului. 

Art.122.1. Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile 

de dotare necesare şi personal acreditat. 

2. Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme. 

Art.123. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 

Art.124. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, 

material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura 

posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. 

Art.125. Pacientul  are dreptul şi la serviicii medicale acordate de către un medic acreditat din 

afara spitalului, a doua opinie medicală; 
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Art.126. Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici 

unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd 

reglementările de plată legale din cadrul unităţii. 

Art.127.1.Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de 

sănătate sau până la vindecare. 

2. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi 

medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii de specialitate sau de medicină 

generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare 

pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile. 

Art.128. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă 

stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu. 
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CAPITOLUL XX – PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ 

 

Art.129.1. O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare, reglementează măsuri de protecţie socială pentru: 

a) salariate gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, de cetăţenie română ori a unui stat 

membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au raporturi de 

muncă sau raporturi de serviciu cu un angajator; 

b) cetăţeni ai altor state şi apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în 

România, dacă fac parte din categoriile de salariate prevăzute la lit. a). 

2. În sensul prevederilor O.U.G. nr.96/2003, actualizată în anul 2017,  termenii şi expresiile 

de mai jos sunt definite după cum urmează: 

a) protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau 

mame la locurile lor de muncă; 

b) locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată 

cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, 

lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanţi, cu 

pregătirea şi îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii 

corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu 

cu un angajator; 

c) salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale 

fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de 

familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare; 

d) salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea 

concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute 

de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu 

de 6 luni de la data la care a născut; 

e) salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea 

concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la 
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începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale 

eliberate de medicul de familie în acest sens; 

f) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei 

de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea 

consultaţiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a 

medicului specialist; 

g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are 

obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu 

durată totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii; 

h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la 

lit. c) - e) pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor. 

3. Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din O.U.G. 96/2003 reactualizată, au obligaţia de a 

se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste 

starea. 

4. În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (3) şi nu informează 

în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în 

O.U.G. 96/2003, reactualizată. 

5. În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către 

o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din O.U.G. 96/2003 

are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial 

de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

6. De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de 

muncă vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite 

prin normele de aplicare a O.U.G. nr. 96/2003. 

Art.130. Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a 

salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei 

desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă. 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


  
 

CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 

Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  
Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 
 

100 
 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

Art.131. În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)-e) 

din O.U.G. nr. 96/2003 şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru 

sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, în sensul celor 

prevăzute de lege, 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.132.1. În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să 

îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 9 din O.U.G. nr. 96/2003 salariatele prevăzute la art. 2 

lit. c)-e) din O.U.G. nr. 96/2003 au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează: 

a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor 

legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 

b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art.2 lit. 

c) - 

c) din O.U.G. nr. 96/2003 în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului 

cu handicap, până la 3 ani. 

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. 

3. Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la 

consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii. 

Art.133. 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 dreptul la reducerea 

cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral 

din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
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Art.134.1. Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului 

de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare. În aceste pauze se include şi timpul 

necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul. 

2. La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a 

timpului său 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 şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral 

din fondul de salarii al angajatorului. 

4. În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, 

acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare. 

Art.135.1.Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din O.U.G. nr. 96/2003 nu pot fi obligate să 

desfăşoare muncă de noapte. 

2. În cazul în care sănătatea salariatelor menţionate la alin. (1) este afectată de munca de 

noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un 

loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar. 

3. Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în 

care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte. 

4. În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata 

va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal, conform legii. 

Art.136. Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din O.U.G. nr. 96/2003 nu pot desfăşura muncă 

în condiţii cu caracter insalubru sau penibil. 

Art.137.1.Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu 

în cazul: 

a) salariatei prevăzute la art. 2 lit. c)-e) din O.U.G. nr. 96/2003, 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; 
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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. 

4. Prevederile alin. (1) lit. d) şi e) şi ale alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi 

salariaţilor bărbaţi aflaţi în situaţiile respective. 

Art.138. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile O.U.G. 96/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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CAPITOLUL XXI – CIRCUITUL DOCUMENTELOR ŞI ACTELOR ÎN UNITATE – 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR ŞI PETIŢIILOR ADRESATE 

SPITALULUI 

 

Art.139.1. Actele, documentele şi lucrările spitalului pot purta denumirea de: decizii, nota 

internă, nota de serviciu, adresa de înştiinţare, referat, cerere, etc. 

2. Toate înscrisurile/actele de uz intern şi extern ale unităţii indiferent de circuitul acestora, 

vor purta în mod obligatoriu antetul spitalului, denumirea serviciul/secţiei/biroului de la 

care emană, număr de înregistrare la Registrul general al unităţii, numele, prenumele şi 

semnătura persoanelor care au întocmit/redactat/contrasemnat şi emis actul. 

3. Orice document adresat altor instituţii sau foruri superioare se va elibera/ expedia numai 

prin registratura/secretariatul spitalului, iar aceste documente nu pot fi înaintate 

destinatarilor dacă nu conţin semnătura reprezentantului legal al unităţii (Manager) ori a 

locţiitorului acestuia, în condiţiile legii. Lipsa semnăturii reprezentantului legal pe orice 

înscris/act cu circuit extern, destinat altor persoane juridice ori fizice, nu reprezintă punctul 

de vedere ofical al unităţii şi nu este considerat înscris ofical al unităţii şi totodată nu 

reprezintă voinţa deplin exprimată în mod explicit. 

Art.140.1. Deciziile sunt redactate de către birourile/serviciile interesate  şi sunt transmise spre 

aprobare şi semnare managerului, fiind difuzate prin intermediul registraturii spitalului.  

Înregistrarea și arhivarea deciziilor se face conform procedurii interne de arhivare a 

documentelor. 

2. Referatele prin care se solicită achiziţionarea unor bunuri, servicii sau lucrări vor respecta 

întocmai condiţiile impuse de normale în materia achiziţiilor publice (Legea 98/2016). 

Referatele de necesitate vor conţine în mod obligatoriu următoarele elemente: antetul 

spitalului, numele serviciului/secţiei/biroului de la care provine, numele prenumele şi 

semnătura persoanei care emite/redactează/întocmeşte/ contrasemnează, cantitatea 

necesară şi orice elemente tehnice ce pot ajuta la identificarea categoriilor de bunuri 

solicitate. Referatele de necesitate sunt înaintate conducerii spre aprobare. 

mailto:secretariat@scr.ro
http://www.scr.ro/


  
 

CF:4541092, Iasi,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14 

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX 

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 

Email: secretariat@scr.ro;  www.scr.ro  
Operator de date cu caracter personal nr. 17761 

 
 

104 
 
 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

Art.141. Notele de serviciu, notele interne, deciziile de la managerul unităţii sau ceilalţi 

superiori ierarhici, precum şi intre serviciile/compartimentele din unitate – se comunică celor 

interesaţi prin intermediul registraturii. 

Art.142.1. Documentele şi lucrările se înaintează spre aprobare şi semnare managerului de către 

şefii serviciilor de specialitate, respectiv de către şefii de secţii/laboratoare/servicii. 

2. (2) Actele care produc efecte juridice vor fi vizate de către consilierul juridic al spitalului.  

Refuzul acordării vizei de legalitate pe orice înscris înaintat spre avizare Oficiului Juridic, va 

face obiectul unui punct de vedere exprimat în scris, înregistrat la unitate şi adus la cunoştinţă 

conducerii unităţii. 

3. (3) Actul sau adresa se redactează în atâtea exemplare originale câţi destinatari sunt, plus 

un exemplar care se va pastra la serviciul de specialitate sau secţia respectivă, purtând la 

final data, numele şi prenumele persoanei care l-a întocmit. 

Art.143. Hotărârile sunt emise de către Consiliul de administraţie și sunt  înscrise în procese 

verbale de ședință. 

Art.144.1. Toate documentele de provenienţă externă, primite prin registratura spitalului sunt 

înaintate managerului pentru rezoluţie şi repartiţie către serviciile/funcţiile/secţiile delegate cu 

soluţionarea lor. 

2. Regula se aplică indiferent de destinatarul adresei/actului respectiv, care poate avea o 

anumită funcţie în cadrul spitalului. 

3. Documentele sunt distribuite prin intermediul registraturii cu rezoluţia managerului 

spitalului. 

Art.145. După rezolvarea cererii sau actului de către serviciul sau compartimentul delegat în 

acest scop, se înaintează prin grija secretariatului managerului spre aprobare şi semnare. În 

cazul absenţei managerului sau în cazul imposibilităţii de exercitare a funcţiei de către acesta 

din diverse motive, altele decât cele de incompatibilitate, are drept de semnătură persoana care 

a fost desemnată în acest sens de către managerul unităţii, statuată expres prin dispoziţie scrisă 

a managerului. 
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Art.146. Angajaţii care reclamă sau sesizează cu bună credinţă încălcări ale legii, a deontologiei 

profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi 

transparenţei beneficiază de protecţie conform principiilor prevăzute de Legea nr. 571/2004 

actualizată în anul 2014: 

• Principiul legalităţii; 

• Principiul supremaţiei interesului public; 

• Principiul responsabilităţii; 

• Principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care 

reclamă ori sesizează încălcări ale legii; 

• Principiul bunei conduite; 

• Principiul bunei credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în unitate care 

a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o 

încălcare a legii. 

Art.147.1. Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii 

sau infracţiuni constituie avertizare în interes public şi priveşte : 

• Infracţiuni de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură 

cu serviciul; 

• Încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 

• Folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

• Încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 

• Încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; 

• Incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; 

• Evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcţie; 

• Emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau 

clientelare; 

• Administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public; 
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• Încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări 

şi cel al ocrotirii interesului public. 

2. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi 

făcută: şefului ierarhic, conducătorului unităţii, comisiilor de disciplină, organelor 

judiciare. 

3. Avertizorii beneficiază de protecţie, după cum urmează : 

• de prezumţia de bună-credinţă, până la proba contrară; 

• la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile 

de disciplină au obligaţia de a invita şi un reprezentant al sindicatului; 

• în situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct 

sau indirect comisia de disciplină va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i 

identitatea; 

• în litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate 

dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă 

sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună 

credinţă. 
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CAPITOLUL XXII – ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE SPITALULUI 

 

 

Art.148.  Prevederi asupra condițiilor de acces la informații/date, prelucrarea și protecția 

acestora  

Prin natura activității de acordare de servicii medicale, Spitalul Clinic de Recuperare 

Iași și implicit personalul din cadrul acestuia accesează, prelucreză și protejează informațiile și 

datele cu caracter personal ale pacienților care se adresează spitalului și ale angajaților sau ale 

persoanelor fizice care fac obiectul unor contracte. 

Pentru că păstrarea confidențialității datelor prelucrate reprezintă un aspect deosebit de 

important pentru unitatea noastră, personalul este obligat să respecte câteva reguli menite să 

minimizeze sau unde este posibil să elimine riscul de a pierde sau de a divulga unor părți 

neautorizate date probabile sau informații cu caracter confidențial prelucrate în cadrul spitalului 

nostru, după cum urmează: 

Angajatul va folosi informațiile pacienților sau ale altor angajați la care are acces numai 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu acordând atenție sporită păstrării confidențialității 

acestor date. Atenția acordată păstrării confidențialității informației va fi, în toate cazurile, 

egală cu atenția pe care orice persoană ar acorda-o, în circumstanțe similare, protejării 

confidențialității propriilor informații. Acesta nu are dreptul să copieze, multiplice, 

fotografieze, distribuie, dezvăluie, în nici un fel, total sau parțial, nici unei alte persoane, 

companii, corporații sau entități, nici una din accesul la informațiile confidențiale decât în 

limitele exercitării obligațiilor de serviciu străduindu-se să limiteze distribuirea informațiilor 

confidențiale primite numai către acei angajați care au efectiv nevoie de informațiile respective. 

În acest sens, personalul medico-sanitar, medici și asistenți medicali, biologi, chimiști, 

trebuie să aibă acces strict la informațiile despre pacienții din structurile din care fac parte, 

personalul nemedical, infirmiere, brancardieri, economiști, informaticieni, etc., trebuie să aibă 

acces doar la informațiile care îi sunt necesare desfășurării activității conform contractelor/ 

fișelor de post. Nu este permisă divulgarea informațiilor confidențiale către alte persoane 
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neautorizate, orice altă opinie se cere în mod anonim fără a dezvălui identitatea persoanei 

vizate, pentru indicatorii de management  informațiile sunt comunicate sub forma statistică sau 

anonimizate în alt mod.  

Este obligatoriu ca înainte de a solicita orice dată personală de la pacient, acesta să fie 

informat conform Consimțământului Informat al Pacientului . 

Datele  cu caracter personal sunt prelucrate de către Spitalul Clinic de Recuperae Iași 

în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor medicale sau de produsele și serviciile 

unității, conform legii aplicabile, respectiv cu obținerea consimţământului persoanei vizate în 

condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alineat 2) litera a) din Regulamentul UE privind 

protecția datelor, în scopul prestării serviciilor medicale conform articolului 9 alineat 2) litera 

h) din Regulamentul UE privind protecția datelor, în vederea urmăririi unui interes legitim in 

condițiile art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE privind protecția datelor sau de îndeplinire 

a unor obligații legale corelative potrivit art. 6 alin. 1 lit. c) din același act normativ), după cum 

urmează:  

 Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu 9 alineat 2) litera h) din 

Regulamentul UE privind protecția datelor, cum ar fi în vederea realizării programărilor în 

unitatea sanitară sau prin centrală, în vederea realizării actului medical conform nevoilor 

pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, în scopul internării 

pacienților pentru intervenții/investigații și externare; eliberării de rețete, acordării concediilor 

medicale, precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacient. 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării serviciilor către Casele 

de Asigurări de Sănătate, conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE 

privind protecția datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului;  

 Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera 

b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv în vederea întocmirii 

documentelor fiscale și încasarea sumelor de plată de la pacienți persoane fizice ( pacienții care 

nu sunt asigurați sau care beneficiază de servicii medicale nedecontate de CAS. 
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Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de Corespondență/raportare prin e-mail 

către DSP privind depistarea anumitor infecții ale pacientului, respectiv ținerea registrului 

electronic unic de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii conform 

articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecția datelor și în 

deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății actualizată și 

republicată;  

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul soluționării cererilor și adreselor 

instituțiilor publice conform competențelor legale ale acestora, în temeiul articolului 6 alineat 

1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecția datelor;  

Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, conform articolului 6 alineat 1) 

litera f) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, cum ar fi organizarea gărzilor, 

a raportărilor, realizarea evidenței serviciilor medicale, soluționarea reclamațiilor și cererilor 

primite din partea pacienților sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, 

încheierii cu clinici care efectuează examinări pacienților, arhivării foilor de observație, a 

imagisticii (CT), întocmirii fișelor de consum, controlului accesului vizitatorilor în saloanele 

Spitalului Clinic de Recuperare Iași, redactare cerere de analize pentru pacienți pe secții; al 

realizării de operațiuni de audit; dezvoltării de aplicații IT și testare a acestora; în scopul 

supravegherii prin camere video a spațiului operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor și 

persoanelor; prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reprezentării societății în fața 

instanțelor de judecată și a autorităților publice sau de exercitare a drepturilor de legitima 

apărare  

Prelucrarea datelor în scopul desfășurării activităților de angajare pentru ocuparea 

posturilor vacante și gestionarea dosarelor de concurs în diferitele etape ale procedurilor de 

selecție, în vederea organizării concursului de ocupare a postului vacant.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de filmare în cadrul diferitelor 

intervenții conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind 

protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de pacient, în prealabil;  
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Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru promovarea serviciilor prin utilizarea 

imaginilor/fotografiilor pacienților și medicilor (pe website, Facebook, etc.), conform 

articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, 

respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul obținerii îmbunătățirii serviciilor 

medicale, prin intermediul formularului de satisfacție al pacientului în cadrul site-ului, conform 

articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, 

respectiv a acordului liber exprimat de pacient, în prealabil;  

Serviciul RUNOS prelucrează date privind procesul de angajare: CV, carnet de muncă 

(după caz), nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; documente de suport 

care includ şi date sensibile, cum ar fi cazierul judiciar, certificatul de examinare psihologică 

etc.  

În vederea furnizării serviciilor medicale, se face prelucrarea datelor cu caracter 

personal în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate conform art. 6 

alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv pentru 

îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului.  

Serviciul Informatică și Statistică Medicală: colectează următoarele date: fișe pacienți, 

nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, cetățenie, serie și nr CI, diagnostice, proceduri 

medicale, raportări concedii medicale, raportări farmacie cu circuit închis ( 

medicamente/pacient ), introducerea de date personale în sistemul informatic, raportează către 

CAS, SNSPMSB, MS, DSP; fișierele se transmit criptate, fisierele XML în SIUI sunt semnate 

electronic.  

Personalul care lucrează cu date personale pe suport de hârtie va lua măsuri ca aceste 

documente să nu fie accesibile altor persoane neautorizate. În intervalul de timp în care 

documentele nu sunt necesare desfășurării activității, acestea trebuie păstrate în spații 

securizate, în fișete sau dulapuri încuiate, în nici într-un caz nu trebuie lăsate pe birouri sau în 

alte locuri unde sunt accesibile altor persoane neautorizate. 
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Atunci când documentele trebuie să însoțească pacientul pe alte compartimente pentru 

acordarea altor servicii cum ar fi spre exemplu servicii paraclinice, acestea trebuie să fie 

transportate de către personalul din structura de proveniență a pacientului care a fost instruit 

asupra protecției datelor cu caracter personal, și transportate într-un mod securizat care să nu 

permită vizualizarea/ fotografierea/ multiplicarea/ divulgarea/ citirea informațiilor de pe aceste 

documente de către persoanele neautorizate. Orice astfel de incident trebuie adus la cunoștință 

responsabilului cu protecția datelor într-un timp cât mai scurt posibil. 

Datele personale prelucrate în format electronic sunt stocate pe serverul local de la 

sediul unității noastre. Pentru protejarea acestora sunt luate mai multe măsuri, unele dintre ele 

trebuie respectate de către întreg personalul după cum urmează: 

Fiecare angajat care lucrează în aplicațiile software folosite de spital are utilizator 

personal cu o parolă predefinită care trebuie schimbată cu una care să fie cunoscută doar de 

către user-ul respectiv. Este obligatoriu ca parola stabilită de către cel care a creat userul să fie 

schimbată cât mai rapid posibil astfel încât nimeni altcineva să nu poată accesa aplicații 

software cu un alt utilizator decât cel propriu. Fiecare utilizator este configurat să prelucreze 

doar informațiile persoanelor din structura din care face parte. În sistemul informatic se 

înregistrează activitatea fiecărui utilizator pentru trasabilitatea informațiilor în cazul unui 

incident, din acest motiv este absolut necesar ca fiecare angajat să își administreze singur parola 

de acces în aplicații pentru a elimina riscul ca o altă persoană să introducă sau să extragă 

informații din sistemul informatic în numele unui alt utilizator. 

Folosirea stick-urilor de memorie sau a altor dispozitive de stocare externă este 

nepermisă, reprezentând un risc ridicat de transmitere a virușilor între stațiile de lucru. Pentru 

transferul de fișiere între stațiile de lucru ale spitalului se folosește Intranet-ul care este 

securizat prin utilizatori pentru fiecare structură nepermițând stocarea fișierelor decât în spațiul 

personal de unde poate fi copiat de către ceilalți utilizatori.  Pentru fișiere care nu conțin date 

personale se mai poate utiliza ca metodă de transfer adresa de e-mail sau site-uri online de 

transfer fișiere. 
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SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

Securitatea datelor și informațiilor este asumată, atât de managementul la cel mai înalt 

nivel, cât și de managerii structurilor funcționale ale Spitalului Clinic de Recuperare Iași. 

Tuturor le revine obligația de a desemna responsabilitățile cerute de Regulamentul UE 

679/2016 (GDPR) și de procedurile de securitate definite intern, de a aloca și utiliza eficient 

resursele necesare, astfel încât să se asigure o protecție reală a datelor și informațiilor, precum 

și un control adecvat al serviciilor. 

➢  Responsabilitatea pentru protecția și securitatea datelor personale revine Operatorilor 

de Date. În contractele cu terții vor fi prevăzute măsuri și responsabilități privind modul 

în care se realizează accesul la informații, astfel încât să fie angajată responsabilitatea 

acestora în legătură cu păstrarea confidențialității datelor și informațiilor cu care intră 

în contact. 

➢ Rolurile și responsabilitățile cu privire la asigurarea securității datelor personale în 

cadrul Spitalului Clinic de Reuperare Iași includ responsabilități privind elaborarea și 

menținerea politicilor de securitate a informației la nivelul instituției, stabilirea 

standardelor, instrucțiunilor și întregului cadru procedural implementat. 

 

Serviciul  statistică și informatică medicală trebuie să asigure conformitatea deplină a 

tehnologiei informației cu politicile, procesele și orice legislație aplicabilă. 

O responsabilitate foarte mare revine tuturor angajaților, în calitate de utilizatori, funcție 

de accesul la resurse cu diferite niveluri de securitate, precum și personalului extern/furnizori 

de servicii care desfășoară activități în folosul oricărei entități a Spitalului Clinic de Recuperare 

Iași.  Tuturor le revine obligația de a proteja datele și informațiile cu care vin în contact, precum 

și resursele tehnologice alocate spre folosință, într-o manieră eficientă, etică și legală. 

Manipularea, răspândirea sau abuzarea neregulamentară a informațiilor și resurselor aferente 

constituie abateri grave care pot atrage aplicarea unor sancțiuni administrative, disciplinare, 

contractuale și legale. 
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SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

CAPITOLUL XXIII NORME OBLIGATORII ŞI DISPOZIŢII FINALE 

Art.149. Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat, ori de câte ori necesitățile legale 

de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer. 

Art.150. Regulamentul Intern va fi prelucrat de către conducerea fiecărui loc de muncă cu toţi 

angajaţii, pe secţii, laboratoare, servicii şi compartimente, încheindu-se proces – verbal sub 

semnătură de luare la cunoştinţă. 

Art.151. Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului Intern, 

prelucrarea se face de către şeful secţiei (compartimentului) în care acesta se angajează, 

confirmarea aducerii la cunoștință anexându-se la contractul de muncă. 

Art.152. Prezentul regulament intern se completează în mod corespunzător atât cu legea 

drepturilor pacientului (Legea nr.46/2003) cât și cu codul de deontologie medicală. În cazul 

constatării de către comisiile special abilitate ale unităţii (Consiliul Etic, Comisia de disciplină, 

Comisiile special numite de Managerul unităţii în vederea desfăşurării unei anchete 

administrative) asupra existenţei unor indicii ce denotă încălcarea normelor de conduită etică 

şi/sau asupra încălcării Codului de Deontologie medicală, unitatea poate sesiza organele 

jurisdicţionale competente în a constata abaterea şi dispune sancţiunile care se impun, după 

caz. 

Art.153. Prin luarea la cunostinţă prin semnatură a prezentului regulament intern, a contractului 

individual de muncă şi a fişei postului, salariatul se obligă să respecte prevederile acestora şi 

să suporte consecinţele pentru încălcarea lor. 
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