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C A P I T O L U L    I   
 

 Dispoziţii generale 
 

 Art.1. Prezentul Regulament intern, denumit în continuare ,,Regulament,, este întocmit conform 
prevederilor Legii nr.53/2003 -Codul Muncii- cu modificările şi completările ulterioare şi stabileşte 
totalitatea raporturilor individuale de muncă şi aplicarea reglementărilor din domeniul raporturilor de 
muncă, jurisdicţia muncii, normele de disciplina muncii, sănătate si securitate în muncă din cadrul 
Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, judeţul Vâlcea. 
  Art.2. În cuprinsul Regulamentului următorii termeni se definesc astfel:  

- ,,angajator,,  -Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti 
- ,,salariat/angajat,, -persoana fizică aflată în raporturi de muncă cu angajatorul în temeiul unui 

contract individual de muncă. 
Art.3. Regulamentul intern reglementează, în scopul optimizării activităţii unităţii şi al creşterii 

calităţii serviciilor furnizate, raporturi interne cuprinzând următoarele categorii de dispoziţii: 

 reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme 
de încălcare a demnităţii 

 reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii 

 conducerea unităţii, drepturile şi obligaţiile acesteia şi cele ale salariaţilor 

 reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 

 abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile 

 reguli referitoare la procedura disciplinară 

 procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 

 modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale. 
Art.4. Regulamentul se aplică tuturor salariaţilor din spital, indiferent de durata contractului 

individual de muncă. 
(2) Fumatul este interzis în Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti. 
(3) Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru : 

 a) personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, 
cursuri de perfecţionare, specializare ; 
 b) personalul firmelor care asigură diverse servicii în incinta spitalului, cu obligaţia de a respecta 
şi clauzele prevăzute în contractele încheiate între părţi (curăţenia spitalului, păstrarea liniştii şi 
păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact). 
 c) 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 sau 
desfăşurării lor în unitate. 

Art.5.(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii. 
 (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie,religie, 
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau 
activitate sindicală este interzisă. 
 Art.6. Orice salariat beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de 
protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă precum şi de respectarea demnităţii şi conştiinţei 
sale fără nici o discriminare. De asemenea, salariatele unităţii beneficiază de măsurile de protecţie 
socială statuate prin O.U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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C A P I T O L U L  II 
 

Comitetul director 
 
Art.7.(1) Conducerea executivă a spitalului este asigurată de Comitetul director format din 

Managerul spitalului, Directorul medical şi Directorul financiar-contabil. 
(2) Membrii comitetului director sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani de către manager, prin 

concurs organizat în condiţiile legii. Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac 
parte din Comitetul director, conducerea interimară a spitalului se numeşte prin act administrativ al 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, pe o perioadă de maximum 6 luni. 
         Art.8. Atribuţiile Comitetului director sunt : 

 elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor 
scrise ale consiliului medical ; 

 elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii 
medicale al spitalului ; 

 propune managerului, în vederea aprobării : 
      a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în 
vigoare ; 
      b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, 
conform legii. 

 elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama 
spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii ; 

 propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice 
privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, 
precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin 
ordin al ministrului sănătăţii ; 

 elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către 
compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi 
compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului ; 

 urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 
compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul 
alocat ; 

 analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl 
supune spre aprobare managerului ; 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe 
care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite ; 

 analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea 
tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale ; 

 elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză ; 

 la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare 
managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente 
şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde 
de realizarea acestora ; 

 analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor 
asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului ; 

 întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă Consiliului Judeţean Vâlcea, 
Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, precum şi Ministerului Sănătăţii ; 
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 negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de 
furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate ; 

 se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a 
managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi ; 

 face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea 
sediului şi a denumirii spitalului ; 

 negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici 
de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca 
anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului ; 

 răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin ; 

 analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul 
anual de activitate al spitalului. 

 comitetul director are autoritatea de a dispune rotirea personalului medical(superior, mediu, 
auxiliar) între secţii. 
Art.9. Atribuţiile managerului  sunt următoarele: 

În domeniul strategiei serviciilor medicale: 

 elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, planul de 
dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului 
director şi pe baza propunerii consiliului medical; planul de dezvoltare al spitalului se 
structurează pe etape anuale, evaluate la sfârşitul fiecărui an financiar 

 aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor 
comitetului director şi a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale 

 aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 
propunerea consiliului medical 

 aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului în 
concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei 

 elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului 
şi participă la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a 
spitalului 

 face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director şi a consiliului medical, privind 
structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea 
aprobării de către Ministerul Sănătăţii în conformitate cu reglementările în vigoare 

 aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii adecvate 
la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită 

În domeniul managementului economico-financiar:  

 aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice 

 aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se 
realizeze într-un exerciţiu financiar,în condiţiile legii, la propunerea consiliului medical şi a 
comitetului director 

 aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite 
ierarhic superior 

 aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţii, laboratoare şi 
compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de 
secţii, laboratoare şi compartimente din structura spitalului 

 urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente, 
conform contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale spitalului 

 răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor şi 
compartimentelor, prin intermediul consiliului medical 

 în cazul existenţei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi 
evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate în condiţiile legii 
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 efectuează plăţi, fiind ordonator secundar de credite 

 împreună cu consiliul de administraţie identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale 
spitalului, în limitele legii 

 negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii 
medicale cu casa de asigurări de sănătate judeţeană şi după caz cu case de asigurări de 
sănătate private şi alţi operatori economici 

 răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii 
În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor: 

 monitorizează și răspunde de calitatea serviciilor hoteliere oferite de spital 

 respectă drepturile pacientului 

 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai 
managementului spitalului public 

 nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor 
programelor si subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei 
elaborate de ministerul sănătăţii 

 răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către 
personalul medico-sanitar din spital 

 urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 
recomandărilor consiliului medical 

 urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, 
coordonată de directorul medical cu sprijinul consiliului medical  

 negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului protocoale de colaborare şi/sau contracte 
cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale 

 răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, 
tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi prevenirea infecţiilor nozocomiale, în conformitate cu 
normele stabilite de ministerul sănătăţii 

 răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare 

 analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 
medical şi consiliului etic, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

 urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor 
pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora. 

În domeniul managementului resurselor umane: 

 aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat 

 înfiinţează, cu aprobarea comitetului director comisii specializate în cadrul spitalului, necesare 
pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi:comisia medicamentului, nucleul de calitate, 
comisia de analiză a decesului, etc. a căror organizare şi funcţionare se precizează în 
regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului 

 stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor 
şefilor de secţii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare  

 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director 

 numeşte membrii comitetului director 

 aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 
personalul spitalului, în condiţiile legii 

 aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat 
în subordine 

 realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, 
conform structurii organizatorice şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care 
s-au făcut 

 aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare 
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 negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital 

 încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu şefii de secţii, laboratoare şi servicii. 
În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă al căror 
nivel se aprobă anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare şef de secţie 

 urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine 

 respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 
În domeniul managementului administrativ: 

 aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea 
prealabilă de către Consiliul Judeţean Vâlcea 

 reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice 

 încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii 

 răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii spitalului 

 încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul 
Sănătăţii 

 răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în 
condiţiile prevăzute de lege 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 
păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la 
activitatea spitalului 

 pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile 
legii, date privind activitatea spitalului 

 prezintă Consiliului judeţean Vâlcea informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat 
în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli 

 răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de 
lege, în format scris şi electronic 

 aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii 

 răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi 
reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului 

 conduce activitatea curentă a spitalului în conformitate cu reglementările legale în vigoare 

 împreună cu comitetul director elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi 
coordonează asistenţa medicală în caz de dezastre, război, atacuri teroriste, conflicte sociale şi 
alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare 

 propune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean un înlocuitor pentru perioadele când 
nu este prezent în spital 

 nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din contractul de 
management cu excepţia cazurilor de indisponibilitate 

 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern și îl va schimba ori de câte ori 
este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal, conform listei de dotare cu 
echipament individual de protecție 
Art.10. Atribuţiile directorului financiar contabil sunt următoarele: 

 monitorizează și răspunde de calitatea serviciilor hoteliere oferite de spital 

 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern și îl va schimba ori de câte ori 
este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal, conform listei de dotare cu 
echipament individual de protecție 

 respectă drepturile pacientului 

 asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar contabile a unităţii 
în conformitate cu dispoziţiile legale 
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 organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară 

 organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură 
efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor  

 asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a 
bilanţurilor anuale şi trimestriale 

 angajează unitatea prin semnătură, alături de manager, în toate operaţiunile patrimoniale, 
având obligaţia, în condiţiile legii de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale 

 răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar contabil cu privire la 
organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea integrităţii patrimoniului 
unităţii 

 participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a 
datelor contabilităţii 

 asigură îndeplinirea, în conformitate cu prevederile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul 
statului, bugetele fondurilor speciale, trezorerie şi terţi 

 asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor 
în contabilitate şi se preocupă de introducerea tehnicii de calcul a lucrărilor în domeniul 
financiar contabil 

 ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor 

 asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri 
pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionare 

 îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de lege 

 exercită controlul ierarhic operativ curent asupra activităţilor supuse acestui control 

 împreună cu celelalte compartimente întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor 
de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste 
necesar, de respectare a normelor privind disciplina contractuală şi financiară, în scopul 
administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi fondurilor, în vederea îmbunătăţirii 
continue a asistenţei medicale 

 prezintă periodic studii privind evaluarea financiară a acţiunii de sănătate şi analiza posturilor 

 organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a personalului 
financiar contabil din subordine 

 propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi 
cheltuieli 

 asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea 
indicatorilor financiari aprobaţi si respectarea disciplinei contractuale şi financiare  

 participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de 
sănătate 

 participă la elaborarea regulamentului intern, a fişelor postului personalului din subordinea 
directă 

 analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzut de 
lege precum şi pentru situaţii de criză 

 evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici 

 asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital 

 organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului 
din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora 

 organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor 
materiale în unitate 

 rezolvă personal sau prin salariaţii din subordine orice alte sarcini prevăzute de actele 
normative referitoare la activitatea financiar contabilă. 
 
 



Regulamentul intern al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti 
 

 
9/59 

 

Art.11. Atribuţiile directorului medical sunt următoarele: 

 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern și îl va schimba ori de câte ori 
este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal, conform listei de dotare cu 
echipament individual de protecție 

 respectă drepturile pacientului 

 în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la termen 
a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, 
bugetul de venituri şi cheltuieli 

 monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea 
satisfacţiei pacienţilor şi elaborează împreună cu şefii de secţii propuneri de îmbunătăţire a 
activităţii medicale 

 aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 
implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital 

 răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor 
pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi 

 coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului 

 întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de 
secţii 

 avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii 

 asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 
colaborând cu Colegiul Medicilor din România 

 răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 
desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite(ex:cazuri foarte 
complicate care necesită durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite,etc.) 

 participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi 
în alte situaţii speciale 

 stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la 
nivelul spitalului, în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi 
a rezistenţei la medicamente 

 supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului 

 asigură şi răspunde de cunoaşterea de către personalul medical a actelor normative care 
reglementează acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de 
sănătate 

 răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de 
prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în 
protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie respectiv a 
normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor 
acordate 

 coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele 
medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date 

 ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil 
pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi 
îmbolnăvirilor profesionale 

 stabileşte măsurile necesare pentru cunoaşterea de personal a regulilor de etică profesională, 
încălcarea acestor reguli şi sancţionarea abaterilor conform legii 

 controlează şi răspunde de întocmirea directă şi completă a foilor de observaţie clinică generală 

 urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice 



Regulamentul intern al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti 
 

 
10/59 

 

 controlează şi asigură justa utilizare a medicamentelor, evitarea polipragmaziei, folosirea la 
prescripţii a denumirii comune internaţionale a medicamentelor 

 ca preşedinte al consiliului medical al unităţii urmăreşte calitatea serviciilor medicale oferite de 
spital, colaborând cu nucleul de calitate, asigurând împreună cu consiliul medical îndeplinirea 
atribuţiilor ce revin consiliului 

 controlează respectarea programului şi a activităţii în gardă 

 participă la raportul de gardă 

 discută cazurile problemă şi atitudinea terapeutică 

 rezolvarea cazurilor sociale în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă 

 aduce la cunoştinţa managerului orice problemă medicală şi măsurile pe care doreşte să le ia  

 răspunde şi organizează activităţi medicale conform cerinţelor legate de respectarea şi 
implementarea legilor prioritare în sănătatea mintală 

 răspunde de respectarea drepturilor pacienţilor 

 coordonează si controlează modul în care asiguraţii internaţi sunt informaţi asupra serviciilor 
medicale oferite 

 este locţiitorul managerului pe perioada absenţei acestuia din unitate 

 analizează şi propune măsuri pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile 
de servicii medicale ale populaţiei 

 realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, 
conform structurii organizatorice 

 răspunde de rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activităţile medicale ale 
personalului din subordinea directă 

 răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, 
alimentaţie şi prevenirea infecţiilor nozocomiale în conformitate cu normele stabilite de 
Ministerul Sănătăţii 

 negociază cu seful de secţie şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de 
performanţă ai managementului secţiei, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de 
administrare al secţiei 

 participă la elaborarea regulamentului intern, a fişelor postului personalului din subordinea 
directă 

 respectă prevederile legale privind păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii 
datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor cu caracter secret referitoare la 
activitatea spitalului.  

 

C A P I T O L U L  III 
 

Consiliul de administraţie 
 

 Art.12. În cadrul spitalului funcţionează un Consiliu de administraţie, care are rolul de a 
dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face 
recomandări managerului în urma dezbaterilor. 
     Art.13. (1) Membrii Consiliului de administraţie al spitalului sunt : 
     a) 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea ; 
     b) 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Vâlcea, din care unul să fie economist ; 
     c) 1 reprezentant numit de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea ; 
 d) 1 reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat ; 
 e) 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat. 
 (2) Membrii Consiliului de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, inclusiv membrii 
supleanţi, se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute la alin. (1). 
 Art.14. Managerul spitalului participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot. 
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 Art.15. Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate (SANITAS), afiliat 
federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă 
ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie. 
 Art.16. Preşedintele Consiliului de administraţie este ales cu majoritate simplă din numărul total 
al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

Art.17. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 
solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu 
majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

Art.18. Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele : 

 avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi 
anuale ; 

 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin 
act administrativ al Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea ; 

 aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 
medicale ale populaţiei ; 

 avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii ; 

 analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea 
managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii ; 

 propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în 
cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) şi la art. 1833 alin. (1) 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

C A P I T O L U L  IV 
 

Consiliul medical 
 

Art.19. Consiliul medical este compus din medicii şefi de secţie, şefii de laboratoare şi 
compartimente medicale şi farmacistul spitalului. Preşedintele Consiliului medical este Directorul 
medical. 

Art.20.  Atribuţiile Consiliului medical sunt următoarele: 

 îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii 
medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie al pacienţilor 

 monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii 
performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate 

 întărirea disciplinei economico financiare 

 îngrijirea pacienților în echipe multidisciplinare 

 evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri 
pentru elaborarea : 

- planului de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului ; 
- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului 
- planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţie de aparatură şi echipamente 

medicale, medicamente şi materiale sanitare. 

 face propuneri Comitetului director în vederea elaborării Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului ; 

 participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al 
spitalului ; 

 desfăşoară activitatea de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 
desfăşurate în spital, în colaborare cu nucleul de calitate şi compartimentul de prevenire şi 
control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului, inclusiv : 

- evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 
ambulatoriul integrat al acestuia ; 
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- monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală ; 
- prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.  

 stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 
spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora ; 

 elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe 
care îl supune spre aprobare managerului ; 

 înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor 
medicale desfăşurate la nivelul spitalului ; 

 evaluează necesarul de personal medical al fiecarei secţii/laborator şi face propuneri 
Comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului ; 

 evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi 
numărul acestora la nivelul spitalului, după caz ; 

 participă la întocmirea fişelor posturilor pentru întreg personalul medical angajat ; 

 înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 
continuă a personalului medico-sanitar ; 

 face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 
desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate ;  

 participă la îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul creşterii 
gradului de satisfacţie a pacienţilor ; 

 reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi străinătate şi facilitează 
accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră ; 

 asigură respectarea nomelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 
colaborând cu Colegiul Medicilor din România ; 

 răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale 
desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare ; 

 analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de ex: cazuri foarte 
complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.) ; 

 participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi 
alte situaţii speciale ; 

 stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente la nivelul spitalului, în 
vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi rezistenţei la 
medicamente ;  

 supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidentialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului ; 

 avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii ; 

 analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, 
referitoare la activitatea medicală a spitalului ; 

 elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 

 

Consiliul de etică 
 

Art.21. Consiliul de etică este format din 7 membri pentru o perioada de 3 ani, având 
următoarea componenţă:  

 3 reprezentanți aleși ai corpului medical al spitalului;  

 2 reprezentanți aleși ai asistenților medicali din spital 

 un reprezentant al aparatului funcțional al spitalului cu studii superioare;  

 un reprezentant ales al asociațiilor de pacienți. 
Art.22. Consiliul de etică este condus de un președinte ales prin vot secret dintre membrii 

acestuia. 
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Art.23. Consiliul de etică se întâlneşte lunar sau când apar noi sesizări ce necesită analiză de 
urgență, la convocarea managerului, a președintelui consiliului sau a cel puțin patru dintre membrii 
acestuia.  

Art.24. Atribuţiile Consiliului de etică sunt următoarele: 

 promovează valorile etice în rândul personalului medico sanitar, auxiliar și administrativ al 
unității sanitare; 

 identifică și analizează vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, propune managerului 
adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității 
sanitare; 

 formulează și înaintează mangerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de 
etică; 

 analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al unității sanitare și poate face 
propuneri pentru îmbunătățirea acestuia; 

 formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unității sanitare; 

 analizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu ce pot apărea în exercitarea profesiei 
medicale; 

 primește, din partea managerului, sesizările făcute în vederea soluționării; 

 analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient cadru 
medico sanitar și personal auxiliar din cadrul spitalului; 

 verifică dacă personalul medico sanitar și auxiliar sanitar, prin conduita sa, încalcă drepturile 
pacienților prevăzute în legislația specifică; 

 analizează sesizările personalului unității în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârșite de 
pacienți sau superiori ierarhici; 

 analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane și propune măsuri concrete de 
soluționare; 

 emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate; 

 emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă; 

 asigură informarea managerului, a compartimentului de integritate din cadrul Ministerului 
Sănătății și a petentului privind conținutul avizului etic; 

 aprobă conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora; 

 înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către 
personalul medico sanitar sau auxiliar sanitar sau acte de condiționare a acordării de serviciilor 
medicale de obținere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat 
organele conform atribuțiilor de serviciu; 

 sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot 
face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare 
sau de către petent; 

 aprobă conținutul rapoartelor bianuale și anuale întocmite de secretarul consiliului de etică; 

 redactează anuarul etic, care cuprinde modul de soluționare a spețelor reprezentative din cursul 
anului precedent; 

 analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al 
pacientului. 
Art.25. În spital mai sunt organizate, conform cu legislaţia în vigoare, şi alte comisii ( Comisia 

medicamentului, Comisia de cercetare disciplinară, Comisia de analiză a deceselor intraspitalicești, 
Comisia de internare nevoluntară, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă etc.) cu atribuţii descrise 
în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii. 
  

Structura de management al calității serviciilor medicale 
 

Art.26.În cadrul Spitalului de psihiatrie Drăgoești este înființată structura de management al 
serviciilor medicale la nivel de birou. 



Regulamentul intern al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti 
 

 
14/59 

 

Art.27.Biroul de management al calității serviciilor medicale desfășoară în principal, 
următoarele activități: 

 pregătește și analizează planul anual al managementului calității; 

 coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității: 
manualul calității și procedurile; 

 coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul 
unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator și a standardelor de 
calitate; 

 coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor; 

 colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de 
management al calității; 

 implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite; 

 asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate 
de manager; 

 asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu 
cerințele specifice; 

 coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului 
aacțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun; 

 coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității; 

 asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în 
scopul asigurării sănătății pacienților; 
asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calitații 
 

C A P I T O L U L  V 
 

 Drepturile şi obligaţiile angajatorului 
 

Art.28. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu 
personalitate juridică, care asigură servicii medicale de specialitate curativă, preventivă şi de 
recuperare. 

Art.29. Din punct de vedere al structurii organizatorice, unitatea este un spital de 
monospecialitate - psihiatrie, care asigură asistenţă medicală în acest domeniu, pentru tot judeţul. 
 Art.30. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti este organizat şi funcţionează în baza Legii  nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile şi completările ulterioare.  
 Art.31. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti este subordonat Consiliului Judeţean Vâlcea şi, pentru 
îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, prin managerul desemnat prin concurs/interimar emite decizii.  

Art.32. În scopul organizării corespunzătoare a muncii şi a creării condiţiilor optime pentru 
desfăsurarea normală a întregii activităţi spitalul are în principal următoarele drepturi: 

 să stabilească organizarea si funcţionarea spitalului; 

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

 să exercite în permanenţă controlul asupra modului de îndeplinire de către fiecare salariat a 
sarcinilor sale de serviciu prevăzute în fişa postului; 

 să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit 
legii şi prezentului regulament; 

 să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalităţii lor; 

 de a verifica prin control cu fiola etilotest sau prin recoltarea de probe biologice starea 
salariatului în cazul suspiciunii consumului de alcool; 

 să stabilească obiectivele de performanţă individuale precum şi criteriile de evaluare a realizării 
acestora. 
Art.33. Angajatorului îi revin în principal următoarele obligaţii: 

 asigurarea conduitei corecte faţă de toţi angajaţii; 

 respectarea principiului nediscriminării şi înlăturarea oricărei forme de încălcare a demnitătii; 
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 garantarea protecţiei, igienei şi securităţii muncii; 

 garantarea aplicării tuturor prevederilor muncii şi asigurarea informării salariaţilor despre aceste 
proceduri; 

 asigurarea procedurii de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, conform legislaţiei 
în vigoare; 

 să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă, precizând norma de muncă, locul de muncă, atribuţiile şi 
răspunderile fiecăruia, programele individualizate de muncă;  

 să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg  din lege, din contractul colectiv de muncă şi din 
contractul individual de muncă; 

 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; 

 să asigure respectarea normelor legale privind durata timpului de lucru şi a celui de odihnă, 
precum si condiţiile specifice, după caz, privind munca femeilor şi a tinerilor; 

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

 să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

 să plătească salariile înaintea oricăror alte obligaţii băneşti; 

 realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi paza  contra 
incendiilor conform normelor în vigoare; 

 să asigure condiţii corespunzătoare de muncă; 

 să se consulte cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor cu privire la drepturile şi interesele 
acestora; 

 să răspundă la cererile şi referatele salariaţilor unităţii în termen de 30 de zile de la data 
înregistrării acestora; 

 să asigure permanenţa asistenţei medicale necesare, programarea judicioasă a tuturor 
pacienţilor care solicită consultaţii în aşa fel încât să evite aglomeraţia şi aşteptările îndelungate 
ale acestora  

  să asigure efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale 
bolnavilor spitalizaţi; 

 să asigure prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale; 

 să asigure stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii 
spitalizaţi; 

 să asigure aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor ; 

 să asigure aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie ; 

 să asigure aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct 
de vedere calitativ şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană prevăzută de legislaţia în vigoare; 

 asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii 
nozocomiale ; 

 în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital ; 

 răspunderea, potrivit legii, pentru calitatea actului medical ; 

 răspunderea pentru prejudiciile cauzate pacienţilor, din culpă medicală, răspunderea fiind 
individuală ; 

 să asigure respectarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din 
serviciile medicale acordate asiguraţilor ; 

 obligativitatea personalului medical de a respecta dreptul la libera alegere a furnizorului de 
servicii medicale în situaţiile de trimitere la consultaţii interdisciplinare ; 

 acordarea primului ajutor medical şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se 
prezintă la spital dacă starea persoanei este critică ; 

 să asigure condiţii de cazare, igienă şi alimentaţie conform normelor aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii ; 
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 să asigure derularea în bune condiţii a programelor de sănătate aprobate conform legislaţiei în 
vigoare şi raportarea statistică a indicatorilor specifici programului, precum şi monitorizarea 
pacienţilor cronici; 

 să asigure desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă pentru medici, asistenţi 
medicali si alt personal ale căror costuri vor fi suportate de personalul beneficiar; 

 să asigure asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi 
alte situaţii de criză. 

 

C A P I T O L U L   VI 
 

 Drepturile şi obligaţiile salariaţilor 

 

 Art.34. Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod 
responsabil, conform reglementărilor profesionale, codului de deontologie medicală, codului de etică 
preofesională al asistenţilor medicali şi cerinţelor postului. 
 Art.35. Salariaţii au, în principal, următoarele drepturi: 

 dreptul la salarizare pentru munca depusă ; 

 dreptul la pauza de masă(15 minute), repaus zilnic şi săptămânal; 

 dreptul la concediu de odihnă anual ; 

 dreptul la egalitate de şanse şi de tratament ; 

 dreptul la demnitate în muncă; 

 dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

 dreptul la acces la formarea profesională ; 

 dreptul la informare şi consultare ; 

 dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 
muncă ; 

 dreptul de protecţie în caz de concediere ; 

 dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

 dreptul de a participa la acţiuni colective; 

 dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

 dreptul de a fi informat despre orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locul 
său de muncă; 

 dreptul de a-şi informa şeful direct de orice încercare de încălcare a drepturilor sale; 

 să informeze angajatorul de orice încercare de încălcare a sarcinilor de serviciu de către  şeful 
direct şi de orice încercare de stabilire a unei relaţii de subordonare de către altă persoană 
decât şeful său direct; 

 să solicite asistenţa organizaţiei sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datorită exercitării 
drepturilor sale; 

 se poate adresa conducerii spitalului pentru soluţionarea nevoilor şi nemulţumirilor personale; 

 alte drepturi prevăzute de lege. 
Art.36. Principalele obligaţii ale salariaţilor sunt următoarele: 

 asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale; 

 respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a 
medicamentelor cu regim special; 

 organizează şi desfăşoară programul de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, atat 
pentru pacienţi, cât şi pentru aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare; 

 utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, 
supraveghează colectarea, depozitarea transportul şi eliminarea finală a materialelor şi 
instrumentarului  de unică folosinţă utilizat, asigurând depozitarea corespunzătoare a acestora 
în vederea distrugerii; 
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 respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 
nozocomiale; 

 poartă ţinuta obligatorie în timpul serviciului, respectiv echipamentul  corespunzător funcţiei pe 
care o deţine, în vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic personal; 

 să apere, în mod obligatoriu, patrimoniul Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; 

 să acţioneze împotriva oricărei lipse de răspundere, a neglijenţei şi risipei, a oricăror fapte care 
aduc pagube patrimoniului; 

 respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care 
colaborează; 

 respectă secretul profesional; 

 respectă cu stricteţe ordinea şi disciplina la locul de muncă; 

 respectă programul de lucru, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern al 
unităţii; 

 pentru secţiile în care se lucrează în ture, salariatul din tură are obligaţia de a nu pleca de la 
lucru până la venirea înlocuitorului; 

 în întreaga activitate desfăşurată în cadrul spitalului, întregul personal medico-sanitar are 
obligaţia de a folosi un limbaj politicos atât faţă de pacienţi, cât şi faţă de vizitatori şi de 
însoţitorii pacienţilor; 

 să folosească instrumentarul şi aparatura medicala încredinţată la parametrii de funcţionare 
prevăzuţi în documentaţia tehnică şi să se preocupe de prelungirea duratei de funcţionare a 
acestora; 

 să folosească în mod raţional materialele pe care le utilizează, fără ca prin aceasta să scadă 
nivelul actului medical şi aceasta să conducă la scopul final - vindecarea bolnavilor; 

 să înştiinţeze şeful ierarhic superior de îndată ce a luat la cunoştinţă de existenţa unor nereguli, 
greutăţi în executarea sarcinilor ce-i revin şi să propună măsuri pentru remedierea unor astfel 
de situaţii; 

 să respecte drepturile pacienţilor, în conformitate cu Legea nr. 46/2003 privind drepturile 
pacientului; 

 anunțarea aparținătorilor pacientului decedat în termen de minim 2 ore și maxim 4 ore de la 
decesul acestuia; 

 să utilizeze resursele informative ale unităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 execută şi alte sarcini de serviciu care nu sunt prevăzute în fişa postului sau în contractul 
individual de muncă în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului; 

 să îndeplinească atribuţiile de serviciu în conformitate cu fişa postului şi cu prezentul 
regulament; 

 respectarea strictă a programului de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de muncă 
pentru executarea întocmai şi la timp a sarcinilor de serviciu ce le revin;  

 utilizarea aparatelor medicale, utilajelor şi instalaţiilor încredinţate potrivit parametrilor de 
funcţionare din documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă; 

 să realizeze norma de muncă sau după caz, de a îndeplini întocmai şi la timp atribuţiile ce le 
revin conform fişei postului sau a dispoziţiilor transmise pe cale ierarhică; 

 să respecte disciplina muncii,  ordinea şi curăţenia la locul de muncă, să afişeze un 
comportament adecvat postului pe care îl ocupă în unitate, să manifeste amabilitate si 
înţelegere faţă de toţi salariaţii, să respecte directivele primite din partea superiorilor; 

 informarea conducătorului locului de muncă despre orice situaţie perturbatoare sau generatoare 
de prejudicii; 

 promovarea raporturilor colegiale si menţinerea comportării corecte în cadrul relaţiilor de 
muncă; 

 anunţarea conducătorului locului de muncă de către salariatul  care beneficiază de concediu 
medical din prima zi de incapacitate de muncă, transmiţând în acest sens declaraţia pe proprie 
răspundere la unitate; 
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 să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 
aplicabil  precum şi în contractul individual de muncă; 

 să raspundă patrimonial, în temeiul normelor şi răspunderii civile contractuale pentru pagubele 
materiale produse din vina şi în legătură cu  munca sa; 

 respectarea secretului de serviciu; 

 asigură confidenţialitatea serviciilor acordate pacienţilor şi respectă secretul profesional; 

 fiecare angajat are obligatia să întreţină, să verifice şi să răspundă de bunurile materiale puse 
la   dispozitie de unitate pentru desfăşurarea activităţii sale;  

 folosirea unui comportament adecvat faţă de superiori, colaboratori şi subalterni;  

 să-şi menţină nivelul de competenţă pe tot cursul carierei profesionale, să caute totodată să se 
perfecţioneze continuu în meseria avută; trebuie să-şi sporească necontenit calificarea 
profesională, nivelul de cunostinţe, în scopul creşterii calităţii muncii şi eficienţei acesteia; 

 să respecte confidenţialitatea şi să fie loiali în desfăşurarea activităţii spitalului. Personalul 
spitalului nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activităţii, nici după încetarea 
acesteia, fapte sau date care ar putea dăuna interesului sau prestigiului unităţii. Informaţiile 
referitoare la activitatea desfăşurată, proiecte incluse în plan, informaţii despre pacienţii 
spitalului, salarizare, sunt absolut confidenţiale, iar nerespectarea acestor prevederi poate fi 
sancţionată cu desfacerea contractului de muncă. Lucrările întocmite în unitate nu pot fi copiate 
sau folosite în afara orelor de program decât cu acordul şefului ierarhic superior sau cu acordul 
conducerii spitalului; 

  să respecte normele de comportament în cadrul spitalului, relaţiile între angajaţi nu trebuie să 
perturbe în vreun fel activitatea spitalului. Toate disputele, neînţelegerile se vor rezolva pe cale 
amiabilă şi nu în prezenţa pacienţilor sau a persoanelor străine din exteriorul unităţii; 

 în cazul în care au comis sau au asistat la comiterea unor abateri de la disciplina muncii 
salariaţii au obligaţia de a da declaraţii privind împrejurările în care s-au comis faptele; 

 să aibă o ţinută vestimentară care să se supună principiilor decenţei, bunului gust, 
profesionalismului şi eleganţei; 

 să nu parăsească locul de muncă, lăsând fără supraveghere instalaţiile, utilajele, aparatele 
medicale cu grad de periculozitate ridicat, să anunţe seful ierarhic superior, în caz de 
neprezentare a schimbului şi să nu părăsească schimbul până nu se iau măsurile care se 
impun; 

 îşi însuşeşte şi aplică întocmai instrucţiunile de exploatare şi întreţinere a tehnicii din dotare; 

 îşi însuşeşte şi respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, P.S.I. şi a altor 
reglementări stabilite la nivelul spitalului prin paza şi securitatea patrimoniului; 

 participă la executarea unor operaţiuni impuse de stări de lucru excepţionale sau cazuri de forţă 
majoră; 

 se prezintă la program într-o stare corespunzătoare pentru executarea sarcinilor de serviciu; 

 execută dispoziţia sau sarcina de serviciu primită de la conducătorul locului de muncă sau de la 
şeful ierarhic superior; 

 să se prezinte la instructajele periodice şi la examenele profesionale psihologice şi medicale 
programate de conducerea unităţii; 

 să asigure corespunzător paza şi securitatea instituţiei în timpul efectuării serviciului de noapte 
şi zi pe unitate; 

 de a rezolva operativ în strictă conformitate cu dispoziţiile legale cererile, sesizările şi 
doleanţele cetăţenilor; 

 orice act care emană din secţia sau compartimentul spitalului va fi semnat obligatoriu de 
persoana care l-a întocmit; 

 de a aduce la cunoştinţa biroului RUNOS toate modificările ce survin în viaţa personală sau 
familială, ca: schimbarea actelor de identitate, stare civilă, copii, situaţie militară,  studii, 
domiciliu în termen de 15 zile de la data survenirii modificării, în caz contrar este direct 
răspunzător de pierderea drepturilor ce decurg din neprezentarea acestora la timp; 



Regulamentul intern al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti 
 

 
19/59 

 

 să nu absenteze nemotivat de la serviciu; 

 să ia măsurile necesare pentru evitarea risipei de orice fel, pentru înlăturarea oricărei neglijenţe 
în păstarea şi administrarea bunurilor. 
Art.37. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul regulament, indiferent de funcţia 

sau de postul pe care îl ocupă, salariaţilor le sunt interzise următoarele: 

 părăsirea locului de muncă şi dormitul în timpul programului de lucru; 

 introducerea sau consumarea în instituţie de băuturi alcoolice ori facilitarea săvârşirii acestor 
fapte;  

 efectuarea de convorbiri telefonice în timpul serviciului în interes sau scop personal; 

 prezentarea la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice. Persoanelor care se prezintă la 
programul de lucru sub influenţa alcoolului li se interzice accesul în spital şi li se aplică 
sancţiunile prevăzute de lege; în scopul verificării acestui fapt va fi efectuată obligatoriu testarea 
cu fiola etilotest sau vor fi recoltate probe biologice, refuzul salariatului constituind abatere 
disciplinară şi sancţionată conform regulamentului;  

 consemnarea fictivă a prezenţei la program a altui salariat; 

 prezentarea într-o ţinută sau atitudine nepotrivită sau într-o stare necorespunzătoare care 
împiedică îndeplinirea în mod normal a sarcinilor de serviciu; 

 fumatul sau introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea 
provoca incendii sau explozii la locurile de muncă în care fumatul sau introducerea acestora 
este interzisă; 

 părăsirea locului de muncă fără autorizarea şefului ierarhic înaintea terminării programului de 
lucru, cunoscând că şi plecările în interes de serviciu se pot face numai cu aprobarea şefului 
ierarhic, pe baza de dovadă scrisă şi semnată de către acesta; 

 adresarea de cuvinte injurioase, ofensatoare, calomnioase, manifestarea unor atitudini 
jignitoare, precum şi comiterea unor acte imorale, violente sau agresiuni faţă de orice alt 
salariat al spitalului, pacienţi sau personal din afară; 

 comunicarea sau divulgarea pe orice cale a secretului de serviciu, copierea pentru alţii fără 
autorizaţie scrisă a administraţiei de acte, note, schiţe, planuri, date sau alte elemente privind 
activitatea spitalului; 

 executarea de lucrări străine de interesele spitalului, precum şi a celor de interes personal; 

 împiedicarea altor salariaţi de a-şi executa sarcinile de serviciu; 

 săvârşirea de acte ce ar putea să pună în primejdie siguranţa spitalului, a salariaţilor sau a 
propriei persoane; 

 participarea la manifestaţii sportive sau culturale în timpul programului de lucru; 

 scoaterea din cadrul spitalului prin orice mijloace a oricăror bunuri fără forme de ieşire eliberate 
de cei în drept; 

 înstrăinarea, însuşirea sau traficarea inventarului de orice fel aparţinând Spitalului de Psihiatrie 
Drăgoeşti; 

 divulgarea salariilor personalului angajat, considerate confidenţiale; 

 de a nu pleca în concediu fără acordul scris al conducerii instituţiei; 

 să utilizeze în scopuri personale telefoanele, faxul şi registratura unităţii; 

 să lase fără supraveghere în timpul programului de lucru aparatele şi dispozitivele; 

 să sustragă bunuri din unitate sau din avutul personal al salariaţilor; 

 aducerea sau purtarea de arme în unitate în afară de personalul autorizat în acest sens. 
 

C A P I T O L U L  VII  
 

Reguli privind disciplina în unitate 
 

Art.38. În vederea asigurării condiţiilor necesare unei aplicări corecte a prevederilor legale, a 
combaterii oricăror manifestări de indisciplină şi de încălcare a normelor de convieţuire socială, angajaţii 
sunt obligaţi : 
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 la încadrarea în muncă (angajare), să prezinte toate documentele solicitate de biroul RUNOS în 
vederea identificării lor corecte, de constituirea dosarului lor de personal şi de completare a 
contractelor individuale de muncă; 

 să permită unităţii să efectueze verificarea prealabilă angajării, acordând acceptul de a li se 
verifica activitatea la fostul/foştii lor angajatori; refuzul candidaţilor de a respecta regulile unităţii 
de verificare prealabilă determină încetarea procedurii de recrutare – angajare; 

 să studieze şi să cunoască prevederile legilor, Contractului colectiv de muncă, Regulamentului 
de organizare şi funcţionare şi ale Regulamentului intern; 

 să cunoască dispoziţiile actelor normative incidente profesional şi să le respecte întocmai; 

 să cunoască şi să respecte ordinea şi instrucţiunile cu caracter intern date de conducerea 
spitalului; 

 să utilizeze cu responsabilitate programele informatice ale spitalului şi reţeaua informatică a 
acestuia; 

 să atragă atenţia celui care dă dispozitii contrare prevederilor legale sau ordinelor şi 
instrucţiunilor cu caracter intern, iar în cazul în care dispoziţia greşită se menţine, este obligat 
să atragă atenţia în scris; 

 să aducă la cunoştinţa şefului direct orice încălcare a dispoziţiilor legale, iar în situaţia când nu 
sunt luate măsurile cuvenite, să înştiinţeze organul ierarhic superior. 
Art.39. Salariaţii  trebuie să respecte regulile privind disciplina muncii în unitate, programul de 

muncă şi să folosească integral şi cu maximum de eficienţă timpul de muncă, având obligaţia :  

 să se prezinte la locul de muncă la orele fixate şi să respecte programul de lucru ; 

 să semneze condica de prezenţă la locul de muncă, la orele fixate ; 

 să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului secţiei, serviciului, laboratorului, 
biroului sau compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea ;  

 să nu lase nesupravegheată aparatura şi echipamentele de orice tip (electronică, medicală etc.) 
şi instalaţiile sub presiune, de care răspund, din dotarea secţiilor, laboratoarelor şi cabinetelor 
medicale ori a compartimentelor administrative şi de deservire (centrală termică, spălătorie, 
bloc alimentar, magazie etc.) ; 

 să nu execute lucrări în interesul personal sau al altor persoane ; 

 să nu împiedice pe ceilalţi angajaţi în muncă sau în executarea sarcinilor de serviciu ; 

 să nu părăsească locul de muncă - la locurile de muncă unde se lucrează în schimburi - până la 
sosirea schimbului, executând operaţia de predare-primire, iar în caz de neprezentare a 
schimbului, angajatul este obligat să-l anunţe pe şeful direct pentru a lua măsurile necesare. 

 să participe la instructajul introductiv general de protecţia muncii, de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi la instructajele periodice planificate pe toată durata executării contractului 
individual de muncă ; 

 să formuleze menţiunile şi obiecţiunile cu privire la actele şi sarcinile ce le-au fost înmânate şi, 
respectiv, acordate, atunci când le consideră necorespunzătoare prevederilor legale, în scris, 
sub sancţiunea neluării lor în considerare ; 

 să respecte circuitul documentelor în unitate, conform normelor legale în vigoare şi normelor 
proprii elaborate în acest sens ; 

 să poarte echipamentul specific fiecărei categorii de personal medico-sanitar, echipamentul de 
lucru şi protecţia muncii stabilit pentru compartimentul respectiv ; 

 să utilizeze complet timpul de muncă pentru realizarea sarcinilor de serviciu care le-au fost 
planificate de şefii ierarhici superiori, asigurând o calitate corespunzătoare operaţiunilor pe care 
le execută; orice întârziere, eroare, sau defecţiune datorată neglijenţei în serviciu sau în 
executarea sarcinilor de serviciu atrage după sine imputarea pagubelor produse ; 

 să folosescă un limbaj şi o atitudine civilizată cu colegii de muncă, cu subalternii şi cu 
personalul de conducere al spitalului; orice dispută personală pe teritoriul unităţii şi în timpul 
programului normal de lucru este interzisă şi constituie abatere disciplinară, cu toate 
consecinţele care decurg din prezentul Regulament ; 
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 să aplice şi să respecte normele legale de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi 
stingere a incendiilor ; 

 să anunţe imediat orice situaţie care poate pune în pericol un loc de muncă sau orice situaţie de 
pericol iminent ; 

 să anunţe în maximum 24 de ore şefilor ierarhici situaţia în care sunt obligaţi să lipsească de la 
serviciu din motive de sănătate, constatate prin acte legal eliberate, care trebuie prezentate 
până la sfârşitul lunii în care au fost acordate; neanunţarea în termenul prevăzut determină 
nerecunoaşterea de către unitate a certificatului medical şi pontarea salariatului absent 
nemotivat. Şefii de sectii şi de compartimente din cadrul unităţii au obligaţia de a anunţa 
conducerea în termen de 24 ore în cazul în care survine situaţia prevăzută anterior ; 

 să se supună obligatoriu verificării medicale la angajare şi periodice pe durata executării 
contractului individual de muncă, care se va desfăşura în conformitate cu regulile stabilite de 
unitate; refuzul de a se supune verificării medicale periodice programate sau la solicitarea 
expresă a unităţii constituie abatere disciplinară, cu toate consecinţele care decurg din 
prezentul Regulament ; 

 să anunţe biroul RUNOS despre orice modificare a datelor personale intervenite în situaţia sa, 
pentru o corectă preluare în evidenţa de personal, în sistemul informatic al asigurărilor sociale 
obligatorii şi de impozitare a veniturilor şi alte evidenţe conform legislaţiei în vigoare; 

 să participe, în caz de calamitate, la salvarea şi punerea la adăpost a bunurilor unităţii, în 
conformitate cu planurile de evacuare aprobate la nivelul spitalului ; 

 să respecte orice alte măsuri luate de managerul unităţii, care vizează îmbunătăţirea condiţiilor 
de securitate şi sănătate în muncă şi de dezvoltare a capacităţilor tehnico-profesionale ale 
locurilor de muncă; 

 să poarte obligatoriu şi în permanenţă asupra lor - în cazul salariaţilor care au primit de la 
unitate în folosinţă - telefoanele mobile de serviciu pentru a putea fi apelaţi ori de câte ori este 
nevoie. Convorbirile telefonice în afara grupului, în interes personal de serviciu, sunt permise 
numai în cazuri de strictă necesitate. Salariaţii sunt obligaţi să plătească convorbirile telefonice 
efectuate în interes personal. În acest scop vor semna un angajament de plată; 

 să constituie garanţiile materiale prevăzute de legislaţia în vigoare pentru posturile de lucru cu 
gestiune, în conformitate cu valorile stabilite de compartimentul financiar-contabil. 

 Art.40. În vederea asigurării îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi creării unui climat sănătos în 
cadrul colectivului de muncă, angajaţii au datoria să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, 
buna conduită, fiind obligaţi : 

 să poarte la loc vizibil ecusoanele; 

 să sprijine persoanele de pază pentru restabilirea ordinii ori de câte ori aceasta se impune; 

 să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în unitate; 

 să nu practice jocuri de noroc în unitate; 

 să nu introducă sau să poarte arme pe teritoriul instituţiei chiar dacă posedă acte legale; 

 să nu practice acte de comerţ în cadrul unităţii; 

 să nu aducă jigniri, calomnii şi să nu săvârşească acte violente sau acte imorale faţă de orice 
persoană în incinta spitalului; 

 să nu primească de la cetăţeni bani sau alte foloase materiale pentru activităţile prestate în 
cadrul atribuţiilor de serviciu; 

 să nu organizeze sau să participe la întâlniri sau manifestaţii în incinta spitalului fără aprobarea 
conducerii; 

 să nu introducă, răspândească sau să afişeze în incinta spitalului afişe, liste, manifeste, etc. 
fără aprobarea conducerii. 
Art.41. (1) În vederea acordării unor servicii medicale de calitate, creării unui mediu propice 

pentru aceasta, şi corelativ drepturilor prevăzute de Legea nr. 46/2003, pacienţii se vor supune câtorva 
reguli şi obligaţii conforme normelor etice, morale şi gospodăreşti, aplicabile şi în cadrul Spitalului de 
Psihiatrie Drăgoeşti. 
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(2) Obligaţiile pacienţilor sunt prevăzute în prezentul regulament şi vor fi aduse la cunoştinţa 
persoanelor în cauză prin grija personalului medical, la internare. 
 

C A P I T O L U L   VIII  
 

Reguli privind protecţia, igiena, sănătatea şi securitatea în muncă  
 

 Art.42. În scopul aplicării şi respectării în cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti a regulilor 
privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară 
activitatea, spitalul asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin angajaţii proprii cu 
atribuţii în domeniul securităţii muncii, care constă în:  

a)instruirea  introductiv–generală, care se face: 

 noilor angajaţi în muncă, angajaţi cu contract de muncă indiferent de forma acestuia; 

 celor veniţi în unitate ca detasaţi ; 

 elevilor, studenţilor pentru practica medicală; 

 persoanelor care se află în perioada de probă în vederea angajării; 
 b)instruirea la locul de muncă se face, după instruirea introductiv-generală,  de către 
conducătorul direct al locului de muncă şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de prevenire şi 
protecţie specifice locului de muncă pentru categoriile de personal enumerate anterior.  
 c) instruirea periodică se face de către conducătorul locului de muncă respectiv. Intervalul dintre 
două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii în funcţie de condiţiile locului de muncă dar 
nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri 
periodice va fi de cel mult 12 luni. 

Art.43. (1)Instruirea periodică se va face suplimentar celei programate în următoarele cazuri : 

 când angajatul a lipsit peste 30 zile lucrătoare ; 

 când s-au schimbat echipamentele de lucru ori s-au adus modificări ale echipamentelor de 
lucru  existente ; 

 când au apărut modificări ale normelor de protecţia muncii sau ale instrucţiunilor proprii de 
securitate a muncii ; 

 la reluarea activităţii după accident de muncă ; 

 la executarea unor  lucrări specifice sau introducerea unei noi tehnologii ; 
    (2) Durata instruirii periodice nu va fi mai mică de 8 ore. Instruirea lucrătorilor va fi bazată pe 

tematica întocmită de angajator prin lucrătorul desemnat. 
          (3) Fiecare salariat are obligaţia să asigure măsurile referitoare la securitatea şi sănătatea sa în 
muncă, precum şi a celorlalţi salariaţi. 

Art.44. Angajatorului îi revin următoarele obligaţii în acest domeniu : 

 respectarea normelor de igienă 

 să asigure echipament de protecţie; 

 să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a procedurilor legale 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 să asigure cercetarea şi evidenţierea accidentelor de muncă şi a accidentelor uşoare suferite 
de personalul spitalului; 

 să asigure măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru 
activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru 
punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii; 

 să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, periodic, 
prin modalităţi specifice stabilite de către angajator, împreună cu Comitetul de securitate şi 
sănătate în muncă; 

 să efectueze obligatoriu instruirea în cazul noilor angajaţi şi al celor care îşi reiau activitatea 
după o întrerupere mai mare de 6 luni; 

 să efectueze obligatoriu instruirea în cazul persoanelor care lucrează ocazional în unitate; 
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 să organizeze efectuarea instruirii, în toate aceste cazuri, înainte de începerea efectivă a 
activităţii; 

 să organizeze locurile de muncă astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea în muncă ; 

 să organizeze controlul permanent al stării materialelor, aparaturii şi substanţelor folosite în 
scopul asigurării securităţii şi sănătăţii salariaţilor; 

 răspunde pentru asigurarea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru 
evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent. 
Art.45.(1) În scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, angajaţii 

sunt obligaţi : 

 să cunoască şi să respecte normele de protecţia muncii şi normele de tehnica securităţii 
specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea; 

 să participe regulat la instructajele pe linie de protecţia muncii, preocupându-se permanent 
pentru reîmprospătarea cunoştinţelor;  

 să folosească echipamentul de protecţie şi de lucru, dar numai la locul de muncă şi în timpul 
serviciului; 

 să folosească dispozitivele de protecţie de la aparatura medicală, maşini şi instalaţii, iar dacă 
acestea lipsesc sau se deteriorează să aducă la cunoştinţa şefului direct acest fapt; 

 să circule numai pe căile de acces special amenjate şi marcate, să respecte semnalele 
indicatoare şi avertizoare; 

 să nu săvârşească fapte de orice natură, prin care să se pună în pericol pe el sau alte 
persoane; 

 să-şi însuşească regulile de prevenire şi stingerea incendiilor şi să intervină prompt pentru 
localizarea şi stingerea lor; 

 să anunţe de îndată organelor ierarhic superioare orice neregulă sau abatere de la normele de 
protecţie a muncii; 

 să anunţe imediat organele ierarhic superioare de intervenţie rapidă despre producerea unor 
accidente de muncă; 

 să desfăşoare activitatea în aşa fel  încat să nu  expună la pericolele de accidentare sau 
îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât şi colegii; 

 să aducă la cunostinţa conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie 
un pericol de accidentare sau îmbolnăvire  profesională; 

 să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei; 

 să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de 
securitate a echipamentelor tehnice.  
(2) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa 

urgent conducătorul locului de muncă din care face parte. 
(3)Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi 

imediat aduse la cunostinţa conducerii. 
(4) Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu- loc de 

munca  şi invers.  
Art.46. În cadrul spitalului funcţionează un comitet de securitate şi sănătate în muncă cu scopul 

de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii şi 
mijloacele necesare acesteia: 

 aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă, 

 urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi 
eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, 

 urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, 

 analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de 
muncă, 
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 analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, 

 efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, 

 efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în 
muncă, 

 dezbate raportul, scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 
conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 
acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de 
protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar al acestui raport trebuie prezentat 
Inspectoratului Teritorial de Muncă, 

 verifică aplicarea normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de 
protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi, 

 verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă 
ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.  

  

C A P I T O L U L   IX  
 

Reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor 
 

Art.47. În scopul aplicării şi respectării regulilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, 
Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti are următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 stabileşte prin dispoziţie scrisă responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea 
împotriva incendiilor în cadrul unităţii; 

 reactualizează dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să  se înrăutăţească 
siguranţa la foc; 

 aduce la cunostinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, dispoziţiile 
reactualizate; 

 numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în 
aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelate cu 
natura, complexitatea, volumul şi riscul de incendiu prezentate de activităţile desfăşurate şi 
asigură persoanelor respective  timpul necesar pentru executarea atribuţiilor stabilite. 

 asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responsabilităţilor persoanelor desemnate 
prin dispoziţie scrisă să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi 
luarea la cunostinţă de către aceştia a obligaţiilor ce le revin; 

 să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate  şi să  asigure corelarea 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;  

 asigură întocmirea documentaţiilor tehnice  necesare  pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi 
autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege; 

 să permită în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de  prevenire împotriva 
incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să 
obstrucţioneze în nici un fel efectuarea acestora; 

 să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

  să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită 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 si prim ajutor, 
substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; 

 asigură elaborarea planului de apărare împotriva incendiilor;  

 să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitate în scop de recunoaştere, 
instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie 
organizate de acesta ;  



Regulamentul intern al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti 
 

 
25/59 

 

  să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor  furnizate de proiectant ; 

 să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice 
pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care 
decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii, precum şi antidotul şi medicamentele pentru 
acordarea primului ajutor;  

 să utilizezeîn unitate numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform 
legii ; 

 să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului 
iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat 
ori al unui expert tehnic atestat potrivit  legislaţiei în vigoare;  

 asigură instruirea salariaţilor proprii, verificând prin persoanele desemnate, modul de 
cunoaştere şi respectare a regulilor si măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice 
atribuţiilor; 

 stabileşte prin decizii persoanele care vor executa instrucţiuni introductive la angajare precum şi 
instruirea periodică la locul de muncă; 

 analizează semestrial modul de organizare şi desfaşurare a activităţii de apărare împotriva 
incendiilor; 

 asigură alocarea distinctă în bugetul de venituri şi cheltuieli a mijloacelor financiare necesare 
achiziţionării, reparării,  întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 

 să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor. 
Art.48. Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de PSI fiecare salariat are, în 

procesul muncii, următoarele obligaţii principale : 

 să cunoască şi să respecte normele generale PSI din unitatea în care îşi desfaşoară activitatea 
şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice locului de muncă; 

 să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunostinţă, sub orice formă de 
către angajator sau de persoanele desemnate de acesta; 

 să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 

 să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta, 
substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru; 

 să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de 
intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

 la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot 
provoca incendii; 

 să nu afecteze sub nici o forma funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri; 

 să comunice imediat şefilor ierarhici ai personalului cu atribuţii de prevenire şi stingere a 
incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum 
şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea 
incendiilor; 

 să coopereze cu membrii serviciului PSI şi cu ceilalţi salariaţi desemnaţi de angajator, atât cât 
le permit cunostinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor; 

 să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat aflat într-o situaţie de pericol; 

 să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora precum şi la 
evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale; 

 în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare salariat este 
obligat ca pe langă îndatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop 
de şeful ierarhic superior. 
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C A P I T O L U L   X  
 

Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricăror forme de 
încălcare a demnităţii 

 

 Art.49. În vederea respectării principiului nedescriminator şi a înlăturării oricărei forme de 
încălcare a demnităţii, la nivelul spitalului vor fi respectate următoarele reguli : 

 în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii 
unităţii; 

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

 tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru 
muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, 
precum şi dreptul la protecţia împotriva concedierilor nelegale. 

 

C A P I T O L U L   XI  
 

 Timpul de muncă 
 

Art.50.(1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea 
sarcinilor de muncă. Este interzis a utiliza timpul de muncă în alte scopuri. 

(2) Pentru salariaţii cu norma întreagă durata normală a timpului de muncă este de 40 ore pe 
săptămână. 
(3) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de regulă uniform, în conformitate 

cu activitatea spitalului, respectându-se dreptul legal la odihnă. 
(4) Durata normală legală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi nu poate depăsi 48 ore pe 

săptămână, inclusiv ore suplimentare. 
(5) La locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare a 

activităţii (exemplu program de 12/24). 
(6) 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 lege. 
(7) Timpul de muncă se prelungeşte cu durata pauzei de masă, care este de 15 minute zilnic. 

Pauza de masă se va face doar în momentul în care activitatea spitalului o permite făra a afecta 
procesul de îngrijire al pacientului. Plecarea la masă se face individual şi niciodată în grup, întotdeauna 
asigurându-se un înlocuitor. 

(8) Este interzisă părăsirea postului de lucru fără asigurarea unui înlocuitor (pentru situaţii de 
scurtă durată - max. 10 minute) şi fără anunţarea superiorului. 

Art. 51. Programul de muncă şi modul de repartiţie a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinţa 
salariaţilor şi sunt afişate la sediul fiecărui loc de muncă . 

Art.52. Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi compartimente 
de muncă, cu trecerea orei de începere a programului şi ora de terminare a programului. 

Art.53. Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de şeful de secţie sau înlocuitorul acestuia, 
care are obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din secţie cu cea din condică, 
precum şi de persoana cu atribuţii de la resurse umane, normare, organizare, salarizare, care are 
aceeaşi obligaţie ca şi şeful de secţie. 

Art.54. (1) Evidenţa prezenţei la program se ţine prin condici de prezenţă în care personalul 
este obligat să semneze zilnic. 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 
biroul de resurse umane, normare, organizare şi salarizare. 
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Art.55. Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânală este 
considerată muncă suplimentară. 

Art.56. Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în 
funcţii de conducere sau execuţie se compensează cu timp liber corespunzător.  

Art.57. În cazul în care compensarea muncii suplimentare nu a fost posibilă în următoarele 60 
zile după efectuarea acestora, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare conform prevederilor 
legale. 

Art.58. (1) Se consideră muncă prestată în timpul noptii, munca prestată în intervalul 22,00 - 
06,00 cu posibilitatea abaterii o ora în plus sau în minus, faţă de aceste limite, în cazuri excepţionale. 

(2)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.59. Programarea concediilor de odihnă se face de conducerea secţiilor la începutul anului, 
astfel încât să asigure şi să se respecte atât bunul mers al activităţii, cât si interesele salariaţilor şi se 
aprobă de manager . 

Art.60. Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o 
durata minimă de 20 zile lucrătoare. 

Art.61. Dreptul la concediu de odihnă nu poate forma obiectul unei cesiuni, renunţări sau 
limitări. 

Art.62. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 
Art.63. Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetării 

contractului individual de muncă. 
Art.64. Sărbătorile legale în care nu se lucrează precum şi zilele libere plătite nu sunt incluse în 

durata concediului de odihnă anual. 
Art.65. În cazul unor evenimente de familie deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, 

care nu sunt incluse în durata concediului de odihnă si anume: 

 căsătoria salariatului – 5 zile 

 naşterea – 5 zile  

 decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor – 5 zile 

 ziua de naştere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate. 
Art.66.Concediul anual de odihnă poate fi fragmentat în mai multe tranşe, dar obligatoriu, una 

dintre tranşe va fi de 10 zile lucrătoare. 
Art.67. Concediu fără plată se acordă salariaţilor la cererea acestora în functie de interesele 

spitalului şi în conformitate cu prevederile legale şi nu poate depăşi 30 zile calendaristice în decurs de 
un an. 

Art.68. Plecarea în concediu de odihnă, concedii pentru studii sau concedii fără plată, înainte 
de a fi aprobată de manager, este interzisă şi constituie o abatere disciplinară pentru care se aplică 
sancţiuni disciplinare. O situaţie identică există în ipoteza neprezentării la serviciu sau prezentării cu 
întarziere la expirarea concediilor, indiferent de tipul acestora. 

Art.69. Este interzisă întreruperea concediului de odihnă şi prezentarea la serviciu din iniţiativa 
persoanei încadrate în muncă, fără acordul managerului; aceasta poate fi rechemată din concediu 
numai pentru nevoi de serviciu neprevăzute şi urgente prin decizie a managerului sau înlocuitorului 
acestuia. 

Art.70. În situaţia absenţei determinate de incapacitate temporară de muncă, salariaţii au 
obligaţia de a anunţa angajatorul personal sau prin aparţinător, în termen de 24 de ore, transmiţând în 
acest sens şi declaraţia pe proprie răspundere. 
 Art.71. (1) Programul de lucru, inclusiv gărzile, se stabileşte de conducerea unităţii, 
respectându-se legislaţia în vigoare. 
 (2) Prin prezentul regulament se stabileşte următorul program de muncă: 
Managerul şi directorul medical au program de 8 ore zilnic. 
Managerul şi directorul medical efectuează gărzi în afara programului normal de lucru, fără a avea 
obligaţia de gardă. 
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a) Pentru personalul superior de specialitate din secţii cu paturi : 

 activitate curentă de 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare, orele: 800 - 1400 ; 

 20 de ore de gardă lunar; 

 nu se organizează contravizită; 

 în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale garda este de 24 ore; garda efectuată în zilele 
de sâmbătă, duminică şi sărbători legale şi în celelalte zile în care potrivit legii nu se se 
lucrează se salarizează cu un spor de 100%; 

 programul gărzilor se întocmeşte lunar de către conducerea unităţii; 

 efectuarea a două gărzi consecutive este interzisă; 

 programul de gardă durează de la ora 15,00 după amiaza la ora 8,00 dimineaţa; 
b) Personal superior de specialitate din cabinete de consultaţii, laboratoare şi 

farmacie : 

 cabinet psihiatrie :  800 - 1500 ; 

 farmacie: 800 - 1500  ; 

 psiholog: 800 - 1500 ; 

 laborator analize: 800 - 1500 .       
c) Personal mediu sanitar în secţii cu paturi de psihiatrie: 

 tura I : 800 - 2000 ; 

 tura a II a : 2000 - 800  
d) Personal auxiliar sanitar în secţii cu paturi: 

 infirmiere :   
 tura I : 800 - 2000 ; 

    tura a II a : 2000 - 800 ; 

 îngrijitoare :  
 tura I  : 800 - 2000 ; 

      tura a II a : 2000 - 800 . 
e) Personal mediu din compartimentele fără paturi: 

 cabinet consultaţii psihiatrie :  800 - 1600 ; 

 farmacie :  800 - 1600 ; 
f) Personal tehnic, economic, administrativ : 

 T.E.S.A. : 800 - 1600 ; 

 muncitori (electrician, instalator, zidar, şofer, lăcătuş mecanic, muncitori 
necalificaţi) cu obligaţia întocmirii caietului zilnic de activitate vizat de persoana 
numită de manager în acest scop prin dispoziţie scrisă: 
  program de iarnă: tura I : 800 - 2000 ; tura a II a : 2000 - 800. 

     program de vară: tura I : 700 – 1500, tura II : 1500 – 2300 , tura III : 2300 – 700 

cu acoperirea prin rotaţie a zilelor de sâmbătă şi duminică şi compensare cu timp liber corespunzător. 

 spălătorie  şi lenjerie : 800 - 1600 ; 

 bloc alimentar( muncitori calificaţi şi necalificaţi) : 800 - 2000 . 
Graficele lunare de activitate se întocmesc anticipat pentru o lună pe locuri de muncă şi ele stabilesc: 

 numărul de personal pe fiecare tură în raport cu nevoile asistenţei medicale; 

 rotaţia pe ture a personalului; 

 intervalul lunar între două zile consecutive de lucru. 
Graficele lunare de activitate pe locuri de muncă se întocmesc de persoanele stabilite de manager prin 
dispoziţie scrisă şi se aprobă de conducerea unităţii. Modificarea graficelor lunare se poate face numai 
de conducerea unităţii la propunerea şefului de compartiment. 
Salariatele care alăptează au dreptul în cadrul programului de lucru la două pauze pentru alăptare de 
câte două ore fiecare. La cererea salariatelor pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea 
duratei normale a timpului de muncă cu două ore zilnic. Pauzele şi reducerea duratei timpului de muncă 
acordate pentru alăptare se includ în timpul de muncă, nu diminuează veniturile salariale şi sunt 
suportate integral din fondurile angajatorului.  



Regulamentul intern al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti 
 

 
29/59 

 

 Art.72. Accesul în unitate se realizează astfel : 

 pe bază de legitimaţie, pentru personalul propriu; 

 pentru personalul din afara unităţii, venit în interes de serviciu, pe baza buletinului de identitate 
sau a legitimaţiei de serviciu; 

 pentru studenţi, pe baza legitimaţiei de student; 

 pentru vizitatorii bolnavilor, în cadrul unui program bine stabilit, iar în afara programului prevăzut 
pentru vizitarea acestora, pe baza biletului de liber acces, eliberat de şeful de secţie; 

 pentru reprezentanţii presei, numai cu acordul managerului spitalului care va nominaliza în mod 
explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu 
respectarea drepturilor salariaţilor şi pacienţilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, 
reprezentanţii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii acordului 
de principiu. În vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi, managerul va nominaliza un 
reprezentant al spitalului care va fi desemnat ca purtător de cuvânt al instituţiei. 

 

C A P I T O L U L   XII 
 

Sancţiuni disciplinare 
 

 Art.73. 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, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor 
ierarhici. 

Art.74. Angajatorul are dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori 
constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

Art.75. Abaterile de la regulile de disciplină, precum şi încălcarea obligaţiilor de serviciu, a 
regulamentului intern, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară şi se 
sancţionează potrivit legii, cu : 

 avertisment scris ; 

 retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile ; 

 reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% ; 

 reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 
1 - 3 luni cu 5 -10% ; 

 desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
Art.76. Avertismentul scris este sancţiunea disciplinară prin care se atrage atenţia salariatului 

că a încălcat obligaţiile sale de muncă şi i se atrage atenţia asupra necesităţii de a-şi revizui conduita pe 
viitor. Această sancţiune se aplică salariatului care se află pentru prima dată în situaţia de a comite o 
greşeală de mică însemnătate sau pentru neglijenţă uşoară fără vreo urmare pentru unitate.  

Se sancţionează cu avertisment abateri de felul celor de mai jos, fără ca acestea să fie 
prezentate limitativ: 

 nerespectarea sarcinilor de serviciu,  

 nesocotirea ordinelor primite pe scară ierarhică,  

 jignirile aduse conducătorilor locurilor de muncă sau colegilor de muncă,  

 comportamentul ireverenţios faţă de pacienţi, de aparţinătorii acestora, de reprezentanţii 
societăţilor cu care spitalul desfăşoară relaţii contractuale, de reprezentanţii diverselor instituţii 
şi autorităţi publice, şi orice faptă sau gest ce presupune lipsă de educaţie sau bune maniere 

 lipsa echipamentului de protecţie obligatoriu în timpul serviciului, 

 fumatul în unitate, 

 diferenţa de tratament a unei persoane în defavoarea acesteia, datorită apartenenţei acesteia la 
un anumit sex sau datorită gravidităţii, naşterii, maternităţii ori acordării concediului paternal 
(discriminare directă), 
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 aplicarea de prevederi, criterii sau practici, în aparenţă neutre, care prin efectele pe care le 
generează, afectează persoanele de un anumit sex, exceptând situaţia în care aplicareaacestor 
prevederi, criterii sau practici poate fi justificată prin factori obiectivi, fără legătură cu sexul 
(discriminare indirectă), 

 dormitul în timpul programului de lucru, 

 plecarea de la serviciu înainte de terminarea programului de lucru, 

 întârzierea, în mod repetat, la programul de lucru. 
Art.77. Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile este sancţiunea disciplinară, ce 
se aplică ca urmare a neîndeplinirii uneia dintre atribuţiile sale stabilite conform fişei postului sau a 
prevederilor din prezentul Regulamentul intern, din Regulamentul de organizare şi funcţionare, din 
contractul individual/colectiv de muncă şi din alte acte normative incidente activităţii unităţii, cu 
menţiunea că în cazul repetării abaterii i se vor aplica sancţiuni mai aspre. Se aplică salariatului care a 
săvârşit o abatere mai gravă decât cea prevăzută la art.76  sau pentru abaterile care, prin urmările lor 
produc un prejudiciu sau o dereglare în activitatea unităţii, precum şi în cazul repetării unor abateri 
sancţionate anterior. 

Art.78. Reducerea salariului de bază (după caz, şi/sau a indemnizaţiei de conducere) cu 5-10% 
pe o perioadă de 1-3 luni se aplică ca urmare a săvârşirii în mod repetat a abaterilor sancţionate la 
art.76 şi art.77 sau ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a uneia dintre 
atribuţiile sale stabilite conform fişei postului sau a prevederilor din prezentul Regulament, din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare, din contractul individual/colectiv de muncă şi din alte acte 
normative incidente activităţii unităţii, cu menţiunea că în cazul repetării abaterii i se vor aplica sancţiuni 
mai aspre, inclusiv desfacerea contractului individual de muncă.  

Această sancţiune se aplică pentru abateri disciplinare de felul: 

 salariaţi care nu sunt la prima abatere sau săvârşesc fapte grave de încălcare a ordinii şi 
disciplinei, prin nerespectarea atribuţiilor din fişa postului sau a prevederilor contractului 
individual/colectiv de muncă, prezentului regulament intern şi altor acte normative incidente 
activităţii unităţii, aducând prejudicii materiale sau morale spitalului, 

 încălcarea regulilor privind confidențialitatea datelor personale ale angajaților și ale pacienților 
precum și a altor documente și informații stabilite de conducerea spitalului, 

 întârzierea repetată la programul de lucru, respectiv minim 3 întârzieri în cursul unei luni 
calendaristice, 

 neîndeplinirea în termen şi în mod corespunzător a sarcinilor de serviciu, 

 neluarea măsurilor sau nerespectarea normelor de securitate a muncii, 

 refuzul nejustificat de a da declaraţii cu privire la activitatea desfăşurată la locul de muncă, 

 refuzul salariatului de a se prezenta la unitate în cazul chemării din concediu, pentru nevoi de 
serviciu neprevăzute, prin dispoziţie scrisă a managerului 

 refuzul de a efectua testarea în vederea stabilirii alcoolemiei. 
Art.79. Desfacerea contractului individual de muncă este sancţiunea cea mai gravă care poate 

fi aplicată salariaţilor.  
Această sancţiune disciplinară se aplică în cazurile precum: 

 săvârşirea unei fapte grave, încălcarea repetată a obligaţiilor de serviciu,  

 nerespectarea regulilor de comportare în cadrul unităţii, aşa cum rezultă acestea din prezentul 
Regulament, 

 părăsirea nejustificată a locului de muncă, 

 însuşirea de bani, valori, bunuri sau materiale ale unităţii sau aparţinînd altor salariaţi, 

 întocmirea de rapoarte false, denaturarea sau distrugerea de acte importante ale unităţii, 

 consumul băuturilor alcoolice, drogurilor sau a altor substanţe cu efect asemănător sau identic 
în timpul serviciului, 

 prezenţa sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a altor substanţe cu efect asemănător 
sau identic la serviciu, 



Regulamentul intern al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti 
 

 
31/59 

 

 abateri repetate de la normele de securitate a muncii şi normele pentru stingerea incendiilor, 

 întârzieri repetate la program(peste 4) timp de două luni consecutiv, 

 absenţa nemotivată timp de 3 zile consecutiv la locul de muncă, 

 divulgarea secretului de serviciu, a informaţiilor confidenţiale terţilor, 

 producerea de pagube materiale prin sustragerea şi înstrăinarea sub orice formă de bunuri din 
proprietatea statului, 

 tăinuirea furtului, 

 complicitatea la comiterea unei abateri, 

 introducerea de băuturi alcoolice, droguri sau a altor substanţe cu efect asemănător sau identic 
în perimetrul spitalului 
Art.80. Sancţiunea disciplinară se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de 

salariat, avându-se în vedere următoarele: 

 împrejurările în care fapta a fost săvârşită, 

 gradul de vinovăţie al salariatului, 

 consecinţele abaterii disciplinare, 

 comportarea în serviciu a salariatului, 

 eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

 
C A P I T O L U L   XIII 
 

Reguli referitoare la procedura disciplinară  
 

Art.81. În afara avertismentului scris nici o măsură de sancţionare nu poate fi dispusă mai 
înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. În acest sens, salariatul va fi convocat în 
scris de către Comisia de disciplină stabilită la nivelul unităţii, prin activitatea biroului RUNOS, 
precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 
comunicarea convocării. 

Art.82. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută dă dreptul angajatorului să dispună 
sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

Art.83. În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să 
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei de disciplină toate probele şi motivaţiile pe 
care la consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al 
sindicatului. 

Art.84. 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. Decizia de sancţionare se emite pe 
baza referatului  întocmit de şeful ierarhic şi însoţit de nota explicativă a persoanei în cauză. Din 
referatul prezentat trebuie să rezulte netemeinicia susţinerilor făcute de salariat în apărarea sa şi 
motivele pentru care se propune sancţionarea.  

Art.85. Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu : 
a) descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară ; 
b) precizarea prevederilor din contractul individual/colectiv de muncă, regulamentul intern 

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 nu a fost făcută cercetarea, în condiţiile art.81 şi art.82 ; 
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. 
Art.86. (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 

data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 
(2) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul ori reşedinţa comunicată de acesta. 
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Art.87. Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate se poate face plangere în termen de 30 de zile 
de la comunicare la Tribunalul Judeţean Vâlcea, Secţia - Conflicte de muncă şi asigurări sociale. 
 

C A P I T O L U L   XIV 
 

Finanţare şi răspundere patrimonială 
 

Art.88. În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, cu 
modificările şi completările ulterioare, Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti este o instituţie publică finanţată 
integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. 

Art.89. Spitalul de Psihitrie Drăgoeşti are încheiate contracte cu Direcţia de Sănătate Publică 
Vâlcea pentru: 

a) desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate, sumele necesare 
provenind din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii; 

b) asigurarea drepturilor salariale ale rezidenţilor încadraţi, în toată perioada rezidenţiatului, anii 
I-V, sumele necesare provenind din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 

 Art.90. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti poate primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile 
proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer către Consiliul județean Vâlcea, pentru : 

a) finalizarea obiective de investiţii noi, de investiţii în continuare, aflate în derulare și finanțate, 
anterior datei transferării managementului spitalelor publice, prin programele de investiţii anuale ale 
Ministerului Sănătăţii; 

b) dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care Consiliul Judeţean Vâlcea participă la 
achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora ; 

c) reparaţii capitale, în condiţiile în care Consiliul Judeţean Vâlcea participă cu fonduri în 
cuantum de minimum 5% din valoarea acestora; 

d) finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, 
precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor în condiţiile în care Consiliul Judeţean 
Vâlcea participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea 
acestora. 

Art.91. Consiliul Judeţean Vâlcea participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi 
funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, 
reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale spitalului, 
în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. 

Art.92. Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din : 
a) donaţii şi sponsorizări ; 
b) legate ; 
c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică ; 
d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de 

servicii medicale, în condiţiile legii ; 
e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau 

cu operatori economici ; 
f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical ; 
g) servicii medicale, furnizate la cererea unor terţi ; 
h) contracte de cercetare; 
i)coplata pentru unele servicii medicale; 
j) alte surse, conform legii. 
Art.93.(1) Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti 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 unităţii 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 
instanţelor judecătoreşti competente. 
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 (3) Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti îşi va recupera suma aferentă despăgubirii plătite de la 
salariatul vinovat de producerea pagubei. 

Art.94. Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. 

Art.95. Răspunderea materială a salariaţilor are caracter personal, pentru antrenarea acesteia 
fiind necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : 

- calitatea de salariat al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti a celui care a produs paguba ; 
- fapta ilicită şi personală a angajatului să fie săvârşită în legătură cu munca sa ; 
- existenţa prejudiciului cauzat Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; 
- existenţa raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu ; 
- culpa salariatului. 
Art.96. (1) Recuperarea pagubei de către angajator se face prin reţinerea sumei aferente în 

rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză. 
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu 

celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv. 
(3) 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, Spitalul de 
Psihiatrie Drăgoeşti se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă. 

(4) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul a provocat o pagubă din vina şi în 
legătură cu munca sa va putea solicita salariatului recuperarea contravalorii acesteia prin acordul 
părţilor într-un termen ce nu va fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 

(5) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare decât 
echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 

Art.97. (1) În cazul în care paguba a fost produsă de mai mulţi angajaţi, cuantumul răspunderii 
fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

(2) Dacă este dificil a stabili ponderea fiecăruia la producerea pagubei, răspunderea se 
stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, unde este cazul, în funcţie de 
timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 

Art.98. Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră (aşa cum este definită de 
lege), de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează 
în riscul normal al serviciului. 
 Art.99.(1) Salariatul care a încasat de la Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti o sumă nedatorată 
este obligat să o restituie. 
 (2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură 
sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea 
lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data 
plăţii. 
 Art.100. (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să fi 
despăgubit Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti 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 spital. 
 (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. 
 

C A P I T O L U L   XV 
 

Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor 
 

Art.101. Orice cerere sau reclamaţie venită din partea unui salariat are caracter confidenţial şi 
va fi înaintată, obligatoriu în scris, datată şi sub semnătură, managerului, care o redistribuie 
compartimentului competent spre soluţionare. Cererile sau reclamaţiile verbale ori nedatate şi 
nesemnate sunt nule. 
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Art.102. Constituie cerere orice solicitare care vizează obţinerea de informaţii cu caracter strict 
personal, obţinerea de materiale şi instrumente care facilitează desfăşurarea activităţii în unitate, 
obţinerea de resurse materiale (împrumuturi, credite), obţinerea de drepturi conform prevederilor legale. 

Art.103. 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 ; 
c) conflictele apărute în procesul de muncă. 
Art.104. Cererile/reclamaţiile vor fi soluţionate în maxim 30 zile lucrătoare de către 

compartimentul căruia i-au fost repartizate. 
Art.105. Actele elaborate la nivelul unităţii, prin compartimentele însărcinate, ca răspuns la 

cererile/reclamaţiile salariaţilor, actele şi sarcinile dispuse de conducerea unităţii (prin decizii, fişa 
postului etc.) vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor şi a celorlalte persoane aflate în incinta spitalului în 
rezolvarea diverselor probleme (relaţii contractuale, probleme medicale, solicitarea eliberării de 
documente conform prevederilor legale etc.) prin intermediul biroului RUNOS, care va înainta 
documentele personal, prin poştă, prin scrisoare recomandată, la domiciliul, reşedinţa ori sediul 
persoanei în cauză . 
 

C A P I T O L U L   XVI 
 

Evaluarea profesională a salariaţilor 
 

Art.106. Criteriile de evaluare profesională a angajaţilor: 
(1) Pentru personalul care ocupă funcţii de conducere: 

 capacitatea de a organiza 

 capacitatea de a conduce 

 capacitatea de coordonare 

 capacitatea de control 

 competenta decizională 

 capacitatea de a delega 

 capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului 

 abilităţi de mediere şi negociere 

 capacitatea de implementare 

 capacitatea de a rezolva eficient problemele 

 capacitatea de asumare a responsabilităţilor 

 capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 

 creativitate şi spirit de iniţiativă 

 capacitate de planificare şi organizare a timpului de lucru 

 capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate 

 integritatea morală şi etică profesională 

 alte criterii specifice 
(2) Pentru personalul cu funcție de execuție: 

 capacitatea de implementare 

 capacitatea de a rezolva eficient problemele 

 capacitatea de asumare a responsabilităţilor 

 capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 

 creativitate şi spirit de iniţiativă 

 capacitatea planificare şi organizare a timpului de lucru 

 capacitatea de a lucra independent 

 capacitatea de a lucra în echipă 

 capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate 
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 integritatea morală şi etică profesională 

 alte criterii specifice 
 

C A P I T O L U L   XVII 
 

Încheierea contractului individual de muncă 
 

Art.107. Angajarea personalului spitalului se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare. 
Înainte de încheierea contractului individual de muncă, spitalul este obligat să ceară persoanei ce 
urmează să se angajeze următoarele acte: 

 acte de studii şi stagiu prevăzute de normativele în vigoare (diploma de bacalaureat, de licenţă, 
etc); 

 buletinul/cartea de identitate; 

 avizul medical asupra sănătăţii; 

 orice alte acte cerute de lege pentru ocuparea funcţiei (meseriei) în cauză; 
Art.108.(1) Între Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti şi salariat se încheie un contract în formă 

scrisă în două exemplare. 
(2)Angajarea cadrelor medicale şi a personalului administrativ se face cu respectarea  

prevederilor statutului profesional al acestora; 
(3) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se 

poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de 
cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Nerespectarea perioadei de probă duce 
la nulitatea absolută a contractului individual de muncă. 

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

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

(6) Perioada de probă constituie vechime în muncă. 
(7) În perioada de probă şefii de compartimente, respectiv director medical, director financiar 
contabil, asistent şef sunt responsabili cu monitorizarea  salariaţilor. 
Art.109. În fiecare an, la sfârşitul lunii august se efectuează testarea cunoştinţelor profesionale 

ale personalului medical mediu şi auxiliar sanitar, sub formă de test grilă. 
Art.110. Anterior încheierii sau modificării contractului de muncă, spitalul este obligat să 

informeze salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să 
le modifice. 

Art.111. Toate modificările aduse ulterior contractului de muncă, pe baza consimţământului 
părţilor sau ca efect al unei dispoziţii legale (schimbarea meseriei sau funcţiei, în condiţiile legii, 
suspendarea sau încetarea contractului, cu mentionarea datei şi a temeiului legal al măsurii în cauză) 
se vor înscrie, prin menţiuni corespunzătoare, în dosarul personal şi se vor comunica persoanei în 
cauză, prin decizie a managerului. 

Art.112. La solicitarea salariatului, spitalul este obligat să-i elibereze un document care să 
ateste activitatea desfaşurată de acesta, vechimea în muncă şi specialitate. 

Art.113. La cererea salariatului spitalul este obligat să-i elibereze şi o recomandare cuprinzând 
caracterizarea activităţii sale profesionale. 
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C A P I T O L U L   XVIII 
 

 Beneficii acordate angajaţilor 
 

Art.114. Fiecare angajat care are locul de muncă de bază în cadrul Spitalului de Psihiatrie 
Drăgoeşti şi lucrează o normă întreagă de lucru are dreptul să primească bonuri de masă, în măsura în 
care spitalul poate susţine aceste cheltuieli, începând cu a doua lună lucrată în cadrul spitalului. 
  

C A P I T O L U L   XIX 
    

Circuitul pacientului la internare 
 

Art.115. Internările se fac strict numai pe camera de gardă şi în camera de gardă. 
1. Bolnavul se prezintă la camera de gardă unde este trecut în registrul de internări de către 

asistentul de serviciu. 
2. Medicul de la camera de gardă se prezintă la camera de gardă şi decide asupra internării. 
3. Dacă bolnavul este internat se respectă circuitul de internare şi anume: 

 prezentarea bolnavului la garderobă pentru schimb şi baie 

 actele de internare ale bolnavului vor fi date de asistentul de serviciu pentru înregistrare, 
după care se face repartiţia bolnavului de către medicul de gardă sau asistentul sef pe 
secţie. 

În fiecare dimineaţă la ora 8,30 toţi medicii se vor prezenta la managerul unităţii pentru raportul de 
gardă şi pentru a discuta evenimentele din timpul gărzii. 
 

C A P I T O L U L   XX 
 

Drepturile pacientului 
 

Art.116.(1) Prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile 
de sănătate. 
 (2) Prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare 
pe  baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor 
politice sau antipatiei personale. 
 (3) Prin îngrijiri de sănătate se înţeleg serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile 
conexe actului medical. 
 (4) Prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop  
de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare. 
 (5) Prin îngrijiri terminale se înţeleg îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament 
disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi 
îngrijirile acordate în apropierea decesului. 

Art.117.Pacienții și aparținătorii acestora au acces neîngrădit la registrul de sugestii, reclamații 
și sesizări. 

Art.118. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care unitatea 
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. 

Art.119. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare. 
Drepturile persoanelor cu tulburări psihice 

Art.120.(1)La internarea într-o unitate de îngrijre, pacienţii trebuie imediat informaţi asupra 
identităţii şi statutului profesional al personalului de îngrijire care le acordă asistenţă şi asupra 
regulamentului de ordine interioară pe care trebuie să îl respecte pe durata internării.  

(2) Medicul psihiatru trebuie să aducă la cunoştinţă pacientului care sunt alternativele de 
tratament şi îngrijire, riscurile şi efectele adverse ale aplicării programului terapeutic individualizat.    

(3) Programul terapeutic individualizat elaborat de echipa terapeutică cu consimţământul 
pacientului, trebuie să cuprindă:  

 descrierea naturii problemelor şi a nevoilor specifice ale pacientului;  
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 descrierea celor mai puţin restrictive condiţii de tratament necesare;  

 descrierea obiectivelor tratamentului;  

 specificarea responsabilităţilor personalului.  
(4) Medicul psihiatru este responsabil  de monitorizarea implementării programului individualizat 

de tratament. 
Art.121. În cazul necesităţii restrângerii libertăţii de mişcare a pacientului, în scopul de a 

împiedica producerea de vătămări pentru sine sau pentru o altă persoană, trebuie respectate 
următoarele proceduri:  

 contenţionarea pacientului 

 izolarea pacientului  
Prin contenţionare se înţelege restricţionarea libertăţii de mişcare a unei persoane prin folosirea  unor 
mijloace adecvate pentru a preveni mişcarea liberă a unuia dintre braţe, a ambelor  braţe, a unei gambe 
sau a ambelor gambe sau pentru a-l imobiliza total pe pacient, prin mijloace specifice protejate, care nu 
produc vătămări corporale. Aceasta poate fi utilizată doar atunci când este necesară apărarea 
pacientului de propriile acţiuni care l-ar putea răni pe el sau pe ceilalţi.  
Contenţionarea nu poate fi folosită ca pedeapsă sau ca mijloc de a suplini lipsa de personal ori de 
tratament.  
Reprezentantul legal sau personal al pacientului trebuie informat cu privire la dispunerea unei măsuri de 
restricţionare a libertăţii de mişcare a pacientului.  
Contenţionarea trebuie efectuată numai în baza dispoziţiei scrise a medicului- care trebuie să detalieze 
factorii care au condus la contenţionare şi să specifice natura contenţionării. Contenţionarea nu poate 
dura mai mult de 4 ore.  
Prin izolare se înţelege modalitatea de protejare a pacienţilor care reprezintă un pericol pentru ei înşişi 
sau pentru alte persoane. Această măsură trebuie aplicată cu maximă precauţie şi numai în cazul în 
care orice altă modalitatea s-a dovedit ineficientă. 
Pacientul va fi observat în timpul izolării conform unui program prevăzut de medicul care dispune 
măsura izolării. 
Măsura izolării poate fi aplicată numai dacă instituţia psihiatrică dispune de o încăpere special 
prevăzută şi dotată în acest scop. 
Pe perioada dispunerii măsurii de izolare pacientul va păstra îmbrăcămintea, precum şi orice articole de 
uz personal sau cu semnificaţie religioasă, cu excepţia situaţiei în care păstrarea acestora ar putea 
afecta siguranţa sa. 
Măsura izolării poate fi dispusă doar de către medic, nu poate fi parte a programului de tratament şi nu 
trebuie folosită ca pedeapsă sau ca o formă de ameninţare. 
Dreptul pacientului la informaţia medicală 

Art.122. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, 
precum şi la modul de a le utiliza. 

Art.123. (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al 
furnizorilor de servicii de sănătate. 

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie 
să le respecte pe durata spitalizării. 

Art.124. 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 procedurile 
propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi 
cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. 

Art.125. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care 
informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.  

Art.126. Informaţiile se aduc la cunostinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu 
minimalizarea 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 căuta o alta formă de comunicare. 
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Art.127. 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.128. Rudele si prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia  investigaţiilor, diagnostic 
şi tratament, cu acordul pacientului. 

Art.129. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 
Art.130. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al 

investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 
Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală 

Art.131. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, 
în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului său, ale opririi actelor medicale trebuie 
explicate pacientului.  

Art.132. 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.  

Art.133. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul 
reprezentantului legal nu mai este necesar.  

Art.134.  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.135.(1) 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.  

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spital şi din 2 
medici pentru pacienţii din ambulator. 

Art.136. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea 
tuturor produselor biolgice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a 
tratamentului cu care acesta este de acord.  

Art.137. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învaţământul 
medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu 
sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi 
dacă cercetarea este facută şi în intereseul pacientului. 

Art.138. 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.139.  Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, 
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.  

Art.140.  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. 

Art.141. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, 
implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 

Art.142. Pacientul are acces la datele medicale personale. 
Art.143.(1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia 

cazurilor în care  această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentului ori îngrijirile acordate 
şi numai cu consimţământul pacientului. 

(2) Sunt  considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau 
pentru sănătate publică. 
Drepturile pacientului în domeniul reproducerii 

Art.144. Dreptul femeii la viaţă prelevează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc 
major şi imediat pentru viaţa mamei. 

Art.145. Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi 
sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare. 

Art.146.(1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat. 
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(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind 
sănătatea reproducerii. 

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri. 
Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale 

Art.147. 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. 

Art.148.(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.149. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 

 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.150. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic 
acreditat din afara spitalului.  

Art.151.(1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare 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 respective.  

(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăti suplimentare sau donaţii, 
cu respectarea legii.  

Art.152. (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 si private, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau medicină generală, oferite de 
medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile 
comunitare disponibile. 

Art.153. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţa medicală de urgenţă, de asistenţa 
stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu. 

Art.154. Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre 
pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi  a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în 
prezentul regulament intern atrage după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, 
conform prevederilor legale.  

 

C A P I T O L U L   XXI 
 

Accesul pacientului la Foaia de observație clinică generală 
 

Art. 155. Pe perioada internării gestionarea foii de observație clinică generală se efectuează în 
cadrul secției prin monitorizarea acesteia de către asistentul șef al secției. 

Art.156. Foaia de observație clinică generală se află la îndemâna profesioniștilor în cabinetul 
medical al secției. 

Art.157. Pacientul este singura persoană în afara personalului medical curant care are dreptul 
la a citi foaia de observație clinică generală proprie. 

Art.158.  Pacientul poate solicita medicului sau asistentului medical informații din foaia de 
observație clinică generală, informații despre analize și rezultate, despre boală și tratamente și despre 
evoluție. Medicul curant și asistentul de salon sunt obligați să dea toate explicațiile pacientului. 

Art.159. La solicitarea scrisă pacientul poate primi o copie după foaia de observație clinică 
generală, cu acordul managerului. Copie după foaia de observație clinică generală se mai poate elibera 
familiei dacă au procură de la pacient sau dacă pacientul a decedat, organelor de control 
abilitate(poliție, parchet, judecătorie, etc.) precum și medicilor nominalizați de pacient. 
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C A P I T O L U L   XXII 
 

Circuitul foii de observație clinică generală 
 

Art.160. În scopul unei realizări corecte a circuitului foii de observație clinică generală care să 
asigure în totalitate legalitatea raportării situațiilor statistice și contabile se vor respecta prevederile 
Ordinului M.S.P. nr.1782/2006 precum și prevederile Ordinului C.N.A.S./M.S. nr. 1503/1009/2013. 

Art.161. În momentul internării pacientului se completează datele din foaia de observație clinică 
generală. Pentru pacienții cronici internați prin camera de gardă cu bilet de trimitere de la medicul de 
familie sau medicul specialist, foaia de observație clinică generală se întocmește la nivelul camerei de 
gardă prin completarea setului minim de date. Pacienții se înregistrează în registrul de internări- 
externări. 

Art.162. După completarea datelor de mai sus pacientul se prezintă pe secție unde în foaia de 
observație clinică generală se specifică diagnosticul la internare care reprezintă afecțiunea de bază 
pentru care pacientul primește servicii spitalicești. 

Art.163. Investigațiile și procedurile efectuate pe perioada spitalizării se vor înregistra codificat, 
specificându-se și numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil. 

Art.164. În cazul transferului intraspitalicesc al unui pacient de la o secție la alta în cadrul 
aceluiași spital-pe parcursul unui episod de îngrijire de boală se întocmește o singură foaie de 
observație clinică generală și se stabilește un singur diagnostic principal în momentul externării. 

Art.165.  La externarea pacientului întreaga documentație va fi întocmită de către medicul 
curant iar foaia de observație clinică generală va fi semnată de șeful secției în care este angajat medicul 
curant. 

Art.166. Tabelul ,,transferuri,, din foaia de observație clinică generală se completează de 
asistenții șefi de secție în momentul venirii și plecării pacientului dintr-o secție în alta, data. 

Art.167. Foaia de observație clinică generală se întocmește pentru pacienții spitalizați în regim 
de spitalizare continuă. Foaia de observație clinică generală se completează într-un exemplar pentru 
fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de 
spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiași spital, fară întrerupere și 
fară modificarea tipului de îngrijiri. 

Art.168.  Ziua internării și ziua externării constituie o singură zi de spitalizare. În cazul unui 
pacient care decedează în aceeași zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de spitalizare. 

Art.169.  în momentul exetrnării pacientului se specifică data externării, ora externării, tipul 
externării, starea la externare, diagnosticul la externare și diagnosticele secundare se consemnează și 
se codifică de către medicul curant care parafează și semnează foaia de observație clinică generală în 
momentul încheierii acesteia. 
 

C A P I T O L U L   XXIII 
 

Regimul de păstrare a foii de observație clinică generală 
 

Art.170. Pe toată perioada spitalizării foile de observație clinică generală ale bolnavilor internați 
pe secție se păstrează în dosarele cu foi de observație ale secției respective în cabinetul medical. 

Art.171. Dosarul va avea un opis care să cuprindă numele pacientului, numărul foii de 
observație, salonul unde se află internat. 

Art.172. O listă centralizată cu pacienții, foaia de observație clinică generală corespunzătoare și 
salonul unde aceștia sunt cazați va fi afișată zilnic la cabinetul medical. 

Art.173. Foaia de observație clinică generală va însoți bolnavul la investigațiile paraclinice și 
după completarea acesteia de către medicul respectiv va fi adusă și returnată de către personalul 
însoțitor asistentului șef sau medicului de gardă. 
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C A P I T O L U L   XXIV 
 

Gestiunea datelor și informațiilor cu caracter personal privind starea de sănătate 
 

Art.174. Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub 
supravegherea unui cadru medical cu condiția respectării secretului profesional, cu excepția situației în 
care persoana vizată și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul atâta timp cât acest 
consimțământ nu a fost retras, precum și cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru 
prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale, pentru împiedicarea 
producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile. 

Art.175. Cadrele medicale ale spitalului pot prelucra date cu caracter personal referitoare la 
starea de sănătate fără autorizația autorității de supraveghere numai dacă prelucrarea este necesară 
pentru protejarea vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate. Când scopurile menționate se 
referă la alte persoane sau la public în general și persoana vizată nu și-a dat consimțământul în scris și 
în mod neechivoc trebuie cerută și obținută în prealabil autorizația autorității de supraveghere. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevăzute în autorizație este interzisă. 

Art.176.  Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la 
persoana vizată. Prin excepție aceste date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este 
necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza. 

Art.177. În cazul în care datele sunt obținute direct de la persoana vizată operatorul este obligat 
să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații cu excepția cazului în care această 
persoană posedă deja informațiile respective: 

 identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 

 scopul în care se face prelucrarea datelor; 

 informații suplimentare, precum destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă 
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; 
existența drepturilor prevăzute de prezenta  lege pentru persoana vizată, în special a dreptului 
de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi 
exercitate; 

 orice alte informații a căror furnizare  este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, 
tinând seama de specificul prelucrării. 
Art.178.  În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată operatorul este 

obligat ca în momentul colectării datelor sau dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel 
mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele 
informații cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective: 

 identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia dacă este cazul; 

 scopul în care se face prelucraea datelor; 

 informații suplimentare, precum categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, 
în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile 
în care pot fi exercitate; 

 orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere 
ținând seama de specificul prelucrării. 
Art.179. Prevederile alineatului de mai sus nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se 

face în scopuri statistice, de cercetare științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor 
asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul 
legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este 
expres prevăzută de lege. 
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C A P I T O L U L   XXV 
 

Organizarea sistemului informatic și securitatea informatică în cadrul spitalului 
 

Art.180. Rețeaua de calculatoare este constituită din componente active de rețea(router) și 
stații de lucru. Rețeaua a fost  configurată utilizând placă de rețea pentru fiecare stație, sisteme de 
operare pentru stații Windows, protocol de comunicație TCP/IP. 

Art.181. Securitatea informatică este împărțită în următoarele domenii: 

 Securitatea referitoare la instalare și funcționare: 
1. instalarea unui echipament de calcul trebuie să respecte specificațiile furnizorului cu privire la 

alimentarea electrică, ventilare, magnetism, mediu electrostatic, etc.; 
2. administratorul de rețea are obligația de a instala sisteme de operare numai cu licențe; 
3. administratorul de rețea are obligația de a gestiona rețeaua wireless, de a parola rețeaua și de 

schimba parola la o frecvență stabilită. De asemenea are obligația de a parola toate stațiile de 
lucru și de a pune la dispoziție parola doar userului numit prin decizie la stațiile respective; 

4. în perioadele de indisponibilitate ale unui echipament, elaborarea lucrării(colectarea datelor) se 
va face pe o altă stație de lucru din cadrul spitalului; 

5. la o frecvență stabilită se realizează copii de siguranță pentru calculator. Copiile se păstrează 
pentru o perioadă de 5 ani. 

 Securitatea sistemelor: 
1. Toate sistemele cu acces la internet sunt prevăzute cu programe antivirus de calitate, astfel 

încât să poată asigura atât securitatea sistemelor respective. 

 Securitatea conținutului documentelor și a bazelor de date: 
2. sunt stabilite reguli în ceea ce privește autorizarea de creare/citire/copiere/ștergere; 
3. folosirea identificatorului de utilizator(user ID) și a parolelor permite accesul la activități diverse 

asistate de calculator și date specifice unui compartiment; 
4. pentru softurile și fișierele de maximă importanță se realizează copii pe CD/DVD.Acestea se 

păstrează în fișete metalice pentru a se asigura împotriva incendiilor. 

 Securitatea comunicației: 
1. cu privire la protecția transferului de date se menționează că în funcție de poziția în cadrul 

spitalului fiecare utilizator este autorizat pentru creare/citire/copiere/ștergere/modificare 
documente. 

 Întreținerea sistemului: 
2. la solicitarea utilizatorului se intervine pentru asigurarea funcționării sistemului prin curățarea, 

reglarea, înlocuirea componentei defecte, înlocuirea completă a sistemului și trimiterea lui la o 
firmă specializată în vederea remedierii defecțiunilor; 

3. fiecare intervenție se completează în proces verbal.  
 

C A P I T O L U L   XXVI 
 

Informațiile cu caracter confidențial 
 

Art.182. Medicul va păstra secretul profesional și va acționa în acord cu dreptul legal al fiecărei 
persoane la respectul vieții sale sale private din punctul de vedere al informațiilor referitoare la 
sănătatea sa. 

Art.183. Obligația medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv față de 
membrii familiei persoanei respective. 

Art.184. Obligația medicului de a păstra secretul profesional persistă și după ce persoana 
respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat. 

Art.185. Medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana 
desemnată de aceasta cu privire la orice informație pe care o deține referitoare la starea de sănătate a 
persoanei în cauză. 
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Art.186. Derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punctul de 
vedere al informațiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege. 

Art.187. În cadrul procesului de cercetare participarea persoanelor cu tulburări psihice se face 
atât cu consimțământul lor cât și cu consimțământul familiei sau a reprezentanților legali. 

Art.188. Informațiile confidențiale pot fi folosite pentru cercetare și publicate numai în condițiile 
păstrării anonimatului pacienților participanți la programul de cercetare(cu excepția cazurilor când este 
menționat în scris acordul pacienților și al familiei sau al reprezentanților legali). 

Art.189. Pacienții spitalizați fără consimțământul lor nu pot fi folosiți ca subiecți de cercetare.  
 

C A P I T O L U L   XXVII 
 

Atribuțiile personalului 
 

Art.190. Atribuțiile medicului șef de secție sunt, în principal, următoarele: 

 organizează și răspunde de întreaga activitate în secția pe care o conduce; 

 realizează controlul cheltuielilor și utilizarea judicioasă a resurselor; 

 coordonează și corelează realizarea consulturilor inter și intradisciplinare; 

 elaborează și monitorizează îndeplinirea planului de formare profesională a personalului din 
subordine; 

 asigură îmbunătățirea standardelor clinice și a modelului de practică în scopul acordării de 
servicii medicale de calitate pentru creșterea gradului de satisfacție al pacientului; 

 monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital cu scopul creșterii 
performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate; 

 elaborarea proiectului de plan de achiziții al secției în limita bugetului estimat; 

 organizează analiza periodică a calității asistenței medicale și ia măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățire; 

 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară și îl va schimba 
ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal, conform listei 
de dotare cu echipament individual de protecție(anexa 1); 

 respectă drepturile pacientului; 

 îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective 
şi răspunde de calitatea actului medical; 

 organizează  şi  coordonează  activitatea  medicală  din  cadrul secţiei fiind responsabil de 
realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei prevăzuţi în anexa la contractul de 
administrare; 

 răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către 
personalul din secţie; 

 propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei şi 
răspunde de realizarea planului aprobat; 

 răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul 
secţiei; 

 evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei medical, investiţiile 
şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul 
bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului; 

 angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 

 aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale 
specifice secţiei; 

 înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 
secţiei, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar; 

 înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, conform   
reglementărilor   legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse; 
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 întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă 
ai secţiei prevăzuţi în anexa la contractul de administrare; 

 elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării 
managerului spitalului; 

 răspunde  de  respectarea  la  nivelul  secţiei a regulamentului de organizare şi funcţionare, a 
regulamentului intern al spitalului; 

 stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe 
care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare; 

 face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de 
muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare; 

 propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat 
în subordine, în vederea aprobării de către manager; 

 propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face 
vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al 
spitalului; 

 supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice 
pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei; 

 aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare; 

 hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare; 

 avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale 
eliberate în cadrul secţiei; 

 propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului; 

 coordonează  activităţile  de  control  al  calităţii  serviciilor  acordate  de personalul medico 
sanitar din cadrul secţiei; 

 răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a 
infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei; 

 asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din 
cadrul secţiei; 

 răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul 
medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare; 

 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 
păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la 
activitatea secţiei; 

 urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din 
subordine; 

 propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul 
secţiei cu aprobarea consiliului medical; 

 răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei; 

 respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calității;  

 respectă procedurile operaționale ale Sistemului de Management al Calității; 

 respectă procedurile caracteristice ale Sistemului de Management al Calității conform fișelor de 
proces documentate pentru fiecare birou/compartiment în parte; 

 propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital. 
Art.191. Atribuțiile medicului de gardă sunt, în principal, următoarele: 

 efectuează controlul calității hranei(organoleptic, cantitativ, calitativ); 

 respectă drepturile pacientului; 
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 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară și îl va schimba 
ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal, conform listei 
de dotare cu echipament individual de protecție; 

 păstrează secretul profesional, nu dă relații despre bolnavii internați sau alte informații 
referitoare la evenimente interne spitalului, altor bolnavi/aparținătorilor acestora sau unor terți; 

 aplică procedurile stipulate de codul de procedură, în vederea gestionării deșeurilor medicale; 

 aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile 
rezultate din activitățile medicale; 

 participă la realizarea investigației sondaj pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de 
deșeuri; în acest scop urmărește modul de colectare separată la sursă a deșeurilor, evacuarea 
lor pe traseul cunoscut și la orele prevăzute; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.261/2007 privind normele tehnice pentru 
asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și 
materialelor sanitare; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.916/2006 privind aprobarea normelor de 
supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare; 

 respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calității;  

 respectă procedurile operaționale ale Sistemului de Management al Calității; 

 respectă procedurile caracteristice ale Sistemului de Management al Calității conform fișelor de 
proces documentate pentru fiecare birou/compartiment în parte; 

 răspunde de păstrarea secretului datelor și a informațiilor cu caracter confidențial deținute sau 
la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu  indiferent de natura acestora, 
orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se 
va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
Art.192. Atribuțiile asistentului medical sunt, în principal, următoarele: 

 păstrează secretul profesional, nu dă relații despre bolnavii internați sau alte informații 
referitoare la evenimente interne spitalului, altor bolnavi/aparținătorilor acestora sau unor terți; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.261/2007 privind normele tehnice pentru 
asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și 
materialelor sanitare; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.916/2006 privind aprobarea normelor de 
supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare;poartă echipamentul de 
protecție prevăzut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru 
păstrarea igienei și a aspectului estetic personal și poartă ecusonul la vedere; 

 respectă drepturile pacientului; 

 aplică măsurile de prevenire și control a eventualelor boli transmisibile care evoluează în 
unitatea sanitară; 

 urmărește aplicarea măsurilor concrete stabilite în vederea limitării și stingerii eventualelor 
focare de infecție nosocomială; 

 răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon și supraveghează efectuarea de către infirmieră a 
toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru satisfacerea nevoilor 
fiziologice, schimbării poziției bolnavului; 

 observă apetitul pacienților, supraveghează și asigură alimentarea pacienților dependenți, 
supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observație; 

 administrează personal medicația, efectuează tratamentele conform prescripției medicale; 

 asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform precripției medicale; 

 aplică procedurile stipulate de codul de procedură, în vederea gestionării deșeurilor medicale; 
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 aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile 
rezultate din activitățile medicale; 

 participă la realizarea investigației sondaj pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de 
deșeuri; în acest scop urmărește modul de colectare separată la sursă a deșeurilor, evacuarea 
lor pe traseul cunoscut și la orele prevăzute; 

 respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calității;  

 respectă procedurile operaționale ale Sistemului de Management al Calității; 

 respectă procedurile caracteristice ale Sistemului de Management al Calității conform fișelor de 
proces documentate pentru fiecare birou/compartiment în parte; 

 răspunde de păstrarea secretului datelor și a informațiilor cu caracter confidențial deținute sau 
la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu  indiferent de natura acestora, 
orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se 
va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
Art.193. Atribuțiile asistentului responsabil cu infecțiile nosocomiale sunt, în principal, 

următoarele: 

 colaborează cu celelalte secții/compartimente ale spitalului în scopul coordonării activității; 

 stabilește și monitorizează  programul de deratizare, dezinfecție și dezinsecție pe salon și 
spital(anexa 2); 

 monitorizează respectarea programului orar de curățenie pe salon, anexe sanitare și 
spital(anexa 3); 

 stabilește împreună cu șefii de secție harta zonelor cu risc epidemiologic(anexa 4); 

 urmărește aplicarea măsurilor concrete stabilite în vederea limitării și stingerii eventualelor 
focare de infecție nosocomială; 

 supreveghează și controlează calitatea prestațiilor efectuate la spălătorie; 

 propune și inițiază activități complementare de prevenție sau control cu caracter de urgență, în 
cazul unor situații de rsic sau focar de infecție nosocomială; 

 supraveghează și controlează activitatea de îndepărtare a reziduurior, cu accent față de 
reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală; 

 păstrează secretul profesional, nu dă relații despre bolnavii internați sau alte informații 
referitoare la evenimente interne spitalului, altor bolnavi/aparținătorilor acestora sau unor terți; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.261/2007 privind normele tehnice pentru 
asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și 
materialelor sanitare; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.916/2006 privind aprobarea normelor de 
supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare; 

 respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calității;  

 respectă procedurile operaționale ale Sistemului de Management al Calității; 

 respectă procedurile caracteristice ale Sistemului de Management al Calității conform fișelor de 
proces documentate pentru fiecare birou/compartiment în parte; 

 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern, și îl va schimba ori de câte 
ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal, conform listei de dotare 
cu echipament individual de protecție; 

 respectă drepturile pacientului; 

 aplică măsurile de prevenire și control a eventualelor boli transmisibile care evoluează în 
unitatea sanitară; 

 urmărește aplicarea măsurilor concrete stabilite în vederea limitării și stingerii eventualelor 
focare de infecție nosocomială; 

 aplică procedurile stipulate de codul de procedură, în vederea gestionării deșeurilor medicale; 

 aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile 
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rezultate din activitățile medicale; 

 participă la realizarea investigației sondaj pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de 
deșeuri; în acest scop urmărește modul de colectare separată la sursă a deșeurilor, evacuarea 
lor pe traseul cunoscut și la orele prevăzute; 

 răspunde de păstrarea secretului datelor și a informațiilor cu caracter confidențial deținute sau 
la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu  indiferent de natura acestora, 
orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se 
va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
Art.194. Atribuțiile infirmierei și îngrijitoarei, în principal, sunt următoarele: 

 schimbă lenjeria la maxim 3 zile și ori de câte ori este nevoie și transportă lenjeria murdară în 
condițiile stabilite de normele de igienă; 

 respectă drepturile pacientului; 

 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară și îl va schimba 
ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal, conform listei 
de dotare cu echipament individual de protecție; 

 distribuie hrana bolnavilor; 

 respectă comportamentul etic față de bolnavi și față de personalul medico sanitar; 

 păstrează secretul profesional, nu dă relații despre bolnavii internați sau alte informații 
referitoare la evenimente interne spitalului, altor bolnavi/aparținătorilor acestora sau unor terți; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.261/2007 privind normele tehnice pentru 
asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și 
materialelor sanitare; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.916/2006 privind aprobarea normelor de 
supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare; 

 respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calității;  

 respectă procedurile operaționale ale Sistemului de Management al Calității; 

 respectă procedurile caracteristice ale Sistemului de Management al Calității conform fișelor de 
proces documentate pentru fiecare birou/compartiment în parte; 

 răspunde de păstrarea secretului datelor și a informațiilor cu caracter confidențial deținute sau 
la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu  indiferent de natura acestora, 
orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se 
va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
Art.195. Atribuțiile muncitorilor, în principal, sunt următoarele: 

 să facă lucrări cu cărămizi la zidărie și bolți, inclusiv la zidurile de piatră; 

 să repare pardoseli din ciment, pavaje, țigle și mozaicuri; 

 să pregătească suprafețele de zugrăvit (să umple găurile, crăpăturile, să finiseze colțurile); 

 să zugravească și să prepare diferitele tipuri de culori și de zugraveală; 

 respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice; 

 înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl 
conduce; 

 efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;  

 nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi anuntă imediat 
superiorul pentru a se remedia defecţiunile;  

 întrerupe tensiunea și separă instalația sau partea de instalație, după caz, la care urmează să 
lucreze;  

 înlocuieşte şi montează prize, becuri, întrerupătoare şi corpuri de iluminat; 

 urmăreşte, monitorizează buna funcţionare a panourilor electrice şi a tablourilor de siguranţă, 
consemnând starea acestora în fişa zilnică; 

 verifică periodic toate circuitele electrice de forţă ce alimentează utilajele din unitate; 
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 anunţă în scris conducerea unităţii privind necesitatea verificării prizelor de împământare; 

 întreţine funcţionarea în bune condiţii şi exploatează grupul electrogen; 

 verifică în permanență starea tehnică a instalațiilor existente propunând remedierile și 
reparațiile necesare; 

 execută lucrări de întreţinere, schimbare şi reparaţie a instalaţiilor de apă şi canalizare; 

 respectă drepturile pacientului; 

 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară și îl va schimba 
ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal, conform listei 
de dotare cu echipament individual de protecție; 

 păstrează secretul profesional, nu dă relații despre bolnavii internați sau alte informații 
referitoare la evenimente interne spitalului, altor bolnavi/aparținătorilor acestora sau unor terți; 

 respectă comportamentul etic față de bolnavi și față de personalul medico sanitar; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.261/2007 privind normele tehnice pentru 
asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și 
materialelor sanitare; 

 respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calității;  

 respectă procedurile operaționale ale Sistemului de Management al Calității; 

 respectă procedurile caracteristice ale Sistemului de Management al Calității conform fișelor de 
proces documentate pentru fiecare birou/compartiment în parte; 

 răspunde de păstrarea secretului datelor și a informațiilor cu caracter confidențial deținute sau 
la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu  indiferent de natura acestora, 
orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se 
va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
Art.196. Atribuțiile magazinerului, în principal, sunt următoarele: 

 răspunde de recepția cantitativă și calitativă a bunurilor materiale primite de la furnizori; 

 răspunde de sortarea, păstrarea, etichetarea, conservarea bunurilor și alimentelor ce le arfe în 
gestiune; 

 răspunde de păstrarea în condiții igienico sanitare  a tuturor alimentelor din gestiunea sa; 

 urmărește buna funcționare a agrgatelor frigorifice, ventilația încăperilor; 

 respectă drepturile pacientului; 

 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară și îl va schimba 
ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal, conform listei 
de dotare cu echipament individual de protecție; 

 păstrează secretul profesional, nu dă relații despre bolnavii internați sau alte informații 
referitoare la evenimente interne spitalului, altor bolnavi/aparținătorilor acestora sau unor terți; 

 respectă comportamentul etic față de bolnavi și față de personalul medico sanitar; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.261/2007 privind normele tehnice pentru 
asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și 
materialelor sanitare; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.916/2006 privind aprobarea normelor de 
supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare; 

 respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calității;  

 respectă procedurile operaționale ale Sistemului de Management al Calității; 

 respectă procedurile caracteristice ale Sistemului de Management al Calității conform fișelor de 
proces documentate pentru fiecare birou/compartiment în parte; 

 răspunde de păstrarea secretului datelor și a informațiilor cu caracter confidențial deținute sau 
la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu  indiferent de natura acestora, 



Regulamentul intern al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti 
 

 
49/59 

 

orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se 
va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
Art.197. Atribuțiile TESA și Runos, în principal, sunt următoarele: 

 întocmirea ștatului de funcții și a ștatului de personal conform legislației în vigoare precum și 
actualizarea acestora, transmițându-le spre aprobare ordonatorului de credite ierarhic superior; 

 asigură acordarea drepturilor de personal ca: salarii de bază, sporuri de vechime, sporuri pentru 
condiții deosebite, gărzi, indemnizații de conducere prevăzute de legislația în vigoare; 

 răspunde de elaborarea şi actualizarea regulamentului intern,a regulamentului de organizare și 
funcționare precum şi de aprobarea/avizarea de către ordonatorul de credite; 

 ţine evidenţa garanţiilor gestionare, revizuie şi recalculează garanţiile la gestionari; 

 generează angajamente şi propuneri pentru cheltuielile efectuate; 

 generează ordonanţările pentru cheltuielile efectuate; 

 efectuează contarea ordonanţărilor; 

 tine evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din magazie și exploatate pe gestiuni și 
locuri de folosință; 

 asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile conform prevederilor legale a 
operațiunii și plății în numerar; 

 organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale și urmărește definitivarea 
potrivit legii a rezultatului inventarierii; 

 asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate; 

 elaborează la timp documentația de atribuire și notele justificative în vederea desfășurării 
licitațiilor; 

 postează în SEAP documentele necesare achizițiilor publice; 

 întocmește la timp note justificative și alte documente necesare achizițiilor; 

 întocmește, actualizează și transmite spre aprobare planul anual de achiziții publice; 

 efectuează achizițiile publice din SEAP;  

 răspunde de actualizarea paginii de internet a spitalului precum şi de postarea pe site a 
declaraţiilor de avere, incompatibilităţi şi interese precum şi a anunţurilor şi a altor informaţii de 
interes public; 

 arhivează, verifică și leagă dosarele în vederea arhivării acestora; 

 ţine evidenţa și răspunde de corectitudinea registrului de intrare- ieşire; 

 răspunde de securitatea și sănătatea în muncă a salariaților; 

 ia măsurile necesare, potrivit dispozițiilor legale, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare 
de muncă, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale; 

 păstrează și răspunde de registrul unic de control; 

 răspunde de organizarea și asigurarea securității arhivei; 

 respectă drepturile pacientului; 

 poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară și îl va schimba 
ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei și aspectului estetic personal, conform listei 
de dotare cu echipament individual de protecție; 

 păstrează secretul profesional, nu dă relații despre bolnavii internați sau alte informații 
referitoare la evenimente interne spitalului, altor bolnavi/aparținătorilor acestora sau unor terți; 

 respectă comportamentul etic față de bolnavi și față de personalul medico sanitar; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.261/2007 privind normele tehnice pentru 
asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și 
materialelor sanitare; 

 respectă și aplică prevederile Ordinului M.S.P. nr.916/2006 privind aprobarea normelor de 
supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare; 
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 respectă procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calității;  

 respectă procedurile operaționale ale Sistemului de Management al Calității; 

 respectă procedurile caracteristice ale Sistemului de Management al Calității conform fișelor de 
proces documentate pentru fiecare birou/compartiment în parte; 

 răspunde de păstrarea secretului datelor și a informațiilor cu caracter confidențial deținute sau 
la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu  indiferent de natura acestora, 
orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se 
va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei. 
 

C A P I T O L U L   XXVIII 
 

Programe  
 

Art.198. Oficiul alimentar distribuie masa bolnavilor după următorul program: 
Mic dejun  ora : 8,30-9,00 
Prânz  ora :14,00-14,30 
Supliment : 16,00-16,30  
Cină  ora : 19,00-19,30 

Art.199. Personalul de gardă nu servește masa la cantina spitalului. 
Art.200. Personalul  care asigură întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces, precum și 

deszăpezirea acestora va respecta următorul program, astfel:  

 pe perioada de primavara, vară, toamnă-întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces va fi 
efectuată în fiecare zi de sâmbătă și duminică de către personalul care efectuează serviciul pe 
poartă în tura I(ora 8,00-15,00) și tura II (ora 15,00-20,00); 

 pe perioada de iarnă-întreținerea căilor de acces precum și deszăpezirea și îndepărtarea gheții 
din incinta spitalului va fi efectuată  în fiecare zi și ori de câte ori situația meteorologică o 
impune de către personalul care efectuează serviciul pe poartă și centrale termice în tura I(ora 
08,00-20,00) și tura II (ora 20,00-08,00). 

 

C A P I T O L U L   XXIX 
 

Norme obligatorii şi dispoziţii finale 
 

Art.201. (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţie 
de punere pe piaţă. 

(2) Toate materialele promoţionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul sanitar 
trebuie să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi însoţite de către acesta. 
           (3) Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului, 
prezentându-l în mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. Publicitatea trebuie 
să fie onestă, adevărată şi corectă. Publicitatea trebuie să evite orice susţinere sau reprezentare în 
măsură să inducă în eroare consumatorul, chiar şi prin omisiune, ambiguitate sau exagerare. 

(4) Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi făcută atât pentru 
medicamentele fără prescripţie medicală, cât şi cele cu prescripţie medicală. 

(5) În cadrul spitalului, va exista un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente şi el va fi 
prestabilit de către conducerea spitalului. 

(6) Întâlnirile dintre reprezentanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se vor 
desfăşura după un program organizat şi aprobat  de către conducerea spitalului. 

(7) Conţinutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea spitalului. 
(8) Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din spital 

trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea spitalului. 
Art.202. Este interzisă vânzarea de produse sau prestarea de servicii fără aprobarea conducerii 

unităţii, conform legii. 
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Art.203.(1) În întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduită 
civilizată, politicoasă, neomiţând formulele şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de 
însoţitorii şi vizitatorii acestora. 

(2) Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curăţenia (care pot fi 
angajaţi ai unor firme de prestări servicii), vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort 
psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor şi 
dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitatea) cu preponderenţă în perioadele destinate odihnei 
pacienţilor. 

(3) Atât medicii, cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliar, se vor comporta 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 
prevăzută de actele normative în vigoare, respectiv,  salariul obţinut pe statul de plată. 

Art.204. În acordarea asistenței medicale personalul medico sanitar trebuie să respecte 
libertatea de deplasare a pacientului care va fi restricționată numai în timpul vizitei medicale. Pacientul 
are libertate de deplasare în spital cu excepția perioadelor de vizită medicală. 

Art.205. În acordarea asistenței medicale trebuie să încurajeze implicarea aparținătorilor în 
îngrijirea pacienților imobilizați la pat. 

Art.206. Este interzisă utilizarea pacienţilor la activităţile personale în afara unităţii şi fără 
supraveghere din partea personalului desemnat în acest sens. 

Art.207. În situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii, 
fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupă, la 
executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile unităţii. 

Art.208. Programul de vizită se organizează astfel: 

 în zilele lucrătoare ale săptămânii  L – V între orele 1500 - 2000 ; 

 sâmbăta şi duminica între orele 1000 – 2000, iar accesul este permis aparţinătorilor pe baza 
legitimaţiei de identificare obţinută de la personalul de pază existent la accesul în unitate. 
Art.209. Respectarea prevederilor prezentului regulament  este obligatorie pentru toţi angajaţii 

spitalului, încălcarea prevederilor acestuia constituind abatere disciplinară. 
Art.210.Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru toţi 

reprezentanţii societăţilor cu care unitatea desfăşoară relaţii contractuale şi pentru toate persoanele 
care se află pentru o perioadă de timp în incinta spitalului spre rezolvarea diverselor probleme specifice 
profilului unităţii sau obţinerea de acte, conform prevederilor legale. 

Art.211. Prezentul regulament poate fi modificat sau completat, ori de câte ori necesităţile 
legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate o cer. 

Art.212. Prezentul regulament va fi prelucrat cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, prin 
grija conducătorilor ierarhici ale acestora, încheindu-se un proces-verbal de luare la cunoştinţă, sub 
semnătură, ce se va anexa dosarului de personal (contractului individual de muncă). 

Art.213. Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a prezentului regulament, 
prelucrarea se face de către şeful secţiei/compartimentului în care acesta se angajează, confirmarea 
anexându-se la contractul individual de muncă. 

Art.214. Întreaga echipă terapeutică este obligată să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu 
excepţia situaţiilor prevăzute de Legea nr.487/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.215. Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu prevederile legale 
cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă, Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, Codul de 
deontologie medicală şi alte acte normative incidente activităţii desfăşurate în cadrul Spitalului de 
Psihiatrie Drăgoeşti. 
 Art.216. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 
11.09.2015 şi intră în vigoare la data de 25.09.2015. 
 Art.217. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă prevederile vechiului 
regulament al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti. 
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Art.218. În interesul cunoaşterii şi aplicării lui prezentul regulament se afişează la sediul unităţii, 
cuprinsul lui fiind disponibil şi în format electronic accesând site-ul www.spitaluldragoesti.ro . 
 

C A P I T O L U L   XXX 
 

 

REGULAMENT PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI 
în Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti 

 
 
 
Pacienţii internaţi în cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti trebuie să respecte următoarele 

reguli: 
 să acorde încredere în tratamentul şi îngrijirile recomandate de medici şi să respecte 

recomandările medicale si tratamentul; 
 să se comporte civilizat şi politicos cu personalul medical;  
 să respecte regulile de igienă personală zilnic; 
 să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţia în 

vigoare; 
 să completeze, dacă doresc, „Chestionarul de satisfacție al pacientului”, pe care l-au primit în 

momentul internării, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale; 
 să-şi amintească orice amănunt în legătură cu boala lui, chiar dacă li se pare de minimă 

importanţă; 
 în sprijinul stabilirii diagnosticului cât mai repede, este util să aducă la internare buletinele 

analizelor de laborator şi ale examenelor radiologice efectuate anterior, precum şi alte documente în 
legătură cu boala;  

 să se prezinte la internare cu medicaţia aferentă bolilor cronice de care suferă şi este deja 
diagnosticat, medicaţie eliberată pe reţetă de medicii de familie, sau specialişti; 

 să nu pretindă examene de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră 
necesare; 

 să respecte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu 
care este obişnuit în familie; 

 să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider); 
 să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, 

iar dacă doreşte externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie 
răspundere şi sub semnătură; 

 să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neînţelegerea unor temeni şi să solicite 
informaţii doar personalului calificat; 

 fumatul este strict interzis, în caz contrar bolnavii vor fi externaţi; 
 să aducă la cunoştinţa familiei programul de vizită; 
 să nu-şi însuşească bunuri care nu-i aparţin; 
 să aducă la cunoştinţă orice modificare a stării de sănătate, personalului medical; 
 să nu părăsească spitalul fără aviz medical; 
 să predea la internare obiectele de valoare, banii şi bijuteriile în vederea păstrării lor până la  

momentul externării din spital; 
 să respecte programul de somn; 
 la solicitare se poate acorda dietă de post; 
 să nu păstreze asupra lor obiecte tăioase; 
 atât pacienţii, cât şi persoanele care îi vizitează pe aceştia, sunt obligaţi să păstreze cu 

stricteţe curăţenia şi liniştea; 

http://www.spitaluldragoesti.ro/
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 să păstreze curăţenia în saloane, integritatea echipamentuilui, curăţenia în grupurile sanitare 
şi să nu degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi (alimentare ori 
de altă natură); 

 să umble în ţinută vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare sau afară în curtea 
spitalului; 

 să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor în vederea 
protecţiei proprii împotriva unor agenţi patogeni sau noxe; 

 să nu provoace neînţelegeri sau altercaţii cu personalul medical sau alţi pacienţi; 
 în situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se poate 

adresa medicului şef de secţie sau conducerii spitalului; pentru reclamaţii scrise există cutii speciale de 
colectare amplasate în pavilionul de la intrarea în spital; 

 în urma externării, are obligaţia să se prezinte cu scrisoarea medicală şi copii după 
documentele primite din spital la medicul de familie şi să respecte întocmai indicaţiile medicului curant, 
revenind la control la termenele indicate. 
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ANEXA 1  
 
 
 

L I S T A 
Dotare echipament de protecție ce se acordă personalului angajat la Spitalul de psihiatrie Drăgoești 

 

Nr. crt. Funcția Sortiment de echipament Mod acordare 

1 
2 

Medic 
Asistent medical 

Mănuși de uz unic sterile zilnic 

Papuc anual 

Costum tercot anual 

3 Infirmier, îngrijitor  Mănuși de uz unic sterile zilnic 

Mănuși de uz general zilnic 

Costum tercot anual 

Mască unică folosință zilnic 

 
 
 
 
4 Electrician   

Mănuși electroizolante j.t. 2 ani 

Cisme j.t. electroizolante 2 ani 

Cască de protecție 2 ani 

Jachetă de lucru anual 

Pantalon de lucru anual 

Bocanc cu bombeu anual 

Centura de siguranță anual 

Mănuși protecție anual 

 
5 

 
Muncitor calificat  
(zidar, instalator, lăcătuș mecanic, șofer) și 
muncitor necalificat 

Jacheta de lucru anual 

Bocanci cu bombeu anual 

Pantalon de lucru anual 

Mănuși protecție anual 

6 Bucătar, muncitor bucătărie  Costum tercot anual 

Șorț impermeabil anual 

Capeline anual 

7 Spălătoreasă, lenjer Costum tercot anual 

Mănuși de uz general zilnic 

8 Paznic Jacheta de lucru anual 

Pantalon de lucru anual 

Bocanc cu bombeu anual 

Mănuși de protecție anual 

Costum pază anual 

9 TESA  Costum tercot anual 

Papuc anual 
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ANEXA  2 
 
 

 
SPITALUL DE PSIHIATRIE DRĂGOEȘTI 

                                                                                                                                                                                                                                             

APROBAT 
    MANAGER 

                                                                                                                                                                          
DR.STANCA EDWARD 

Nr……………/ …………………. 
 
 
 
                          PLANIFICAREA  ACȚIUNILOR  DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE 
 

 

 

NOTA: 

DEZINFECȚIE                     DEZINSECȚIE                           DERATIZARE 

Zilnic                             01.05. – 30.09. - lunar                                 Trimestrial  

                                     01.10. – 30.04. – la 2 luni  

 INTOCMIT  

 Oprea Ilie Iulian    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

ACȚIUNEA IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC 

1. DEZINFECȚIE   //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// 

2. DEZINSECȚIE   ////  //// //// //// //// //// ////    

3. DERATIZARE   ////   ////   ////   //// 
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ANEXA 3 

 
 

PROGRAM ORAR DE CURĂȚENIE A SALOANELOR/ REZERVELOR 
 

 Zilnic se efectuează curățenia în condiții corespunzătoare a tuturor spațiilor din unitate și 
întreținerea stării de igienă prin verificarea permanentă a acestora. 
         CURĂȚENIA ȘI DECONTAMINAREA ZILNICĂ  ÎN  REZERVA  CU PACIENT 
 Aceasta se face de două ori pe zi dimineața la intrare în program și seara înainte de terminarea 
programului. 
1. Cel puțin odată pe tură se va intra pentru verificarea  menținerii curățeniei și se va răspunde 
solicitărilor asistentei de serviciu ori de câte ori este necesar. 
2. După efectuarea operațiunii de curățenie  personalul responsabil  va înregistra tipul operațiunii, 
data, ora și semnătura, în tabelul ce se află  pe ușă.  
3. În  situația când pacientul dorește să nu fie deranjat, refuzând efectuarea curățeniei în rezervă,  
se va informa imediat asistenta  de serviciu pentru a găsi soluția potrivită de a evita o eventuală 
reclamație a pacientului.      
    CURĂȚENIA ȘI DECONTAMINAREA  ÎN  REZERVĂ  DUPĂ  CE PACIENTUL  A  FOST  
EXTERNAT 
      Lenjeria  murdară de corp și de pat se controlează vizual să nu conțină obiecte înțepătoare/tăietoare 
și alte deșeuri de tip infecțios, după care se colectează în saci în funcție de gradul de risc, cărucioarele 
destinate acestui tip de lenjerie fiind deja echipate cu saci corespunzători (galbeni/negri). Nu se scutură, 
nu se așează pe paviment, nu se sortează pe articole la locul producerii. Depozitarea temporară a 
lenjeriei murdare ambalate se face pe secție în spațiul special destinat unde vizitatorii nu au acces. 
 se colectează sacii cu deșeuri, se depozitează temporar în cărucioarele cu capac  destinate 
transportului, acestea fiind și ele echipate cu saci galbeni/negri. 
 îndepartarea prafului  se face prin metode care evită impurificarea aerului (aspirare, spălare, 
ștergere umedă) cu laveta de culoare roșie curată și soluție de detergent/dezinfectant, a tuturor 
suprafețelor orizontale și verticale. Mobilierul (noptiera, pat cu anexe) se curață cu cârpe curate, 
umezite în soluții dezinfectante care vor fi schimbate în fiecare rezervă, iar dulapul este curățat cu 
soluție specială de mobilă. Este interzisă folosirea  pentru curățarea mobilierului a cârpelor și 
recipientelor întrebuințate la curățarea pavimentelor. 
 se trece la spălarea și dezinfecția  obiectelor sanitare din baie astfel: se realizeaza cu soluții 
detergente/dezinfectante și  laveta de culoare albastră. Se începe cu suprafața mai puțin murdară și se 
finalizează cu cea  murdară ( duș cu suport, chiuveta cu mobilier, robinet, oglinda, suportii de hârtie 
igienică și cel de săpun lichid,clanța ușă, rezervor  WC, capacul față/verso) . Pentru interiorul WC-lui se 
utilizează perii specifice. Pentru paviment se folosește găleata de culoare albastră, mop specific acestei 
locații și soluție detergent/dezinfectant. Obligatoriu materialele și ustensilele de efectuare a curățeniei 
la  grupurile sanitare sunt etichetate și NU sunt folosite în rezervă sau alte spații. Se finalizează cu 
spălarea pavimentului din rezervă începând de la geam spre ușa urmată de aerisirea acesteia. 
  paturile se vor echipa cu lenjerie curată doar în momentul internării unui pacient în rezervă. 
  în fiecare încăpere în care se efectuează operațiunea de curățenie, va exista în mod 
obligatoriu un tabel în care personalul de curățenie va înregistra tipul operațiunii, data, ora și semnătura. 
Asistenta de serviciu care a supravegheat  efectuarea  curățeniei continuă cu dezinfecția aerului în 
funcție de patologia pacientului externat. 
       ÎNTREȚINEREA CURĂȚENIEI ÎN REZERVELE CARE NU SUNT OCUPATE DE  PACIENȚI 
      
 odată la două zile, dimineața , se îndepartează praful  cu o lavetă curată impregnată în soluție 
detergent/dezinfectant de pe suprafetele orizontale din încăpere și se spală cu soluție 
detergent/dezinfectant pavimentul, după care se va semna în tabel. 
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CURĂȚENIA  ȘI DECONTAMINAREA  ÎN SALA DE TRATAMENT,  CABINETUL DE CONSULTAȚII,  
CAMERA DE GARDĂ, STERILIZARE 
 se  face de două ori pe zi, dimineața  la intrare în program și seara înainte de ieșirea din 
program, se verifică de două ori  pe tură  și ori de câte ori solicită asistenta de serviciu.  
  dezinfecția suprafețelor de lucru, ex:masa pregătire tratament, recolte, etc., și a aparaturii 
medicale va fi efectuată de personalul sanitar la început de program și după fiecare act medical sau 
manevra executată dacă este necesar.  
 CURATENIA, DECONTAMINAREA SI  DEZINFECTIA  REZERVEI  INTR-UN CAZ    SEPTIC 
 se efectuează după externarea pacientului ca și cea zilnică.  
 dezinfecția se efectuează NUMAI sub îndrumarea asistentelor. Asistenta de serviciu continuă  
prin dezinfecția aerului obligatoriu.  
CURĂȚENIA  ȘI  DECONTAMINAREA ÎN SPAȚIILE DE DEPOZITARE : MATERIAL MEDICAL     
CONSUMABIL, LENJERIE, DEȘEURI ȘI  A  USTENSILELOR  FOLOSITE  LA  EFECTUAREA  
CURĂȚENIEI 
 curățarea  odată pe zi, dimineața, cu apă și detergent a mobilierului ce este folosit la 
depozitarea  materialului medical consumabil; depozit lenjerie curată (lenjeria curată se păstrează 
împachetată în punga până în momentul utilizării acesteia pentru a fi protejată de praf și umiditate), 
depozit deșeuri, depozit recipiente și ustensile de curățenie.  
Materialele și recipientele întrebuințate la efectuarea procesului de curățenie se spală și dezinfectează 
după fiecare utilizare.  
 spălarea  de  două ori pe zi a  pavimentului și întreținerea permanentă a condițiilor igienice.  
CURĂȚAREA  GRUPURILOR  SANITARE  DESTINATE PERSONALULUI  ANGAJAT ȘI  VIZITATORI 
 acestea  se curăța de două ori pe zi, dimineața la intrare în program și seara la ieșire din 
program și mentinerea curățeniei prin verificare periodică.  
 se spală cu apă și detergent/dezinfectant chiuveta cu robinet, suporții de șervețele și hârtie 
igienică, WC-ul cu anexe, paviment. Oglinda și mobilierul chiuvetei se șterg cu soluții specifice acestui 
tip. Se înregistrează efectuarea curățeniei în graficul existent.   
 CORIDOARE ȘI SCĂRI 
 după  ridicarea sacilor menajeri, se șterg cu o lavetă curată  impregnată în soluție de detergent 
suprafetele și mobilierul (canapele, mese, dulapuri, tablouri, pervaz). 
 aspirarea, spălarea pavimentului și a scărilor interioare, se realizează cu soluție 
detergent/dezinfectant de două ori pe zi și menținerea  stării de igienă prin verificarea permanentă. 
BIROURI,  SALA  INTRUNIRI  -  ADMINISTRATIV 
 colectarea reziduriilor menajere de două ori pe zi dimineața și seara. Odată pe zi seara, după 
plecarea  personalului se  șterg toate suprafețele, mobilierul cu cârpe curate și soluție specială după 
care  se continuă cu  aspiratul  mochetei. Pentru întreținerea mochetei se face perierea acesteia cu 
soluție de biocarpet cel puțin odată pe săptămâna, de preferat în ziua de repaus respectiv sâmbăta. 
VESTIARE, TERASE ȘI SPAȚIILE DESTINATE PARCĂRILOR AUTO   
  In spatiile destinate vestiarelor,  odată pe zi, dimineața la intrare în program  se  colectează reziduurile 
solide, se mătură umed și se spală pavimentul  cu soluție de detergent .  
CURĂȚENIE GENERALĂ  
 pe lângă cea zilnică, odată la două săptămâni se șterg geamurile, se spală cu soluție 
detergent/dezinfectant tâmplăria (tocuri, rame, uși), se șterg cu un pămătuf special sau se aspiră de praf 
tavanul și pereții, se face detartrarea WC-urilor. Aparatele de aer condiționat, grilajele gurilor de aerisire 
și ventilație se curăță odată pe săptămână. 
 curățenia generală se realizează în lipsa pacienților. 
 asistentul șef de pe sectie va întocmi grafic lunar de curățenie generală  unde   menționează 
realizarea  acestei operațiuni. 
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ANEXA 4 
 
 
 

HARTA PUNCTELOR DE RISC EPIDEMIOLOGIC 
 
              Conform “Planului anual de prevenire și control  a infecțiilor nosocomiale 2015”, ”Planului de 

gestionare a deșeurilor medicale 2015” și efectuării  “Autocontrolului” timp de 1 an de zile, CPCIN a 

ajuns la concluzia că la nivelul spitalului nostru  există următoarele puncte de risc cu rol important în 

declanșarea  unui proces epidemiologic: 

SPAȚII CU RISC EPIDEMIOLOGIC CRESCUT PE SPITAL 

 Grupurile sanitare 

 Farmacia 

 Camera de  gardă 

 Laborator analize medicale 

PE SECȚIILE CU PATURI 

SECȚIA PSIHIATRIE I 

 Salon cu pacienți  imobilizați la pat 

 Grupurile sanitare 

 Sala de tratamente  

SECȚIA PSIHIATRIE II 

 Sala de tratamente 

 Grupurile sanitare 

 Salon cu pacienți imobilizați la pat   

ACTIVITĂȚI CU RISC EPIDEMIOLOGIC CRESCUT 

 Activitatea de recoltare a sângelui și produselor biologice 

 Activitatea de colectare, transport, depozitare și eliminare a deșeurilor medicale reprezintă un 

risc permanent 

 Activitatea de sterilizare a instrumentarului și materialului moale  necesar în activitatea 

medicală reprezintă un risc permanent 

PERSONAL CU RISC EPIDEMIOLOGIC CRESCUT 

o Asistentele medicale  

o Infirmierele  

o Personalul de laborator 

o Personalul neinstruit, prin: 

 Nerespectarea “Precauțiunilor Universale” 
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 Nerespectarea măsurilor de asepsie și antisepsie 

RECOMANDĂRI:  

1. Ritmul dezinfecției curente și terminale  respectat 

2. Igienizarea și dezinfecția să se realizeze cu mai multă seriozitate, în special în zonele cu risc 

crescut enumerate. 

3. Instructajul personalului responsabil privind: 

 normele de sterilizare și mentinere a sterilității 

  normele de dezinfecție și curățenie 

4. Supraveghere și control permanent al acestor sectoare 

Există un ritm de dezinfecție ciclică pentru fiecare secție cu risc crescut, stabilit prin protocoale interne- 

minim de 3 ori pe zi în spațiile cu risc crescut. 

Controlul igienico-sanitar în spațiile cu risc se efectuează săptămânal 

     5. Respectarea protocoalelor și a normelor de igienă  

- Conform planului de autocontrol anual aprobat 

CPCIN, 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


