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CAPITOLUL I - PREZENTARE UNITATE

Art.1 Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina, denumit în continuare spital, este unitate sanitară 
publică cu personalitate juridică, înființată la 01 martie 1971, finanțată integral din venituri proprii 
din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, aflată în subordinea și 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina.

Art.2 Spitalul este o unitate sanitară de monospecialitate, cu paturi, în care se internează 
bolnavi psihici cu afecțiuni acute și cronice.

Spitalul asigură asistență medicală de specialitate (spitalicească și ambulatorie) pentru 
populația județului Prahova, precum și pentru județele limitrofe (Ilfov, Dâmbovița, Ialomița, 
Constanța, Călărași, Giurgiu și Municipiul București).

Activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar din spital se 
desfășară numai în condițiile autorizării sanitare de funcționare și sunt supuse controlului 
Ministerului Sănătății sau altor structuri specializate ale acestuia.

îndrumarea, coordonarea și monitorizarea activității desfășurate de spital se exercită de 
Ministerul Sănătății, ca autoritate centrală în domeniul asistenței de sănătate publică.

Structura organizatorică a spitalului, a fost aprobată prin Dispoziția Primarului 
Municipiului Câmpina nr.532 din 28 iunie 2018 și pe baza avizului acordat de Ministerul 
Sănătății, urmare adresei nr. Xll/A/ 18460, 24487/SP/6244/ 06.06.2018.

Art.3 Spitalul are in componență:
Secții și compartimente cu paturi
a) Secția psihiatrie I acuți adulți - 70 paturi, din care: 50 acuți; 20 cronici
b) Secția psihiatrie II acuți adulți - 70 paturi, din care: 50 acuți; 20 cronici
c) Secția psihiatrie III acuți adulți - 75 paturi, din care: 55 acuți; 20 cronici
d) Secția psihiatrie IV acuți adulți - 70 paturi, din care: 50 acuți; 20 cronici
e) Secția psihiatrie V acuți adulți - 70 paturi, din care: 50 acuți; 20 cronici
f) Secția psihiatrie VI acuți adulți - 45 paturi, din care; 30 acuți; 15 cronici
g) Secția psihiatrie VII cronici adulți - 30 paturi
h) Compartiment de neuropsihiatrie infantilă - 20 paturi, din care: 10 acuți; 10 cronici
i) Secția VIII sanatorială neuropsihiatrie infantilă - 60 paturi
Servicii medicale
a) Camera de gardă.
b) Farmacia cu circuit închis.
c) Laborator de analize medicale.
d) Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (organizat ca serviciu).
e) Compartiment de evaluare și statistică medicală (organizat ca serviciu).
f) Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament).
g) Compartiment terapie ocupațională și ergoterapie
h) Ambulatoriul de specialitate integrat spitalului, cu cabinete în specialitatea psihiatrie adulți, 

psihiatrie pediatrică și medicină internă, recuperare medicină fizică și balneologie.

Laboratoarele deservesc paturile și ambulatoriul integrat al spitalului.
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Aparatul funcțional
a) Serviciul Financiar-contabilitate.
b) Serviciul Resurse umane, normare, organizare, salarizare.
c) Serviciul achiziții, aprovizionare, transport, administrativ, întreținere, incluzând:

- Birou Achiziții publice-contractare;
■ Biroul Aprovizionare-Transport:

magazia de materiale si obiecte de inventar, și magazia de alimente; 
muncitori de deservire.

- Birou Administrativ:
Secretariat;
Arhiva generală.

■ Compartiment Tehnic.
d) Structura de Management al calității serviciilor medicale (organizat ca serviciu).
e) Compartiment Contencios-juridic.
f) Compartiment Audit intern.
g) Compartiment Securitatea muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, protecția civilă și situații 

de urgență.
h) Compartiment Informatică.
i) Compartiment Relații cu publicul.
j) Compartiment Culte.
Activități comune pe spital
a) Psihologie.
b) Dietetică.
c) Asistență medico -- socială;
Activități auxiliare
a) Ateliere de întreținere și reparații instalații, aparatură, utilaje și construcții cu următoarele 

formații de lucru:
muncitori de întreținere și reparații instalații sanitare;

- muncitori posturi fixe generale.
b) Bloc alimentar.
c) Spălătorie.

Art.4 în cadrul spitalului funcționează Comitetul director, Consiliul de administrație, Consiliul 
medical și Consiliul etic a căror componență se regăsește în Regulamentul de organizare și 
funcționare.
De asemenea, sunt constituite ca structuri organizatorice și de coordonare în spital: Comitetul 
de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, Comisia de cercetare disciplinară, 
Comitetul de securitate și sănătate în muncă, Comitetul pentru situații de urgență, Comisia 
medicamentului, Comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor, Comisia de inventariere 
a patrimoniului, Comisia de evaluare a internărilor nevoluntare, Comisia de analiză a deceselor, 
Comisia de alimentație și dietetică, Comisia pentru monitorizarea controlului intern managerial. 
Structura organizatorică și funcțională, componența și atribuțiile specifice fiecărei funcții, 
secție/compartiment, consiliu, comitet se regăsesc in R.O.F al spitalului.
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CAPITOLUL II - DISPOZIȚII GENERALE

Art.5 Regulamentul de Ordine Interioară, cuprinde regulile și normele de conduită necesare 
pentru desfășurarea activității spitalului, în condiții de calitate.

Art.6 Prezentul Regulament de Ordine Interioară (ROI) se aplică întregului personal angajat al 
Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, indiferent de durata contractului de muncă, de 
modalitatea salarizării sau de timpul de muncă prestat. De asemenea, se aplică și celor care 
efectuează stagii de practică ori schimburi de experiență, cursuri de specializare sau de 
perfecționare.

Art.7 Persoanele încadrate în alte unități spitalicești care desfășoară activițăti temporar in 
Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina sunt obligate sa respecte pe lângă normele interne de 
disciplina muncii, stabilite de unitățile în care sunt angajate și regulile de disciplină specifice 
spitalului nostru precum și prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioară.

Art.8 Firmele de specialitate care asigură diverse servicii în incinta spitalului, în baza unor 
contracte au obligația de a respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioară și regulile 
spitalului.

CAPITOLUL III - PRINCIPIUL NEDISCRIMINÂRII Șl ÎNLĂTURĂRII ÎNCĂLCĂRII 
DEMNITĂȚII UMANE

9

Art.9 în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toti 
salariații, al nediscriminării de orice fel și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității.

Art.10 Orice discriminare directă sau indirectă față de un angajat bazată pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație socială sau responsabilitate familială, 
apartenență ori activitate sindicală este interzisă.

Art.11 Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau 
preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la art. 9 care au ca scop 
sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii folosinței sau exercitării 
drepturilor prevăzute de legislația muncii.

Art.12 Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte 
criterii decât cele prevăzute la art. 9, dar care produc efectele unei discriminări directe.

Art.13 Orice angajat care prestează o muncă în spital, beneficiază de condiții de muncă 
adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum 
și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare.
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Art.14 Relațiile interumane din cadrul spitalului se bazează pe principiul consensualității și al 
bunei credințe.

Art.15 (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătura cu relațiile de muncă, referitoare la:
a) anunțarea, organizarea și desfășurarea cursurilor sau examenelor și selecția canditaților 

pentru ocuparea posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea și / sau încetarea raportului juridic de muncă ori de 

serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor fișei postului;
d) stabilirea salarizării;
e) beneficii, altele decât cele de natura salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale;
f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, formare profesională, 

perfecționare, specializare etc.;
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin.(1) lit.a. locurile de muncă în care, 
datorită naturii sau condițiilor specifice de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularitățile 
de sex sunt determinate.

Art.16 (1) Hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoana la locul de muncă este 
considerată discriminare după criteriul de sex și este interzisă.

(2) Hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în 
contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitații 
compromițătoare, cereri sau favoruri sexuale sau orice altă conduită având conotații sexuale, 
care afectează demnitatea, integritatea fizică sau psihică a persoanelor la locul de muncă.

(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărțuire 
sexuală, având scopul:
a) de a crea la locul de muncă o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 
persoana afectată;
b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea 
profesională, renumerația sau veniturile de orice natură, ori accesul la formarea și 
perfecționarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, 
ce ține de viața sexuală.

(4) Toți salariații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund in condițiile legii 
pentru încălcarea acestora.

(5) Spitalul de Psihiatrie Voila Campina nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la 
locul de muncă și face public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire 
sexuală, indiferent cine este ofensatorul, și ca angajații care încalcă demnitatea personală a 
altor angajați vor fi sancționați disciplinar.

Art.17 (1) Persoana care se consideră hărțuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere 
adresată în scris Comisiei de Cercetare disciplinară a spitalului.
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(2) Angajatorul prin Comisiile de Specialitate va conduce investigația în mod strict 

confidențial și în cazul confirmării actului de hărțuire sexuală, va aplica măsuri disciplinare, 
conform prevederilor legale.

(3) Rezultatul investigației se va comunica părților implicate.
(4) Orice fel de represalii în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva 

reclamantului, cât și împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi 
considerate acte discriminatorii și vor fi sancționate conform dispozițiilor legale in vigoare.

(5) Hărțuirea sexuală constituie infracțiune potrivit dispozițiilor din Codul Penal. Hărțuirea 
Sexuală a unei persoane prin amenințare sau constrângere, în scopul de a obține satisfacții de 
natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau influența pe care o 
conferă funcția îndeplinită la locul de muncă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amendă.

Art.18 Angajații spitalului au obligația să respecte prevederile Contractului colectiv de muncă 
negociat la nivel de unitate, alte prevederi legale cu caracter specific și să promoveze 
asigurarea unui climat adecvat de muncă, astfel încât să fie respectată demnitatea fiecărui 
angajat (în concordanță cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului).

CAPITOLUL IV - SĂNĂTATEA Șl SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Art.19 (1). Spitalul de Psihiatrie Voila Campina, în calitate de angajator, are obligația să ia 
măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății salariaților în conformitate cu prevederile 
Legii securității si sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările ulterioare.

(2) Spitalul are obligația să asigure securitatea și sănătatea angajaților salariaților în 
toate aspectele legate de muncă.

(3) In cadrul responsabilităților sale spitalul are obligația să ia măsurile necesare pentru 
asigurarea securității și protecției sănătății angajaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a 
riscurilor profesionale, de protejare a maternității la locurile de muncă, de informare, instruire și 
asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare, cu respectarea următoarelor 
principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor profesionale;
b) evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate;
c) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de muncă și 
alegerea echipamentelor și a metodelor de muncă, în vederea reducerii monotoniei muncii și a 
diminuării efectelor acestora asupra sănătății;
d) luarea în considerare a evoluției tehnicii și introducerea noilor tehnologii medicale moderne;
e) înlocuirea proceselor și substanțelor periculoase cu procese, tehnici, substanțe inofensive, 
sau mai puțin periculoase;
f) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție 
individuală;
g) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare privind măsurile de 
protecție a muncii, cunoașterea și aplicarea Precauțiunilor universale;
h) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea activității, condițiile de 
muncă, relațiile sociale și influența factorilor interni.
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Art.20 Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina are obligația să creeze condiții de muncă 
corespunzătoare pentru toți angajații în vederea evitării și reducerii riscurilor de accidente de 
muncă și boli profesionale, in condițiile legii:
- evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților, inclusiv la alegerea 

echipamentelor de muncă, a substanțelor utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;
- se iau in considerare capacitățile angajatului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în 

muncă atunci când îi stabilește atribuțiile;
- luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca în locurile de muncă cu risc ridicat, accesul să fie 

permis numai angajaților care și-au însușit instrucțiunile adecvate.

Art.21 (1) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaților săi în domeniul securității și 
sănătății în muncă.

(2) Modalitățile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentanții angajaților și 
organismele abilitate conform legislației specifice.

(3) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă este obligatorie în următoarele 
situații:
a) în cazul noilor angajați;
b) în cazul angajaților care iși schimbă locul de muncă sau felul muncii;
c) în cazul angajaților care iși reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;
d) în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu.

(4) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și 
sănătatea angajaților.

(5) Măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să comporte în 
nicio situație obligații financiare pentru angajați.

Art.22 Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor ca urmare a unor 
accidente la locul de muncă în care sunt implicate persoane angajate, se vor efectua conform 
legislației în vigoare.

Art.23 In scopul asigurării implicării angajaților la elaborarea și aplicarea dispozițiilor în 
domeniul securității și sănătății în muncă s-a reorganizat Comitetul de Securitate și Sănătate în 
Muncă, care are atribuții specifice potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art.24 Regulile și măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă vor fi elaborate prin 
consultarea reprezentanților sindicatelor din unitate, precum și cu Comitetul de securitate în 
muncă.

Art.25 Spitalul asigură măsuri de protecție pentru femeile gravide si cele care alăptează 
conform legislației în vigoare.

Art.26 Angajatele care se află în una din sitiațiile de mai sus, au obligația de a se prezenta la 
medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să ateste și să informeze în 
scris unitatea despre starea lor. în cazul în care angajata nu informează în scris spitalul, acesta 
este exonerat de obligațiile sale prevăzute în prezentul capitol.
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Art.27 (1) Supravegherea sănătății angajaților este asigurată prin medicii de specialitate ai 
cabinetului de medicina muncii, cu care spitalul se află în relații contractuale.

(2) Examenele medicale la angajare, în perioada de adaptare, periodice și la reluarea 
muncii sunt obligatorii.

Art.28 Atât spitalul, cât și angajații, respectă legislația în vigoare cu privire la normele tehnice 
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și metodologia de culegere a 
datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Art.29 Angajatorul si angajații respectă legislația în vigoare privind protecția mediului, prin 
prevenirea și controlul integrat al poluării, prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile 
pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului.

SUBCAPITOLUL I - PROTECȚIA MATERNITĂȚII LA LOCUL DE MUNCĂ

Art.30 (1) Protecția maternității este protecția sănătății și/sau securității salariatelor 
gravide și/sau mame la locurile lor de muncă;

(2) Locul de muncă este zona delimitată în spațiu, în funcție de specificul 
muncii, înzestrată cu mijloacele și cu materialele necesare muncii, în vederea realizării 
unei operații, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activități de către unul ori mai mulți 
executanți, cu pregătirea și îndemânarea lor, în condiții corespunzătoare tehnice, 
organizatorice și de securitate și sănătate în muncă, din care se obține un venit în baza 
unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;

(3) Salariata gravidă este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării 
sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de 
familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;

(4) Salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat activitatea după 
efectuarea concediului de lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție 
prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu 
mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;

(5) Salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activității după 
efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunță angajatorul în scris cu 
privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente 
medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

(6) Dispensa pentru consultații prenatale reprezintă un număr de ore libere 
plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru 
efectuarea consultațiilor și examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de 
familie sau a medicului specialist;

(7) Concediul de lăuzie obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata 
mamă are obligația să îl efectueze după naștere, în cadrul concediului pentru sarcină și 
lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condițiile legii;

(8) Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele 
prevăzute la alin.(4)-(6) pentru protecția sănătății și securității lor și/sau a fătului ori a 
copilului lor.
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(9) Salariatele prevăzute la alin.(4)-(6) au obligația de a se prezenta la medicul 
de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

(10) în cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligația prevăzută la alin. (9) și 
nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligațiile 
sale prevăzute în prezentul capitol , cu excepția celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 și 25.

Art. 31 (1) Pentru toate activitățile care pot prezenta un risc specific de expunere la
agenți, procese sau condiții de muncă, a căror listă neexhaustivă este prezentată în 
anexa nr. 1, angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul și durata expunerii salariatelor 
prevăzute la art. 301 alin.(4)-(6) în spital și ulterior, la orice modificare a condițiilor de 
muncă, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecție și prevenire prevăzute la art. 
8 și 9 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, cu scopul de:

a) a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor și orice efect 
posibil asupra sarcinii sau alăptării, în sensul art. 30 alin.(4)-(6) ;

b) a decide? ce măsuri trebuie luate.

(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu 
participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor, împreună cu 
toate măsurile care? trebuie luate referitor la securitatea și sănătatea în muncă, se 
consemnează în rapoarte scrise.

Art.32 (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunțat în 
scris de către o salariată că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 30 alin.(3)-(5) 
acesta are obligația să înștiințeze medicul de medicina muncii, precum și inspectoratul 
teritorial de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea.

(2) De la data primirii înștiințării medicul de medicina muncii și inspectoratul 
teritorial de muncă vor verifica condițiile de muncă ale salariatei la termenele și în 
condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Angajatorul are obligația să păstreze confidențialitatea asupra stării de 
graviditate a salariatei și nu va anunța alți angajați decât cu acordul scris al acesteia și 
doar în interesul bunei desfășurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu 
este vizibilă.

Art.33 (1) în cazul în care rezultatele evaluării la care se face referire la art. 31 evidențiază 
un risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor prevăzute la art. 30 alin.(3)-(5) sau o 
repercusiune asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare 
pentru ca, printr-o modificare temporară a condițiilor de muncă și/sau a programului de 
lucru al salariatei în cauză, să fie evitată expunerea acesteia la riscurile evidențiate, 
conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu 
menținerea veniturilor salariale.

(2) Dacă modificarea condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru nu este 
posibilă ori nu poate fi realizată din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsuri 
pentru a o repartiza la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, 
conform recomandării medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu 
menținerea veniturilor salariale.
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Art.34 (1) In cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să 

îndeplinească obligația prevăzută la art. 33 alin. (2), salariatele prevăzute la art. 30 
alin.(3)-(5) au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:

a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit 
dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, salariatele prevăzute la art. 
30 alin.(3);

b) după data revenirii din concediul de lăuzie obligatoriu, salariatele prevăzute 
la art. 30 alin. (4) și (5), în cazul în care nu solicită concediul și indemnizația pentru 
creșterea și îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului 
cu dizabilități, până la 3 ani.

(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe 
o perioadă ce nu poate depăși 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul 
specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat 
simultan cu alte concedii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și 
completările ulterioare.

(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condițiile în care salariata s-a 
prezentat la consultațiile prenatale și postnatale, conform normelor Ministerului 
Sănătății.

Art.35 (1) Pentru salariatele care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 30 
alin.(4) și (5) și își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat, 
angajatorii au obligația de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se 
asigure, la intervale regulate de timp, pauze și amenajări pentru repaus în poziție 
șezândă sau, respectiv, pentru mișcare.

(2) Medicul! de medicina muncii stabilește intervalele de timp la care este 
necesară schimbarea poziției de lucru, perioadele de activitate, precum și durata 
perioadelor pentru repaus în poziție șezândă sau, respectiv, pentru mișcare.

(3) Dacă amenajarea condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru nu este 
din punct de vedere tehnic și/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine 
întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al 
salariatei respective.

(4) în baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate 
îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are 
dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor 
salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor 
legale.

Art.36 (1) Angajatorul au obligația de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru 
consultații prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, în condițiile prevăzute la art. 30 
alin.(6), în cazul în care investigațiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, 
fără diminuarea drepturilor salariale.
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(2) Pentru protecția sănătății lor și a copilului lor, după naștere, salariatele au 
obligația de a efectua minimum 42 de zile de concediu de lăuzie, în condițiile prevăzute la 
art. 30 alin. (7) și în cadrul concediului pentru lăuzie stabilit prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu 
modificările și completările ulterioare.

Art.37 (1) Angajatorul este obligat să acorde salariatelor care alăptează, în cursul 
programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea 
vârstei de un an a copilului. în aceste pauze se include și timpul necesar deplasării dus- 
întors de la locul în care se găsește copilul.

(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea 
duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic.

(3) Pauzele și reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru 
alăptare, se includ în timpul de muncă și nu diminuează veniturile salariale și sunt 
suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

(4) în cazul în care angajatorul asigură în cadrul spitalului încăperi speciale 
pentru alăptat, acestea vor îndeplini condițiile de igienă corespunzătoare normelor 
sanitare în vigoare.

Art.38 (1) Salariatele prevăzute la art. 30 alin. (3) afectată de munca de noapte, 
angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc 
de muncă de zi, cu menținerea salariului de bază brut lunar.

(3) Solicitarea salariatei se însoțește de un document medical care 
menționează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca respectivă.

(4) în cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este 
posibil, salariata va beneficia de concediul de risc maternal conform art. 34 și 
indemnizația de risc maternal, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările 
și completările ulterioare.

Art.39 Reprezentanții sindicali sau liderul de sindicat, ales, având atribuții privind 
asigurarea respectării egalități de șanse între femei și bărbați, au obligația de a organiza 
semestrial, în unitățile în care funcționează, informări privind prevederile prezentului 
capitol.

CAPITOLUL V - DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Art.40 Drepturile și obligațiile angajatorului precum și drepturile si obligațiile salariaților sunt 
prevăzute detaliat în Contractul Individual de muncă, Codul muncii și contractul colectiv de 
muncă aplicabil.

Art.41 (1) Conducerea Spitalului are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească modalități de organizare și funcționare a spitalului în condiții de asigurare 
optimă a asistenței medicale și de urgență;
b) să propună structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea unității în vederea 
aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Câmpina, cu avizul Ministerului Sănătății;
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c) să stabilească atribuții pentru fiecare compartiment de muncă și pentru fiecare angajat, in 
condițiile si conform specificului activității;
d) să aprobe organizarea concursurilor pentru posturile vacante, să numească și să elibereze 
din funcție personalul spitalului cu respectarea legislației în vigoare;
e) să aprobe programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal;
f) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru fiecare angajat, sub rezerva legalității lor;
g) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
h) să evalueze performanțele profesionale ale personalului la angajare, promovare sau 
modificare de posturi;
i) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să dispună aplicarea corespunzătoare, potrivit 
legii, Contractului colectiv de muncă aplicabil și prezentului regulament.

(2) Conducerea Spitalului are. în principal, următoarele obligații:
a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc 
desfășurarea relațiilor de muncă;
b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea 
normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 
aplicabil și din contractele individuale de muncă;
d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția 
informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea 
unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă 
aplicabil;
e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor 
susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;
f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să 
vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute 
de lege;
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de angajat a solicitantului;
i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților
j) să stabilească locurile de muncă unde accesul sau circulația este interzisă sau permisă în 
anumite condiții;
k) să asigure salariul cuvenit fiecărui angajat în raport cu meseria/funcția, pregătirea și munca 
ce o prestează, conform legislației în vigoare;
l) să exercite îndrumare și un control permanent și exigent asupra îndeplinirii sarcinilor de 
serviciu;
m) să analizeze anual activitatea profesională a personalului angajat încadrat în muncă în 
vederea acordării calificativelor;
n) să asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salariaților;
o) să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii;
p) să asigure efectuarea serviciului de pază și ordine în condițiile prevăzute de lege, stabilirea 
regulilor privind intrarea și ieșirea din instituție;
q) să asigure măsuri pentru protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, dotarea 
personalului cu echipament de protecție și a locurilor de muncă cu mijloace de protecție
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colectivă și a instalațiilor, cu aparatura și materialele necesare în acest scop precum și cu 
documentația de specialitate necesară instruirii în acest scop;
r) să instruiască salariaților atât în ceea ce privește activitatea acestora în general, cât și pe 
linie de sănătate și securitate in muncă, PSI, mediu, situații de urgență.
s) să asigure fondurile și condițiile necesare pentru: efectuarea examenelor medicale la 
angajare, în perioada de adaptare, periodice, la reluarea muncii și a consultațiilor spontane, 
conform legislației in vigoare;
t) să asigure respectarea Normelor în vigoare privind prevenirea și combaterea infecțiilor 
asociate asistenței medicale.

CAPITOLUL VI - DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR

Art.42 Angajații Spitalului au, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual și alte concedii;
d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate și sănătate în muncă și echipament de protecție corespunzător;
g) dreptul la acces la formare profesională;
h) dreptul la informare și consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de 
muncă și de a beneficia de îngrijire specifică în cazul unor accidente de muncă (cu risc 
infecțios);
j) dreptul la protecție socială în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă și individuală;
l) dreptul de a participa la acțiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) dreptul să solicite asistență organizației sindicale/ reprezentanților salariațilorr, în cazul 
suspiciunii de sancționare datorită exercitării drepturilor sale;
o) dreptul să fie informat de orice modificare care apare în legătură cu locul muncii, felul muncii, 
salarizare, timpul de muncă si timpul de odihnă.

Art.43 Drepturile angajaților vor fi acordate și exercitate cu respectarea dispozițiilor legale în 
vigoare și evidențiate în Contractul colectiv de muncă al spitalului.

Art.44 Angajații Spitalului au, în principal următoarele obligații:
a) de a-și îndeplini integral atribuțiile ce le revin conform Fișei postului;
b) de a respecta programul de lucru, folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru pentru 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
c) de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Spitalului, Contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în 
Contractul Individual de muncă;
d) de a respecta disciplina muncii;
e) de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
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f) de a respecta regulile de securitate a muncii in unitate;
g) de a respecta normele de prevenire și raportare a incidentelor și accidentelor cu risc infecțios 
către Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (S.P.I..A.A.M);
h) de a aplica Precauțiunile universale și să folosească echipamentul de protecție adecvat;
i) de a participa la formarea profesională continuă;
j) de a înștiința șeful ierarhic superior în legătură cu semnalarea unor deficiențe, acționând 
pentru diminuarea efectelor acestora și pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol viața 
persoanelor sau prejudicierea patrimoniului spitalului;
k) de a utiliza permanent legitimația de serviciu în timpul programului de muncă;
l) să poarte corect uniforma de lucru și să respecte dispozițiile în vigoare privind folosirea 
acesteia;
m) de a anunța șeful ierarhic, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentării la serviciu 
(boală, situații fortuite,etc);
n) de a nu comite fapte care să producă pagube unității sau altor angajați;
o) să se prezinte la serviciu în starea corespunzătoare îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor de 
serviciu, să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice la locul de muncă și să nu lucreze 
sub influența lor;
p) să aibă un comportament demn, civilizat și respectuos cu colegii, cu șefii ierarhici;
q) să studieze și să aplice politicile, procedurile de sistem/operaționale, protocoalele, manualele 
și regulamentele implementate la nivelul spitalului;
r) de a respecta secretul de serviciu;
s) de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal (salariaților le este interzis să 
întrebuințeze în scopuri personale, să comunice altora sau să copieze documente la care au 
acces în timpul serviciului), conform legii.

Art.45 Fiecare angajat are datoria să semnaleze imediat situațiile de criză și dezastre privind: 
incendii, inundații sau orice situații în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv 
prezența unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum și neregulile potențial 
generatoare de astfel de cauze. Angajații trebuie să acționeze, după caz, pentru rezolvarea 
acestora și pentru diminuarea efectelor negative.
Angajații care pot acționa în astfel de situații au obligația de a o face în timpul cel mai scurt 
posibil.

Art.46 Angajații vor fi instruiți și vor respecta Planul de acțiune în situații de criză (incendiu, foc, 
cutremur) pentru a limita pagubele și pentru evacuarea pacienților și personalului în siguranță. 
Toți angajații au obligația de a participa la simularea acțiunilor de protecție civilă și intervenție în 
caz de dezastru.

Art.47 In situații deosebite, determinate de necesitatea bunei funcționări a spitalului, fiecare 
angajat are obligația de a participa, indiferent de funcția sau postul pe care îl ocupă, la 
executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de situația de urgență la 
dispoziția conducerii spitalului, în limita competențelor stabilite.

Art.48 Reguli generale privind utilizarea tehnicii de calcul de către angajați:
(1) Angajații spitalului au obligația de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, 

imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii
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sarcinilor ce le-au fost atribuite.

(2) Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara 
spitalului, cu excepția deținătorilor de contracte de mentenanță, contractelor de service a 
programelor informatice aflate în derulare și utilizate în activitatea spitalului.

(3) în cazul apariției unor defecțiuni în funcționarea aparaturii, salariații au obligația de 
a anunța telefonic, personal sau în scris, resposabilul sau firma care deține mentenanta 
sistemului/aparaturii, care va face tot posibilul pentru remedierea acestora, astfel încât 
activitatea să nu fie perturbată (conform procedurilor implementate).

(4) Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicații fără înștiințarea și/sau 
acordul conducerii spitalului.

(5) Este interzisă instalarea programelor pentru care Spitalul nu a achiziționat licențe.
(6) Este interzisă instalarea și utilizarea jocurilor pe calculator.
(7) Accesul la internet, acolo unde este permis, se face numai în interes de serviciu.
(8) Este interzis accesul neautorizat la bazele de date, sau utilizarea altui nume de 

utilizator și parola fără acceptul utilizatorului care are drept de acces; salariații au obligația 
de a păstra confidențialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicații. In caz de 
nerespectare a păstrării confidențialității datelor personale ale angajaților/ pacienților, 
personalul cu atribuții în acest sens va fi sancționat conform legislației în vigoare.

(9) Este interzis accesul în camera servere-lor în lipsa salariaților desemnați/firmei 
care deține mentenanța sistemului/aparaturii.

(10) Se interzice accesul direct pe server oricărei persoane în afara salariaților 
desemnați/firmei care deține mentenanța sistemului/aparaturii.

(11) Este interzisă listarea sau copierea de documente în interes personal; în cazul 
documentelor de serviciu, se vor lista/copia minimum de pagini necesare, pentru a evita 
consumurile inutile de materiale consumabile (hârtie, toner) și suprasolicitarea aparaturii. Un 
act normativ se va lista o singură dată si va fi pus la dispoziția tuturor membrilor unui 
compartiment, sau se va consulta direct pe calculator.

(12) Este interzisă copierea tipizatelor de același fel la copiatoarele instituției; acestea 
vor fi comandate la tipografie, în baza referatelor de necesitate și a modelelor solicitate de 
fiecare compartiment (direcție) în parte.

CAPITOLUL VII 
TIMPUL DE MUNCĂ, ORGANIZAREA Șl EFECTUAREA GĂRZILOR Șl TIMPUL DE ODIHNĂ

Art. 49 TIMPUL DE MUNCĂ
(1) Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care angajatul prestează muncă, se 

află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor 
contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în 
vigoare.

(2) Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de munca este 
de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Durata timpului de muncă este mai mică de 8 
ore/zi pentru următoarele categorii profesionale:
- medicii si personalul superior sanitar (farmacist, biolog, biochimist, chimist) - 7ore/zi
- personalul sanitar mediu din cadrul laboratorului de analize medicale - 7 ore/zi
- personalul auxiliar sanitar din cadrul laboratorului de analize medicale - 7 ore/zi
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(3) în funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o 
repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de munca 
de 40 de ore/saptarnana sau pentru anumite categorii de 35 de ore/saptamana.

(4) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 
ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.

(5) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, 
inclusiv orele suplimentare.

(6) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi 
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o 
perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână. La 
stabilirea perioadelor de referință prevăzute nu se iau în calcul durata concediului de odihnă 
anual și situațiile de suspendare a contractului individual de muncă.

(7) Personalul care își desfasoară activitatea în 1 sau 2 schimburi în locuri de muncă cu 
activitate de 5 zile pe săptămână, beneficiază de repaus săptămânal sâmbăta și duminica.

(8) Personalului care își desfasoară activitatea în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători 
legale i se asigura repausul săptămânal în alte zile în cursul săptămânii următoare.

(9) Modul concret de stabilire a programului inegal în cadrul săptămânii se stabilește de 
către Comitetul director, cu avizul reprezentantului sindicatului și va fi aplicat conform legislației 
specifice și poate funcționa numai dacă este specificat expres în contractul individual de 
muncă.

(10) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la 
solicitarea angajatului în cauză. Programul de muncă și modul de repartizare a acestuia pe zile 
sunt aduse la cunoștința salariaților și sunt afișate la sediul angajatorului. Programele 
individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.
Durata zilnică a timpului de muncă este împărțită în două perioade: o perioadă fixă în care 
personalul se află simultan la locul de muncă și o perioadă variabilă, mobilă, în care angajatul 
își alege orele de sosire și de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic.
Programul individualizat de muncă poate funcționa numai cu respectarea dispozițiilor art. 112 
și 114 din Codul muncii.

(11) Angajatorul are obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de 
fiecare angajat, cu evidențierea orei de incepere și de sfârșit ale programului de lucru, si de a 
supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest 
lucru.

(12) Evidența prezenței la program se ține prin condicile de prezență în care întreg 
personalul este obligat să semneze zilnic (cu evidențierea orei de începere și de sfârsit ale 
programului de lucru), inclusiv cel încadrat în funcții de conducere. Pentru personalul medical 
care prestează gărzi, in condica de prezenta se vor consemna în mod distinct orele efectuate 
in aceasta activitate.

(13) Nesemnarea zilnică și la timp a condicilor de prezență constituie o încălcare a 
normelor de disciplină a muncii si se sancționează conform legislației în vigoare.

(14) Condicile de prezență sunt verificate zilnic de șeful 
secției/compartimentului/serviciului care are obligația de a confirma prin semnătură, 
concordanța prezenței din secție/compartiment/serviciu cu cea din condică.

(15) întârzierile sau plecările de la program din motive personale, se pot face numai cu 
acordul șefului direct. In condica de prezență vor fi menționate distinct, situațiile privind
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programul, prezența, concediul de odihnă, concediul fără plată, concediu de boală, formare 
profesională precum și alte situații prevăzute de legislația muncii si specifică în vigoare.

(16) Activitatea prestată peste programul normal de lucru constituie muncă suplimentară 
și se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare.

(17) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul angajatului, cu excepția 
cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente 
ori înlăturării consecințelor unui accident.

(18) Munca suplimentară va fi plătită angajatului prin adăugarea unui spor la salariu 
corespunzător duratei acesteia.

(19) La unitățtile unde programul se desfășoară neîntrerupt, programul de lucru din 
timpul zilei poate fi egal cu programul de lucru din timpul nopții.

(20) Se considera muncă prestată în timpul nopții, munca prestată în intervalul cuprins 
între orele 22,00 - 6,00, cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus față de aceste 
limite, în cazuri excepționale.

(21) Durata normală a timpului de lucru, pentru angajatul de noapte, nu va depăși o 
medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu 
respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.

(22) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să 
informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.

(23) Salariații care desfășoară muncă de noapte și au probleme de sănătate recunoscute 
ca având legătură cu aceasta vor fi trecuți la o muncă de zi pentru care sunt apți.

(24) Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă 
de noapte

(25) Angajatele care alăpteaza au dreptul, în cadrul programului de lucru, la două pauze 
pentru alăptare de câte o oră fiecare.

(26) La cererea angajatelor, pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea duratei 
normale a timpului de muncă cu două ore zilnic .

(27) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru 
alăptare, se includ în timpul de muncă, nu diminuează veniturile salariate și sunt suportate 
integral din fondul de salarii al angajatorului.

(28) La locurile de munca unde activitatea se desfășoară fără întrerupere se pot stabili 
forme speciale de organizare a continuității activitatii, după caz, in ture, 12/24 ore, etc.

(29) Este considerat program în ture sistemul 8 cu 16 ore libere sau 12 cu 24 ore libere, 
angajatul având obligația efectuării serviciului de dimineața, după amiaza și de noapte în cursul 
unei luni.

(30) Personalul detașat, precum și personalul care lucrează temporar într-un loc de 
muncă unde se prevede un timp de muncă zilnic, mai mic sau mai mare decât acela pe care îl 
prestează la funcția sa de bază, efectuează la locul de muncă unde este detașat sau lucrează 
temporar timpul de muncă prevăzut pentru acest loc de muncă, în condițiile prevăzute pentru 
personalul propriu al unității.

Art.50 Programul de lucru
(1) Prin prezentul Regulament se stabilește următorul program de lucru:

MANAGER - 8 ore/zi, astfel:
Luni-Vineri 08,00 -16,00
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* Managerul medic poate desfășura activitate medicală , zilnic, de luni până vineri între 
orele 10,30-13,30.

DIRECTOR MEDIAL/DIRECTOR ÎNGRIJIRI* - 8 ore/zi, astfel: 08,00 - 16,00
*Directorul medical:
- poate efectua serviciul de gardă în zilele de sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători
- nu are obligativitatea efectuării serviciului de gardă în linia de gardă a spitalului.
*Directorul de îngrijiri, nu poate desfășura activitate în ture.

SECȚII SI COMPARTIMENTE CU PATURI
a) Medici
- Medici care NU efectuează gărzi: program de 7ore/zi, astfel: 08,00 - 15,00
- Medici care efectuează gărzi: 7 ore în medie pe zi, în program continuu sau divizat, astfel: 
program de 6 ore/zi, astfel: 08,00 - 14,00 și 18 ore de gardă lunar

După activitatea continuă aferentă activității curente (6 ore) și activității într-o linie de 
gardă (18 ore), medicul beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore, (după fiecare zi de 
gardă, urmată de o zi lucrătoare).

Prevederea nu se aplică medicilor care fac parte din Comitetul director al spitalului.
După acordarea zilei libere, prevăzută la alineatul precedent, completarea orelor care fac 

parte din norma de bază se va face prin prelungirea activității curente, aferente altor zile din 
cursul lunii.

Modul concret de organizare a activității, acordarea perioadei de repaus de 24 de ore, 
precum și completarea orelor aferente normei legale de muncă se stabilesc de șefii fiecărei 
secții și se aprobă de conducerea spitalului.

în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii cu norma de bază în spital 
desfășoară activitate în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului, conform hotărârii din Consiliul 
Medical.
Modul concret de organizare a activității în sistem integrat unitate sanitară - cabinet de 
specialitate din ambulatoriul integrat va fi stabilit de conducerea spitalului, în funcție de modul 
de organizare a asistenței medicale ambulatorii de specialitate, numărul de medici pe 
specialități, precum și de necesarul de servicii medicale spitalicești și ambulatorii de 
specialitate.

Asistenți medicali indiferent de nivelul studiilor si personalul sanitar mediu:
program de 8 ore zilnic și desfășoarșă activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore 
libere, astfel :
tura I - 07,00 - 19,00
tura 11- 19,00-07,00

b) Personal sanitar auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri)
- program de 8 ore zilnic, activitatea desfășurându-se în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore 

libere,astfel:
tural -07,00- 19,00
tura II - 19,00-07,00

FARMACIE
a) Farmaciști: program de 7 ore/zi, astfel: 08,00 - 15,00
b) Asistenți de farmacie:
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- program de 8 ore/zi, astfel: 08,00 - 16,00 (în cursul săptămânii)
• prin rotație (stabilită prin graficul de lucru) în cursul săptămânii, unul dintre asistenții de 
farmacie desfășoară activitate între orele 10,00 - 18,00;
• prin rotație (stabilită prin graficul de lucru) în zilele de sâmbăta și în zilele de sărbători legale, 
unul dintre asistenții de farmacie desfășoară activitatea între orele 08,00 - 16,00;
c) Personal auxiliar sanitar (îngrijitoare):
- program de 8/zi, astfel 07,00 - 15,00;
- 07,00-15,00 sâmbăta, o dată/lună, conform graficului de lucru.

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE
a) Medici: program de 7ore/zi, astfel: 08,00 - 15,00;
b) Personal sanitar cu pregătire superioară (biolog, chimist, biochimist):
- Program de 7 ore/zi, astfel: 08,00 - 15,00

c) Asistenți medicali de laborator
- program de 7 ore/zi, astfel: 08,00 - 15,00 (în cursul săptămânii)

d) Personal auxiliar sanitar (îngrijitoare)
- program de 8 ore/zi, astfel: 07,00 - 15,00 (in cursul săptămânii)

PSIHOLOGI
- Program de 7 ore/zi , astfel: 08,00 - 15,00

CAMERA DE GARDĂ
• Asistentul medical coordonator: de luni până vineri, de la ora 7,00 la ora 15,00;
• Asistenți medicali: program de 12 ore/zi, în ture de 12 cu 24 ore astfel: 07,00 -19,00 

respectiv 19,00-7,00;
• Asistentul medical desemnat cu atribuții de registrator medical: de luni până vineri, de 

la ora 8,00 la ora 16,00.

S.P.I.A.A.M.
a) Medici: program de 7 ore/zi, astfel: 08,00 - 15,00
b) Personal mediu sanitar: program de 8 ore/zi astfel: 07,00 - 15,00
c) Personalul auxiliar sanitar (agent DDD) program de 8 ore/zi astfel: 07,00 - 15,00

FIZIOTERAPIE
a) Medici: program de 7 ore/zi, astfel: Luni- Vineri: 08,00 - 15,00
b) Kinetoterapeut:program de 7 ore/zi, astfel: Luni- Vineri 08,00 - 15,00
c) Asistenți cu studii superioare și personalul sanitar mediu: program de 8 ore/zi: Luni- Vineri 

08,00-16,00

PERSONALUL DIN BLOCUL ALIMENTAR/SPĂLĂTORIE
- Program de 8 ore/zi, activitatea desfășurându-se în sistem de tură 12 ore cu 24 libere, astfel: 

07,00-19,00

PERSONALUL TEHNIC, ECONOMIC ADMINISTRATIV
- 8 ore/zi, astfel: Luni- Vineri : 08,00-16,00
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PERSONALUL TEHNIC, ECONOMIC ADMINISTRATIV
- 8 ore/zi, astfel: Luni- Vineri: 08,00-16,00

MUNCITORII
- 8 ore/zi,astfel: Luni- Vineri : 07,00-15,00

GARDEROBA
Personalul auxiliar sanitar: 8 ore/zi, astfel: Luni- Vineri: 08,00-16,00 (în cursul săptămânii)

(2) Prin graficele lunare de activitate întocmite anticipat pentru o lună, pe locuri de 
muncă, se stabilește
a) numărul de personal pe fiecare tură în raport cu nevoile asistenței medicale;
b) rotația pe ture a personalului;
c) intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru.

Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de șeful de 
compartiment, se aprobă de conducerea unățatii și se afișează la loc vizibil sau accesibil pentru 
tot personalul.

Modificarea graficelor lunare se poate face de către conducerea unității, la propunerea 
șefului de compartiment.

(3) Pontajele lunare se predau la serviciul R.U.N.O.S., între datele 25 și 30 (31) ale 
fiecărei luni, astfel încât drepturile salariale să poată fi calculate în timp util și predate la biroul 
financiar- contabil până în data de 5 (cinci) a lunii următoare.

Pontajele se predau la serviciul R.U.N.O.S., cu semnăturile tuturor persoanelor 
responsabile (medici șefi de secții, asistenți șefi de secții, șefi de compartimente, laboratoare, 
farmacie, servicii și birouri, purtând, de asemenea, și avizul șefilor ierarhici).

(4) Personalul din unitățile publice din sectorul sanitar unde activitatea se desfășoară în 2 
ture poate fi scutit temporar de a presta activitate în tura de noapte atunci când se afla în una 
dintre următoarele situații;
a) în caz de graviditate, lehuzie și pe timpul cât alăptează;
b) are program redus pe baza de certificat medical;
c) starea de sănătate contravine desfășurării activității în tura a 2-a (tură ce cuprinde și 

perioada nopții), dovedită cu certificat medical;
d) pensionare de invaliditate de gradul III.

Art.51 ORGANIZAREA SI EFECTUAREA GĂRZILOR- Generalități
(1) Asigurarea continuității asistenței medicale este obligatorie pentru unitățile sanitare 

publice și se asigură prin serviciul de gardă.
(2) Liniile de gardă se stabilesc la nivelul spitalului si se aprobă de către conducătorul 

instituției în subordinea căruia se află spitalul.
(3) Liniile de gardă stabilite în conformitate cu prevederile alin, anterior se publică pe site- 

ul spitalului.
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(4) Garda se instituie între ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea 
curentă a medicilor din cursul dimineții și ora de începere a programului de dimineață din ziua 
următoare, respectiv între orele 14,00 - 08,00. în zilele de repaus săptămânal, zile de sărbători 
legale și în celelalte zile în care, potrivit reglementarilor în vigoare, nu se lucrează, garda începe 
de dimineață, la ora 08,00 și durează 24 de ore.

Art.52 Salarizarea gărzilor
(1) Gărzile efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în zilele 

lucrătoare, se salarizează cu un spor de până la 50 % din tariful orar al funcției de bază, stabilit 
trimestrial de comitetul director, funcție de bugetul aprobat.

(2) Gărzile efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în zilele de 
repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor 
legale nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100 % din tariful orar al funcției de 
baz3, stabilit trimestrial de comitetul director, funcție de bugetul aprobat.

(4) Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unității, prin decizie.

Art.53 Alte precizăro legate de desfășurarea serviciului de gardă
(1) în echipa de gardă, în liniile de gardă organizate pe specialități, în afară de medicii 

încadrați în spital, pot fi incluși și medici din afara unității care sunt confirmați prin ordin al 
ministrului sănătății în specialitatea stabilită pentru linia de gardă și care își desfășoară 
activitatea în unități sanitare în care nu sunt organizate linii de gardă în acea specialitate.

(2) Includerea acestor medici în echipa de gardă a spitalului se face cu avizul 
directorului medical, cu aprobarea managerului spitalului și cu acordul unității sanitare unde are 
norma de bază.

(3) Pot fi incluși în linia de gardă și medici care nu desfășoară activitate în baza unui 
contract de muncă, dar care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății în specialitatea în 
care este organizată linia de gardă, cu avizul directorului medical și cu aprobarea managerului 
spitalului.

(4) In cazul în care continuitatea asistenței medicale se asigură printr-o singură linie de 
gardă, în garda respectivă vor fi incluși toți medicii de specialitate din unitate, cu excepția 
medicilor confirmați în specialități paraclinice.

(5) Medicii încadrați în secțiile cu paturi, care nu sunt incluși în echipa de gardă a 
spitalului, vor presta activitate de 7 ore în medie pe zi, în cursul dimineții.

Art.54 Asigurarea rezolvării unor situații deosebite, care reclamă maximă urgență în asistența 
medicală din spital, se poate face și prin chemarea medicilor de la domiciliu, atât din unitatea 
sanitara unde sunt încadrați, cât și din alte unități sanitare, de către managerul spitalului, în 
următoarele cazuri: în cazuri de accidente colective etc, situații care necesită prezența mai 
multor medici de specialitate decât cei existent! în echipa de gardă a unității sanitare.

Art.55 Asigurarea rezolvării unor situații deosebite care reclamă maximă urgență în asistența 
medicală din unitate se poate face prin chemarea de la domiciliu și a biologilor, chimiștilor, 
biochimiștilor și a psihologilor.
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Art.56 Scutirea de gardă

(1) Medicii care se află în una dintre situațiile de mai jos, pe timpul cât durează aceste 
situații, sunt scutiți de a fi incluși în graficul de gărzi:
- pensionarii de invaliditate gradul III;
- femeile gravide începând cu luna a VI a și cele care alăptează;
- medicii care au program redus cu o pătrime din durata normală a timpului de lucru, pe 

bază de certificat medical;
- medicii care au recomandarea cabinetului de expertiză medicală a capacității de muncă, 

conform modelului din anexa nr.3 a OMS nr.870/2004, cu modificări și completări 
ulterioare.

(2) Medicii aflați în situațiile de mai sus nu vor putea efectua nici gărzi în afara 
programului normal de lucru.

Art.57 Efectuarea a 2 gărzi consecutive este interzisă.

Art.58 (1) Orele de gardă se efectuează în afara programului de la norma de bază cu excepția 
orelor de gardă prevăzute pentru completarea programului de la norma de bază și se 
desfășoară în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.

(2) Orele de gardă efectuate în afara programului de la norma de bază constituie 
vechime în muncă și în specialitate.

Art.59 Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească spitalul pe durata serviciului de 
gardă.

Art.60 întocmirea graficului de gărzi
(1) Programul gărzilor se întocmește lunar de către medicul coordonator al activității de 

gardă, NUMIT prin decizie de către manager, se avizează de către directorul medical și se 
aprobă de managerul spitalului. După aprobare programul se comunică la camera de gardă, 
serviciului RUNOS, secretariatului spitalului și medicilor din linia de garda până la data de 20 a 
fiecărei luni.

(2) Schimbarea programului de gardă se poate face numai în situații cu totul deosebite 
cu avizul medicului coordonator și cu aprobarea managerului spitalului. Schimbările in 
programul de gardă se vor face numai in baza unei cereri care se depune la secretariatul 
unității, cu cel puțin 3(trei) zile înainte de data efectivă a schimbului, se înregistrează, se 
aprobă de directorul medical și se comunica câte un exemplar tuturor celor care au luat la 
cunoștință de programul de gărzi inițial. Cererea de schimbare a datei de efectuare a serviciului 
de gardă trebuie să conțină și acordul medicului înlocuitor.
în situații excepționale (îmbolnăviri, decese) schimbul se poate face iîn aceeași zi.

Art.61 Evidența gărzilor
(1) Orele de gardă prestate precum și chemările de la domiciliu se consemnează 

obligatoriu într-o condică de prezență pentru activitatea de gardă.
(2) Chemările de la domiciliu (numai orele efectiv prestate în spital) se consideră ore de 

gardă și se salarizeaza în funcție de tariful orar determinat pe baza salariului de bază 
individual.
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Art.62 Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru și de a respecta graficele de gărzi 
întocmite lunar de către medicul coordonator al activității de gardă și aprobate de managerul 
spitalului, conform contractului individual de muncă de la norma de bază și contractului 
individual de muncă cu timp parțial, constituie abatere disciplinară.

Art.63 TIMPUL DE ODIHNĂ
(1) Salariații au dreptul între 2 zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 

ore consecutive. Prin excepție, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 
8 ore între schimburi.

(2) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminică.
(3) în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public 

sau desfășurarea normală a activității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile.
(4) în cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru 

organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea 
unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs 
asupra materialelor, instalațiilor sau clădirilor unității, repausul săptămânal poate fi suspendat 
pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări.

(5) Suspendarea repausului săptămânal al salariaților se poate dispune numai în scris și 
cu consultarea sindicatului din Spitalul de Psihiatrie Voila.

Art.64 Sărbători legale
(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

-1 și 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima și a doua zi de Paști;
-1 mai;
-1 iunie;
- prima și a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima și a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 
religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestor culte.

(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator în condițiile asigurării continuității 
asistenței medicale.

Art.65 Concediu de odihnă
(1) Salariații au dreptul la concediu de odihnă anual plătit.
(2) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata 

efectivă a concediului de odihnă este prevăzută în Contractul individual de muncă.
(3) Concediile de odihnă stabilite se suplimentează cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de 

vechime neîntreruptă în spital și cu zilele suplimentare de concediu de odihnă prevăzute în 
C.C.M., pentru fiecare loc de muncă, pe durata valabilității Contractului Colectiv de Muncă 
încheiat la nivelul spitalului .
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(4) Durata efectiva a concediului de odihna anual se acordă proporțional cu activitatea 
prestată într-un an calendaristic.

(5) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin 
contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

(6) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate 
temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și 
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.

(7) în situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, 
concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul 
efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca angajatul să efectueze 
restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de 
maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil 
urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

(8) Angajatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea 
temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, 
angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni 
începând cu anul următor celui îi care acesta s-a aflat în concediu medical.

(9) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(10) în cazul în care angajatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau 

parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu 
acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat 
într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul 
de odihnă anual.

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

(12) Pentru perioada concediului de odihna, angajatul beneficiază de o indemnizație de 
concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru 
perioada respectiva și care reprezintă media zilnică a veniturilor din luna/lunile în care este 
efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

(13) Prin cererea tip de concediu, angajatul specifică dacă dorește sau nu plata 
indemnizației de concediu. In cazul în care angajatul dorește plata indemnizației de concediu de 
odihnă, angajatorul, prin serviciul specializat are obligația să achite aceasta indemnizație, 
înainte cu 5 (cinci) zile de data intrării efective în concediu a angajatului.

(14) Angajatul are obligația de a depune cererea de concediu de odihnă la secretariatul 
spitalului, înainte cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data la care începe efectiv concediul de 
odihnă.

(15) Angajatorul poate rechema angajatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră 
sau pentru interese urgente care impun prezența angajatului la locul de muncă, cu obligația de 
a suporta toate cheltuielile angajatului si ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul 
de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite urmare a întreruperii concediului de odihnă.

(16) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, 
care nu se includ în durata concediului de odihnă.

(17) Salariații au dreptul, la cerere, la zile libere plătite, pentru evenimente familiale 
deosebite, după cum urmează:
a) căsătoria angajatului - 5 zile;
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b) nașterea unui copil - 5 zile;
c) căsătoria unui copil - 3 zile;
d) decesul soțului/soției, copilului, părinților, socrilor și rudelor de gradul I - 5 zile ;
e) ziua de naștere a angajatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei acordate.

(18) Concediul plătit prevăzut la alin.(17) se acordă la cererea solicitantului de către 
conducerea unității.

Art.66 Concediul fără plată și de formare profesională
(1) Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concediu fără plată.
(2) Durata concediului fără plata se stabilește prin Contractul Colectiv de muncă aplicabil.
(3) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fără plată pentru 

formare profesională.
(4) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea angajatului, 

pentru perioada formării profesionale pe care angajatul o urmează din inițiativa sa.
(5) Angajatorul poate respinge solicitarea angajatului numai cu acordul reprezentanților 

salariaților sau sindicatului și numai dacă absența angajatului ar prejudicia grav desfășurarea 
activității.

(6) Cererea de concediu fără plată trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puțin o 
lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data de începere a stagiului de 
formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare 
profesională.

(7) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și 
fracționat în cursul unui an calendaristic, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(8) Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata 
concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce 
privește drepturile cuvenite angajatului, altele decât salariul.

CAPITOLUL VIII - CODUL DE CONDUITĂ AL ANGAJAȚILOR- GENERALITĂȚI
Art.67 Codul de conduita reprezintă setul de reguli de bază, reguli de comportament etic în 
unitate și modul de prevenire a acțiunilor ilicite și ilegale care ar putea să apară, reguli care 
completează codurile etice si/sau deontologice specifice fiecărei profesii.

Art.68 Cerințe generale pentru o conduită corectă și un comportament integru.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și aplicarea principiilor legalității, integrității morale, 
competenței și responsabilității profesionale, eficienței, obiectivității, tratamentului imparțial și 
transparenței, personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila are următoarele obligații:
• să fie loial unitatii.
• să aibă un comportament și un limbaj civilizat față de toate persoanele cu care vine în 

contact în interiorul și exteriorul Spitalului
• să dovedească spirit de echipă și solidaritate față de colegi, respectând drepturile și 

demnitatea fiecăruia.
• să nu se lase influențat de interese personale, de presiuni sau influențe externe în realizarea 

sarcinilor de serviciu specifice.
• să păstreze confidențialitatea operațiunilor efectuate, a documentelor și informațiilor care au 

acest regim și de care ia cunoștință prin exercitarea atribuțiilor de serviciu și ale funcției 
deținute.
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• să aibă o ținută vestimentară decentă și curată.

Art.69 Principiile generale care stau la baza exercitării profesiei sunt următoarele:
a) supremația Constituției și a prevederilor legale generale si specifice;
b) prioritatea interesului public - îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât 
interesul personal;
c) profesionalismul - obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, 
competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
d) imparțialitatea și independența - obligația de a aborda o atitudine obiectivă, în exercitarea 
prerogativelor funcției;
e) integritatea morală - este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau 
pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în 
vreun fel de aceasta funcție;
f) libertatea gândirii și a exprimării - modul liber de a-si exprima și a-și fundamenta opiniile cu cu 
respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
g) cinstea și corectitudinea, buna-credință;
h) deschiderea și transparența - activitățile desfășurate în exercitarea funcției sunt de interes 
public și în folosul pacienților.

Art.70 Comportament integru înseamnă:
a) performanță - desfășurarea unei activități la cei mai ridicați parametri
b) profesionalism - existența unor capacități intelectuale și experiență dobândite prin pregătire și 
educație și printr-un cod de valori și conduită comun tuturor
c) să realizeze sarcinile de serviciu ce le revin cu obiectivitate, responsabilitate, sârguință și 
onestitate;
d) să promoveze cooperarea și bunele relații cu ceilalți, cu personalul din cadrul instituției, 
aplicând principiile și practicile de bună conduită
e) să aibă o conduită ireproșabilă atât pe plan profesional, cât și personal;
f) credibilitate - serviciile furnizate trebuie să fie fidele realității, de încredere și fundamentate pe 
respectarea practicilor si prevederilor legale în domeniu.

Art.71 Angajatul Spitalului de Psihiatrie Voila trebuie să fie:
a) corect și onest în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
b) să nu folosească poziția deținută în Spital în interese particulare.
c) să nu sugereze și să nu pretindă recompensă (cadouri și orice alte valori sau servicii) pentru 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de la persoanele cu care are relații de colaborare.
d) să nu se implice în activități sau înțelegeri, direct sau prin membrii de familie, care să dea 
naștere la conflicte de interese.
e) să nu se folosească de bunurile spitalului pentru rezolvarea problemelor personale.

Art.72 Angajații trebuie să evite orice situație care implică sau poate genera conflicte între 
propriile interese și interesele spitalului.

Art.73 In orice situație, angajații care au relații cu clienții, contractorii, furnizorii trebuie să 
acționeze numai în interesul spitalului și să excludă orice fel de avantaje personale.

Art.74 Datoria, loialitatea și sarcinile de serviciu ale angajaților nu trebuie compromise în nici un
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fel de interesele personale.

Art.75 Angajații vor evita orice implicare directă sau indirectă - de exemplu prin membrii familiei 
(soț/soție sau copii aflați în întreținere) - în asocieri sau investiții care influențează sau pot 
influența deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acționează în interesul 
spitalului.

Art.76 Nu se va exercita nici un fel de presiune directă sau indirectă asupra angajaților pentru a 
sprijini o formațiune politică sau o candidatură politică individuală ori pentru a contribui cu 
fonduri bănești în scopuri politice.

Art.77 (1)Spitalul respectă și protejează demnitatea angajaților săi și dreptul la viața privată, 
inclusiv al protecției și asigurării confidențialității datelor cu caracter personal si asigura 
respectarea principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării.

(2)Capitolul  se completează cu prevederile Codului de conduită al personalului 
angajat și cu prevederile Procedurii de Sistem privind implementarea Codului de 
conduită al personalului angajat în Spitalul de Psihiatrie Voila.

CAPITOLUL IX - REGULI DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR ADRESATE SPITALULUI DE 
CĂTRE ANGAJAȚI SAU TERȚI

Art.78 Conflictul de muncă reprezintă orice dezacord intervenit între angajator și angajat.

Art.79 (1) Orice cerere sau reclamație va fi înaintată în scris conducerii spitalului.
(2) Reclamația individuală primită de la angajat va fi tratată confidențial și i se va 

comunica soluționarea în termenul stabilit de lege. în cazul în care angajatul face dovada că i s- 
a încălcat un drept al său prevăzut în Regulamentul de Ordine Interioară, poate sesiza instanța 
în termenul legal.

(3) Angajații și angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin buna 
înțelegere sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare.

(4) în situațiile în care apar divergențe în legătură cu executarea prevederilor contractelor 
colective, Spitalul și sindicatele vor încerca soluționarea acestora mai întâi în comisiile paritare 
la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergență se vor putea adresa 
comisiei paritare la nivel de ramură.

Art.80 Soluționarea cererilor sau reclamațiilor angajaților va fi rezolvată astfel:
(1) Cererile, sesizările sau reclamațiile salariaților vor fi depuse la Registratura unității, 

de unde vor fi înaintate către manager care le va direcționa spre soluționare serviciilor implicate 
în funcție de problema reclamată.

(2) Răspunsul va fi comunicat petiționarului în maxim 30 de zile de la repartizarea spre 
soluționare a cererii respective. în situația în care aspectele sesizate în petiție necesită o 
cercetare mai amănunțită, termenul de răspuns poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

(3) în cazul în care salariații formulează două sau mai multe petiții cu același subiect 
acestea se vor conexa urmând să primească un singur răspuns. Dacă după trimiterea 
răspunsului se primește o nouă petiție cu același subiect, aceasta se va clasa, cu mențiunea că 
s-a răspuns.
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(4) Petițiile anonime nu se iau în considerare.
(5) Litigiile, reclamațiile, sesizările, se vor rezolva pe cale amiabilă. în cazul în care nu se 

pot astfel rezolva, angajatul se poate adresa instanței judecătorești competente.
(6) Soluționarea sesizărilor privind încălcarea normelor de conduită si disciplina în relația 

pacient - medic - asistentă este de competența Consiliului Etic.
(7) Sesizarea poate fi depusă la Registratura unității de pacient/aparținător/cadru 

medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în 
domeniul acordării asistenței medicale.

(8) Cererile salariaților legate de aspecte administrative, se vor trimite direct 
departamentelor implicate, utilizând formularele tipizate.

CAPITOLUL X - RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art.81 Răspunderea disciplinară:
(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit 

legii, sancțiuni disciplinare angajaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o 
abatere disciplinară.

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune 
sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, 
regulametul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de munca aplicabil, 
ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art.82 Sunt interzise:
prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată;
introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, practicarea de activități care contravin 
atribuțiilor de serviciu sau care perturbă activitatea altor salariați;
părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte 
interese decât cele ale Spitalului;
scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri (aparate, instrumente, 
echipament de protecție etc.) și documente aparținând acesteia, fără acordul scris al 
conducerii Spitalului;
înstrăinarea oricăror bunuri date în folosință, păstrare sau uz comun, precum și deteriorarea 
funcțională, calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al utilizării ori manevrării 
necorespunzătoare;
folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoștință pe orice cale sau copierea pentru 
alții, fără aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informații privind activitatea 
Spitalului sau a datelor specificate în fișele sau dosarele personale ale angajaților/ 
pacienților;
efectuarea de mențiuni, ștersături, rectificări sau semnarea pentru alt angajat în condica de 
prezență;
atitudinea necorespunzătoare față de ceilalți angajați (insulta, calomnia,purtarea abuzivă, 
lovirea sau vatamarea integrității corporale sau a sănătății);
comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranța Spitalului, a propriei persoane 
sau a colegilor;
depășirea atribuțiilor cuprinse în fișa postului;
absența nemotivată mai mare de 3 zile;
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fumatul în toate spațiile;
organizarea de întruniri în perimetrul unității fără aprobarea prealabilă a conducerii; 
introducerea, răspândirea sau afișarea în interiorul instituției a unor anunțuri, afișe, 
documente etc, fără aprobarea conducerii Spitalului;
propagarea partizană a unui curent politic.

Art.83
(1) încălcarea cu vinovăție de către salariați a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv a 

normelor de comportare în unitate, a codurilor de conduită, constituie abatere disciplinară și se 
sancționează ca atare, indiferent de funcția sau postul pe care îl ocupă persoana care a 
săvârșit fapta.

(2) Nerespectarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor 
asociate asistenței medicale, constituie abatere disciplinară și se sancționează conform 
prevederilor legale.

(3) Nerespectarea procedurilor și protocoalelor implementate în spital,constituie 
abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor legale.

(4) Constituie abatere disciplinară și se sancționează încălcarea cu vinovăție de către 
salariați a obligațiilor de serviciu prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, obligațiile de serviciu 
stabilite în Contractele individuale de muncă, în Fișa postului, în Regulamentul Intern sau 
Contractul colectiv de muncă aplicabil, de ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor 
ierarhici.

Art.84 Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile
(1) Sancțiunile aplicabile salariaților sunt:

a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă 
de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un 
alt regim sancționator, va fi aplicat acesta.
(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

angajatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor 
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise cu excepția celor prevăzute expres de alte legi în 
vigoare, respectiv în cazul nerespectării prevederilor privind interzicerea fumatului și consumului 
de băuturi alcoolice în Spital.

(5) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica o singură sancțiune.

Art.85 Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 
disciplinare săvârșită de angajat, avându-se în vedere:
- împrejurările în care a fost săvârșită fapta;
- gradul de vinovăție a angajatului;
- consecințele abaterii disciplinare;
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- comportarea generală în serviciu a angajatului;
- eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către angajat.

Art.86 La nivelul spitalului funcționează Comisia de cercetare disciplinară.

Art.87 Regulie de funcționare ale Comisiei sunt:
(1) Ca urmare a sesizării conducerii Spitalului cu privire la săvârșirea unei abateri 

disciplinare sau a constatării incalcarii de către un angajat a prevederilor legale, Regulamentului 
de Ordine Interioara, Contractului individual de muncă sau Contractului colectiv de muncă 
aplicabil, dispozițiilor legale ale conducătorilor ierarhici, Managerul Spitalului sau persoana 
împuternicită de acesta va dispune efectuarea cercetării disciplinare prealabile, prin intermediul 
Comisiei de disciplină/cercetare administrativ - disciplinară.

(2) Sub sacțiunea nulității absolute, nici o măsură disciplinară, cu excepția 
avertismentului scris, nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare 
prealabile.

(3) în vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, angajatul va fi convocat în 
scris de către angajator precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.

(4) Neprezentarea angajatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (3) fără 
un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile.

(5) în cursul cercetării disciplinare prealabile angajatul are dreptul să formuleze și să 
susțină toate apărările în favoarea sa și să prezinte toate probele și motivațiile pe care le 
consideră necesare, precum și dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al 
sindicatului al cărui membru este sau de către o altă persoană care să-l reprezinte legal.

(6) Comisia nominalizată pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligația 
de a lua o notă scrisă de la angajatul în cauză, notă în care se va preciza poziția angajatului 
față de fapta pe care a comis-o si împrejurările invocate în apărarea sa.

(7) Cercetarea disciplinară prealabilă presupune stabilirea împrejurărilor în care fapta a 
fost săvârșită, a gradului de vinovăție a angajatului, a consecințelor abaterii disciplinare, a 
comportării generale în serviciu a angajatului și a antecedentelor acestuia (eventuale sancțiuni 
disciplinare suferite anterior de către angajat).

(8) Spitalul organizează o Comisie locală de cercetare disciplinară care va analiza și 
centraliza toate abaterile disciplinare, va elabora propuneri pentru limitarea acestora și va 
transmite Comitetului director concluziile scrise, urmare desfășurării procedurii de cercetare 
disciplinară, spre analiză. Comitetul director hotărăște măsurile ce se impun, inclusiv sancțiunea 
disciplinară, iar managerul prin decizie internă, dispune.

Art.88 Decizia de sancționare disciplinară trebuie să cuprindă în mod obligatoriu;
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 
muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de angajat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de angajat în timpul cercetării 
disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
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f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.

Art.89 (1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma 
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea 
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

(2) Decizia de sancționare se comunică angajatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 
data emiterii și produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se predă personal 
angajatului, cu semnătură de primire, ori în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, 
la domiciliul sau reședința comunicată de acesta.

(3) Decizia de sancționare poate fi contestată de angajat la instanțele judecătorești 
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

CAPITOLUL XI- RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Art.90 Generalități
(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile 

contractuale, să îl despăgubească pe angajat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu 
material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în 
legătură cu serviciul

(2) în cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe angajat, acesta se poate 
adresa cu plângere instanțelor judecătorești competente.

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea își va recupera suma aferentă de la angajatul 
vinovat de producerea pagubei conform Codului muncii.

(4) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca 
lor.

(5) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze 
neprevăzute care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal 
al serviciului.

(6) în situația în care angajatorul constată că angajatul său a provocat o pagubă din vina 
și în legătură cu munca sa, va putea solicita angajatului, printr-o notă de constatare și evaluare 
a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va 
putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

(7) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților, conform alin. (3), nu poate fi 
mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

(8) Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se 
stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

(9) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, 
răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării 
pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

(10) Angajatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o 
restituie.

(11) Dacă angajatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în 
natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte
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contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii 
acestora de la data plății.

(12) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile 
salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în 
muncă.

(13) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși 
împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.

(14) în cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca angajatul să îl fi 
despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar 
public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate 
publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul 
păgubit.

(15) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui 
contract individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin 
urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă.

(16) în cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri 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 rețineri, 
angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă.

CAPITOLUL XII -DISPOZIȚII LEGALE SPECIFICE

Secțiunea I: Exercitarea profesiunii de medic
Art.91 (1) Exercitarea profesiunii de medic se realizează în condițiile stabilite de TITLUL XII: 
Exercitarea profesiei de medic. Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, Republicată în 2011, cu modificările 
si completările ulterioare.

(2) Profesia de medic are ca principal scop asigurarea stării de sănătate prin prevenirea 
îmbolnăvirilor, promovarea, menținerea și recuperarea sănătății individului și a colectivității.

(3) în vederea realizării acestui scop, pe tot timpul exercitării profesiei, medicul trebuie 
să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate și respect față de ființa 
umană.

(4) Deciziile și hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul și 
drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienți, 
respectarea demnității umane, principiile eticii și deontologiei medicale, grija față de sănătatea 
pacientului și sănătatea publică.

Art.92 In scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la 
baza exercitării sale independența și libertatea profesională a medicului, precum și dreptul de 
decizie asupra hotărârilor cu caracter medical.

Art.93 Monitorizarea și controlul exercitării profesiei de medic se realizează de către Colegiul 
Medicilor din Romania și Ministerul Sănătății Publice, denumite în continuare autorități 
competente romăne.
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Art.94 Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 
376 din Legea 95/2006, Republicată, cu modificări și completări ulterioare, care îndeplinesc 
următoarele condiții:
a) diplomă de medic, eliberată de o instituție de învățământ superior medico-farmaceutic 
acreditată din România;
b) adeverință de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării 
complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni 
de la data emiterii;
c) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sănătății;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de medic și respectiv de 
medic specialist, eliberate conform normelor UE de către celelalte state membre ale UE, statele 
aparținând SEE sau de Confederația Elvețiană.

Art.95 Condiții de pensionare
(1) Medicii se pensionează, conform legii, la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex, sau 

la cerere.
(2) în unitățile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri corespondenți ai 

Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, profesorii universitari și cercetătorii 
științifici gradul I, doctorii în științe medicale, care desfășoară activități medicale, pot continua, la 
cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă 
medicii, membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe Medicale pot fi 
menținuți în activitate conform legislației în vigoare.

(3) Medicii care au depășit limita de vârstă prevăzută la alin. (1) pot profesa în continuare 
în unități sanitare private. Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru și a 
avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere 
civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(4) în cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, 
precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii își pot continua 
activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, la propunerea unității sanitare 
publice, cu avizul anual al CMR, prin colegiile teritoriale județene, respectiv al municipiului 
București și cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin 
concurs.

Art.96 Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor profesiei 
medicale, a Codului de deontologie medicală și a regulilor de bună practică profesională, a 
Statutului Colegiului Medicilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate 
de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, precum și pentru orice fapte 
săvârșite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul 
profesiei sau ale Colegiului Medicilor din România.

Art.97 Plângerea împotriva unui medic se depune la Consiliul etic al spitalului și la Colegiul 
Medicilor din care face parte acesta conform legislației în vigoare.

Secțiunea II: Exercitarea profesiunii de asistent medical
Art.98 (1) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este un drept 
al oricărei persoane fizice, cetățean român sau străin, posesor al diplomei de asistent medical,
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eliberată de o instituție de învățământ recunoscută de lege, și având competența necesară 
pentru participarea la îngrijirea sănătății persoanei, a familiei și a comunității.

(2) Exercitarea profesiunii de asistent medical cu profil clinic sau paraclinic este 
autorizată de Ministerul Sănătății.

Art.99 Asistentul medical, prin natura profesiunii sale, nu poate fi considerat fucționar public și 
nici nu va putea fi asimilat funcționarului public, conform legii.

Art.100 Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilități care rezultă din fișa postului.

Art.101 Autorizarea pentru practica profesiunii de asistent medical se face conform 
reglementărilor privind înscrierea în Registrul unic national al asistenților medicali și moașelor, 
elaborate de Ministerul Sănătății în colaborarea cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art.102(1) Profesiunea de asistent medical poate fi exercitată de către persoana care 
îndeplinește următoarele condiții:
a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moașă și, 
respectiv, asistent medical;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de 
prezenta ordonanță de urgență;
c) sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, moașă și asistent medical;
d) sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 
din România.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. d), în caz de prestare temporară sau 
ocazională de servicii, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care 
întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 lit. b), d) sau f) trebuie să înștiințeze Ministerul Sănătății 
Publice cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul 
României și să fie înregistrați pe această perioadă la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat 
membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai 
Confederației Elvețiene, stabiliți pe teritoriul României, precum și asistenții medicali generaliști, 
moașele și asistenții medicali care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 lit. c) și e) exercită 
profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical cu aceleași drepturi și 
obligații ca asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni români.

Art.103 Protecția asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesională se 
realizează de angajator prin societățile de asigurări.

Art.104 (1). Activitățile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist ca urmare a 
însușirii competențelor de bază în cursul formării profesionale de nivel postliceal sau universitar 
sunt:
a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri generale 
de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare în baza competenței însușite de a

36



SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Mun. Campina, str. Voila nr. 114, jud. Prahova 

TEL:0344/101 118; FAX:0344/102 034
____________ E-mail: spitalpsihiatrie(q)qmail.com Web:www.spitalulvoila.ro_____ 
stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza și de 
a efectua aceste servicii;
b) protejarea și ameliorarea sănătății prin administrarea tratamentului conform prescripțiilor 
medicului;
c) elaborarea de programe și desfășurarea de activități de educație pentru sănătate în baza 
competenței de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le 
permită un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească;
d) acordarea primului ajutor în baza competenței de a iniția în mod independent măsuri 
imediate pentru menținerea în viață și aplicarea în situații de criză sau de catastrofă a acestor 
măsuri;
e) facilitarea acțiunilor pentru protejarea sănătății în grupuri considerate cu risc, precum și 
organizarea și furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară pe baza competențelor 
de a colabora eficient cu alți factori din sectorul sanitar și de a oferi în mod independent 
consiliere, indicații și sprijin persoanelor care necesită îngrijire și persoanelor apropiate;
f) desfășurarea activităților de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către 
asistenții medicali generaliști licențiați;
g) participarea asistenților medicali generaliști abilitați ca formatori, la pregătirea teoretică și 
practică a asistenților medicali generaliști în cadrul programelor de educație continuă în baza 
competenței de a asigura o comunicare profesională exhaustivă și de a coopera cu membrii 
altor profesii din domeniul sănătății;
h) raportarea activităților specifice desfășurate și analiza independentă a calității îngrijirilor de 
sănătate acordate pentru îmbunătățirea practicii profesionale de asistentul medical generalist;
i) desfășurarea de activități de formare și pregătire teoretică și practică în instituții de 
învățământ pentru pregătirea viitorilor asistenți medicali generaliști, precum și de activități de 
pregătire a personalului sanitar auxiliar.

(2) Activitățile desfășurate de asistenții medicali si a surorii medicale se exercită cu 
asumarea responsabilității privind planificarea, organizarea, evaluarea și furnizarea serviciilor, 
precum și cu privire la totalitatea actelor și tehnicilor practicate.

(3) Cu excepția cazurilor de forță majoră, de urgență ori când pacientul sau 
reprezentanții legali ori numiți ai acestuia sunt în imposibilitate de a-și exprima voința sau 
consimțământul, asistentul medical generalist, asistentul medical si sora medicală acționează 
respectând voința pacientului și dreptul acestuia de a refuza ori de a opri îngrijirile acordate.

(4) Responsabilitatea asistentului medical generalist, a asistentului medical și surorii 
medicale încetează în situația în care pacientul nu respectă recomandările sau planul de 
îngrijire întocmit de aceștia.

Art.105 Asistentul medical se subordonează medicului și recunoaște rolul lui și al celorlalți 
membri ai echipei medicale, participând la menținerea relațiilor amiabile în cadrul acesteia și 
contribuind la calitatea actului medical.

Art.106 Membrilor Ordinului Asistenților Medicali si Moașelor din Romania care încalcă 
regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de asistent medical și moașă, precum și 
Codul de etică și deontologie profesională al asistentului medical și moașei li se aplică 
următoarele sancțiuni de către O.A.M.G.M.A.M.R.:
a) mustrarea;
b) avertismentul;
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c) suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății Publice cu privire la 
retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;
d) retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății Publice cu privire la 
retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

Art.107 (1) Angajarea și promovarea profesională a asistentului medical în sistemul sanitar 
public se realizează în condițiile legii.

(2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenții medicali încheie o 
asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională.

(3) La încheierea contractului de muncă, asistenții medicali generaiiști, moașele și 
asistenții medicali au obligația să prezinte o copie a asigurării prevăzute la alin. (2).

(4) Asistenții medicali se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex.
(5) La cerere, asistenții medicali se pot pensiona, în condițiile legii.
(6) Prin derogare de la dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de muncă al asistenților 
medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali încetează de drept la îndeplinirea 
cumulativă a condițiilor privind împlinirea vârstei de 65 de ani și a stagiului minim de cotizare 
realizat în sistemul public de pensii sau la data comunicării deciziei de pensie pentru limită de 
vârstă, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru 
limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în cazurile prevăzute la alin. (51).

(7) în cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, 
asistenții medicali își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, 
până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităților de sănătate publică 
județene și a municipiului București, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din România și cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice.

Secțiunea III: Exercitarea profesiunii de farmacist
Art.108 Profesia de farmacist se exercită pe teritoriul României de către persoanele fizice 
posesoare ale unui titlu oficial de calificare in farmacie.

Art.109 Prin titlu oficial de calificare în farmacie se înțelege:
a) diploma de farmacist, eliberată de o instituție de învățământ superior medico-farmaceutic 
acreditată din România;
b) certificatul de farmacist specialist, eliberat de Ministerul Sănătății Publice;
c) diploma, certificatul sau alt titlu de farmacist, eliberate conform normelor Uniunii Europene, 
statele apartinand Spațiului Economic European sau de Conferința Elvețiană;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, dobândite într-un stat terț și recunoscute de 
unul dintre statele membre prevăzute la lit. c) ori echivalate în Romania;
e) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, dobândite într-un stat terț, de îndată ce 
titularul său are o experiență profesională de 3 ani pe teritoriul statului care a recunoscut 
respectivul titlu de calificare, ori echivalate în România, în condițiile legii.

Art.110 Monitorizarea și controlul exercitării profesiei de farmacist se realizează de Colegiul 
Farmaciștilor din Romania si de Ministerul Sănătății Publice.
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Art.111 Profesia de farmacist este o profesie independentă și se exercită pe baza certificatului 
de membru al Colegiului Farmaciștilor din Romania, în regim salarial/și sau independent, cu 
respectarea prevederilor prezentei legi.

Art.112 (1) Exercitarea profesiei de farmacist se realizează prin următoarele activități:
a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
b) fabricarea și controlul medicamentelor;
c) controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;
d) depozitarea, conservarea și distribuirea medicamentelor en gros;
e) aprovizionarea, pregătirea, testarea, stocarea, distribuirea și administrarea unor 
medicamente sigure și eficace, de calitatea corespunzătoare, în farmacii deschise publicului;
f) pregătirea, testarea, stocarea și administrarea unor medicamente sigure și eficace, având 
calitatea corespunzătoare, în spitale;
g) furnizarea de informații și consiliere cu privire la medicamente ca atare, inclusiv cu privire la 
utilizarea lor corespunzătoare;
h) asistență personalizată pacienților care își administrează singuri medicația;
i) contribuirea la campanii locale sau naționale privind sănătatea publică;
j) raportarea reacțiilor adverse ale produselor farmaceutice către autoritățile competente.

(2) Farmacistul, în conformitate cu pregătirea sa universitară, este competent să exercite 
și alte activități profesionale precum:
a) colaborare cu medicul pentru stabilirea și urmărirea terapiei pacientului;
b) farmacovigilență;
c) fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea și distribuția produselor din plante, 
suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de 
uz veterinar, substanțelor farmaceutice active și auxiliare;
d) analize în laboratoare de biochimie, toxicologie și igienă a mediului și alimentelor;
e) marketing și management farmaceutic;
f) activități didactice sau administrație sanitară.

(3) în toate activitățile prevăzute la alin. (1) și (2) farmacistul are deplină răspundere și 
drept de decizie, exercitarea acestora efectuându-se cu drept de liberă practică.

(4) Exercitarea efectivă de către farmaciștii cu drept de liberă practică, a activităților 
profesionale, cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă, și cu respectarea celorlalte 
condiții de exercitare prevăzute de lege, constituie experiență profesională de farmacist.

Art.113 In exercitarea profesiei farmacistul trebuie să dovedească profesionalism, devotament, 
corectitudine, disponibilitate și respect față de persoana care i se adresează pentru obținerea 
serviciilor farmaceutice necesare.

Art.114 (1) Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibilă cu:
a) profesia de medic;
b) oricare ocupație de natură a aduce atingere demnității profesiei de farmacist sau bunelor 
moravuri, conform Codului deontologic al farmacistului;
c) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei de 
farmacist.
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(2) In termen de 10 zile de la nașterea situației de incompatibilitate, farmacistul este 
obligat să anunțe colegiul al cărui membru este.

Art.115 (1) Farmaciștii, indiferent de sex, se pensionează la vârsta de 65 de ani.
(2) în unitățile sanitare publice, farmaciștii, membri titulari și membri corespondenți ai 

Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, profesorii universitari, cercetătorii 
științifici gradul I, doctorii în științe farmaceutice, care desfășoară activități farmaceutice, pot 
continua, la cerere, activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă 
farmaciștii, membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe Medicale, pot fi 
menținuți în activitate conform legislației în vigoare. De același drept pot beneficia și farmaciștii, 
membri titulari și membri corespondenți ai Academiei Române.

(3) Farmaciștii prevăzuți la alin. (1) se pot pensiona anticipat, la cerere, în condițiile 
prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul de pensii, dacă îndeplinesc condițiile de 
stagiu de cotizare prevăzute de lege pentru pensia anticipată sau pentru pensia anticipată 
parțială.

(4) în cazul în care înregistrează deficit de farmaciști, farmaciștii își pot continua 
activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin 
concurs, la propunerea unității sanitare publice, cu avizul Colegiului Farmaciștilor din România 
și cu aprobarea Ministerului Sănătății, respectiv a autorității de sănătate publică, în funcție de 
subordonare.

(5) Farmaciștii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la alin. (1) nu pot deține 
funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, al ministerelor și instituțiilor centrale cu 
rețea sanitară proprie, al autorităților de sănătate publică, al CNAS, al caselor județene de 
asigurări de sănătate și a municipiului București, precum și în cadrul spitalelor publice și al 
oricărei alte unități sanitare publice.

Art.116 Farmacistul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor și regulamentelor 
profesionale, a Codului deontologic al farmacistului și a regulilor de bună practică profesionala, 
a Statutului Colegiului Farmaciștilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii 
adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din România, precum și pentru 
orice fapte săvârșite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să 
prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmaciștilor din România.

Art.117 Plângerea împotriva unui farmacist se depune la colegiul al cărui membru este.

CAPITOLUL XIII - CRITERII Șl PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALĂ A 
SALARIATILOR

Art.118 Salariații vor fi evaluați profesional, anual, conform procedurii privind evaluarea 
salariaților.

(1) La evaluarea periodică se vor utiliza următoarele criterii generale:
• Cunoștințe și experiență profesională;
• Complexitate, creativitate și diversificarea activității;
• Judecata și impactul deciziilor;
• Influență, coordonare și supervizare;
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• Contacte și comunicare.
(2) La evaluarea periodica se vor utiliza următoarele criterii specifice pentru 

funcțiile de execuție:
• Cunoștințe și experiență profesională;
• Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa 

postului;
• Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate;
• Asumarea responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 

perseverență, obiectivitate, disciplină;
• Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în 

normativele de consum;
• Adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate;
• Condiții de muncă.

(3) La evaluarea periodică se vor utiliza următoarele criterii suplimentare 
specifice pentru funcțiile de conducere :

• Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul secței/ compartimentului/ cabinetului 
/ serviciului/ biroului/ laboratorului/ farmaciei cu circuit închis;

• Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea răspunderii în legătură cu acestea;
• Capacitatea de organizare și de coordonare a activității secției/ compartimentului/ 

cabinetului / serviciului/ biroului/ laboratorului/ farmaciei cu circuit închis;
• Capacitatea de a crea în secția/ compartimentul/ cabinetul / serviciul/ biroul/ 

laboratorul/ farmacia cu circuit închis condus(ă), un climat stimulativ, neconflictual 
și de bună colaborare cu alte compartimente.

Art.119 Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează de către 
evaluator.

(1) Are calitatea de evaluator:
a) persoana care conduce sau coordonează secția,compartimentul, biroul, 

serviciul, laboratorul, în cadrul căruia își desfășoară activitatea persoana cu funcție de 
execuție evaluată;

b) persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii 
organizatorice a spitalului, pentru persoanele de conducere.

(2) Calificativul acordat în baza fișei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale se aprobă de conducătorul instituției publice.

(3) Pentru persoana cu funcția de conducere de Manager, evaluarea se face de 
către Primar.

(4) Evaluatorul are obligația de a aplica criteriile de evaluare în mod obiectiv, 
corect și nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor Legii nr.202/2002- Republicată, 
privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și a Procedurii Operaționale 
privind evaluarea performanțelor profesionale individuale.

Art.120 Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum 
urmează:

a) între 1,00 - 2,00 - nesatisfăcător;
b) între 2,01 - 3,50 - satisfăcător;
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c) între 3,51 - 4,50 - bine;
d) între 4,51 - 5,00 - foarte bine.

Art 121
(1) Notarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale se 

face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.
(2) Pentru a obține nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de 

evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu 
de performanță.

(3) Pentru funcțiile de conducere, nota finală a evaluării este media aritmetică a 
notelor obținute la criteriile de evaluare de la pct.l și pct.ll din anexa nr.2.1.

(4) Semnificația notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim și nota 5 - nivel 
maxim.

(5) Obținerea calificativului de nesatisfăcător la trei evaluări periodice 
consecutive va putea atrage concedierea angajatului pentru necorespundere 
profesională.

Art.122.
(1) - Contestațiile în legătură cu evaluarea performanței profesionale individuale 

se depun în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la Compartimentul 
resurse umane.

(2) - Contestațiile se analizează de conducătorul imediat superior, împreună cu 
liderul sindicatului ’’SANITAS” din spital.

(3) - Rezultatul contestațiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea 
acestora.

Art.123 (1) Evaluarea periodică se va realiza prin utilizarea de Fișe de evaluare aprobate 
de Primarul Municipiului Campina.

(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanțelor 
profesionale individuale.

(3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul 
pentru care se face evaluarea.

(4) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 și 31 martie a anului următor 
perioadei evaluate.

Art.124 Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale nu se aplică în 
următoarele situații:

(1) persoanelor angajate ca debutanți, pentru care evaluarea se face după 
expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;

(2) angajaților al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, 
pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activității;

(3) angajaților promovați într-o altă funcție de execuție sau într-o funcție de 
conducere, precum și celor angajați din afara unității, pentru care momentul de evaluare 
se stabilește la 6 (șase) luni de la data promovării și la 3 (trei) luni pentru angajații din 
afara unității;

(4) angajaților aflați în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până 
la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activității;
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(5) angajaților care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu 
medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării 
se stabilește la 6 (sase) luni de la data reluării activității.

CAPITOLUL XIV- REGULI DE ACCES IN PERIMETRUL SPITALULUI

Art.125 Stabilirea și respectarea circuitelor funcționale
(1) Circuitele funcționale asigură un flux continuu al activității medicale și administrative 

și sunt stabilite pentru a evita încrucișarea diferitelor circuite.
(2) în spital s-au stabilit circuite funcționale pentru:

■ pacienți;
■ vizitatori;
■ personal medico-sanitar;
■ medicamente;
■ produse biologice;
■ lenjerie;
■ veselă și alimente;
■ deșeuri.

(3) Aceste circuite funcționale vor fi temeinic însușite de către toți angajații spitalului și 
vor fi respectate întocmai. Fiecare angajat este obligat să intervină din proprie initiațivă, când va 
constata încălcări privind circuitele stabilite, conform procedurilor implementate în cadrul 
spitalului.

(4) Circuitele stabilite pot fi modificate conform prevederilor legale, în cazul 
apariției unor epidemii/ pandemii

Art.126 Accesul personalului angajat al spitalului se face pe baza legitimațiilor de serviciu vizate 
la zi; acesta este obligat să poarte ecusonul în timpul programului de lucru.

Art.127 Accesul în spital al vizitatorilor
(1) este permis de luni până vineri în intervalul orar 15.00 - 20.00, iar in zilele de sâmbătă 

și duminică între orele 10.00 - 20.00, cu respectarea următoarelor condiții:
a) accesul se face în baza documentului de identitate și înscrierii în registrul special al 
vizitatorilor;
b) accesul se permite numai persoanelor cu ținută decentă;
c) accesul se permite numai prin intrarea și în locurile și spațiile special afectate vizitatorilor de 
managerul spitalului;
d) numărul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate 
fi mai mare de 3 persoane și pot fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp;
e) în situația prevăzută la pct.d), pentru a da posibilitatea vizitei și celorlalți pacienți, dacă există 
solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.
f) vizitatorii sunt îndrumați la patul pacientului de un cadru medical mediu, de serviciu pe tură;
g) pe toată perioada prezentei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere 
ecusonul care îi atestă această calitate.
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(2) poate fi restricționat/ interzis în cazul apariției unor epidemii/ pandemii, 
declarate conform prevederilor legale în vigoare.

Art.128(1) Prin excepție de la programul de vizite stabilit prin prezenta procedură, în cazul 
pacienților în stare critică sau terminală, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent 
de oră, sau poate solicita prezența permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, 
cu acordul medicului curant, dacă condițiile din secția / compartimentul respectiv permit acest 
lucru.

(2) în caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un 
spațiu adecvat de așteptare, în apropierea secției / compartimentului respectiv.

(3) în cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei 
prezentate, accesul unei persoane poate fi permanent.

Art.129 Vizita aparținătorilor se va realiza în:
• Clubul pacienților sau zonele verzi special amenajate pentru fiecare secție a spitalului - în 

cazul pacienților deplasabili;
• Salonul unde pacientul a fost repartizat - în cazul pacienților nedeplasabili.

Art.130 Programul de vizite va fi afișat la intrarea în spital, în mod vizibil și accesibil vizitatorilor.

Art.131 Pentru pacienții internați pe oricare dintre secțiile/compartimentele spitalului, la 
solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de 
lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul șef/coordonator de 
secție/compartiment, aprobat de directorul medical și afișat la loc vizibil la intrarea în fiecare 
secție/compartiment.

Art.132 Este interzis vizitatorilor:
a) să introducă băuturi alcoolice și alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau în 
cantitate prea mare;
b) purtarea de discuții neplăcute ce pot afecta pacienii (se va respecta liniștea celorlalți bolnavi 
internați);
c) fumatul in unitate.

Art.133 Vizitatorii trebuie să respecte orele de vizită și să dea curs indicațiilor medicilor, 
personalului sanitar sau de îngrijiri.

Art. 134
(1) Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienților în spital.
(2) Conducerea are obligația de a instrui angajații proprii si pe cei ai firmelor de paza, 

după caz, asupra programului de vizite, obținând o declarație de la fiecare dintre aceștia prin 
care se angajează să respecte aplicarea programului respectiv și să nu pretindă sau să 
primească nici un fel de atenții în vederea permiterii accesului în afara programului de vizită.

(3) în cazul încălcării acestor prevederi se vor aplica sancțiuni administrative, până la 
desfacerea contractului individual de muncă al angajatului care se face vinovat, sau încetarea 
contractului cu firma de prestări servicii de pază.
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Art 135
(1) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniții, 

substanțe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viața, 
integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu și a pacienților ori patrimoniul unității.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. 1, persoanele care se află în timpul executării 
misiunilor de intervenție, de protecție a demnitarilor români sau străini ori a personalităților sau 
care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.

Art.136 Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de 
înregistrat se face numai cu aprobarea Managerului spitalului.

Art.137 în cazul apariției oricăror nereguli pe durata vizitelor, a interdicțiilor de acces în zonele 
de risc, a regulilor de acces și circulație în spital, precum și a normelor de conduită civilizată, 
personalul medico- sanitar sesizează de urgență serviciul de pază pentru a lua măsurile 
corespunzătoare.

Art.138 Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc: laboratoare, 
sterilizare, depozite de deșeuri medicale, precum și în alte zone stabilite de managerul unității.

Art.139 încăperile unde nu au acces persoanele străine au la intrare anunțuri de avertizare în 
acest sens.

Art.140 La ieșirea din spital, persoanele care însoțesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili 
calitatea pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie și legitimitatea 
părăsirii spitalului de către copil.

Art.141 Dacă managerul spitalului stabilește o perioadă de carantină, conform dispozițiilor 
Autorității de sănătate publică sau Ministerului Sănătății, în această perioadă se limitează sau 
se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

Art.142 Accesul salariaților unor firme prestatoare de servicii in spital
(1) este permis numai pe baza de tabel nominal, aprobat de manager, document de 

identitate și/sau legitimație de serviciu;
(2) poate fi restricționat/ interzis în cazul apariției unor epidemii/ pandemii, 

declarate conform prevederilor legale în vigoare.

Art.143 Accesul mass-media
(1) Accesul reprezentanților mass-mediei se face numai pe baza legitimației de 

acreditare în specialitate și a documentului de identitate, precum și cu acordul Managerului 
spitalului. Reprezentanții mass-mediei pot filma în spitale numai în spațiile pentru care 
managerul și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea 
acestora se poate face numai în condițiile legii.

(2) Managerul de spital desemnează un purtător de cuvânt al instituției, care îi însoțește 
pe reprezentanții mass- mediei, pe durata prezentei acestora în incinta spitalului.
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Art.144 Accesul la informațiile de interes public
(1) Asigurarea de către instituție a accesului la informațiile de interes public se face din 

oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate în acest scop, în conformitate cu 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

(2) Pentru informațiile solicitate verbal, persoana desemnată pentru informare și relații cu 
publicul are obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de 
interes public si poate furniza pe loc informațiile solicitate, în cazul în care informațiile solicitate 
nu sunt disponibile pe loc.

(3) Informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program 
minim stabilit de conducerea unității. Dacă informațiile de interes public solicitate nu sunt 
disponibile pe loc persoana este îndrumată să le solicite în scris.

(4) Reprezentantul mijloacelor de informare în masă care va cere informații de interes 
public (în scris sau verbal) va prezenta reprezentantului desemnat acreditarea.

(5) Accesul la informații de interes public aprobat de conducătorului unității, va respecta 
dreptul la intimitate al pacienților, fără a disturba activitatea și actul medical, se vor pune la 
dispoziție reprezentantului mass-media toate informațiile de interes public ce nu va încălca nici 
un alt drept prevăzut de lege.

Art.145 Accesul in spital al altor categorii de persoane
(1) Accesul in spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul 

Ministerului Sănătății Publice sau din cadrul instituțiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb 
de experiență, medici rezidenți, studenți etc., se face pe baza legitimației de serviciu;

(2) Accesul in spital al altor categorii de persoane, precum medici în schimb de 
experiență, medici rezidenți, studenți etc., poate fi restricționat/ interzis în cazul apariției 
unor epidemii/ pandemii, declarate conform prevederilor legale în vigoare.

Art.146 Acces autovehicule
(1) Accesul autovehiculelor se reglementează de Managerul spitalului, urmărindu-se 

asigurarea evidenței intrărilor și ieșirilor in Registrul de evidență a accesului autovehiculelor.
(2) Autovehiculele serviciului de ambulanță, autovehiculele personale sau alte vehicule 

care transporta persoane care necesita îngrijiri de urgență ori persoane care nu se pot deplasa 
au acces permanent în spital.

(3) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse și servicii în spital, cu 
respectarea următoarelor condiții:
a) numai în timpul programului de lucru și numai pe poarta de acces stabilită de Managerul 
spitalului;
b) în situațiile de urgență, numai cu acordul managerului spitalului sau al locțiitorului delegat de 
acesta;
c) pe baza legitimației de serviciu, a documentului de identitate și a confirmării șefilor de servicii 
sau ai departamentului solicitant.

(4) Accesul autovehiculelor furnizorilor de produse și servicii în spital, poate fi 
restricționat/ interzis în cazul apariției unor epidemii/ pandemii, declarate conform 
prevederilor legale în vigoare.
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Art.147 Accesul în spital al personalului în afara orelor de program se face doar cu aprobarea 
managerului instituției, exceptând situațiile de forță majoră/ urgență.

CAPITOLUL XV- PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.148 Generalități
(1) Protecția datelor personale este o componentă importantă a oricărei activități, astfel 

că toate informațiile trebuie să fie prelucrate în siguranță și în conformitate cu politica stabilită. 
Pe lângă bunele practici stabilite la nivelul instituției, anumite categorii de date sunt supuse și 
reglementărilor legislației naționale și este vital ca personalul să recunoască toate detaliile 
legate de manipularea informațiilor și datelor Spitalului de Psihiatrie Voila.

(2) Spitalul de Psihiatrie Voila prelucrează în prezent datele cu caracter personal strict 
în conformitate cu legislația privind protecția datelor, fiind operator de date în sensul General 
Data Protection Regulation (GDPR).

(3) Angajații Spitalului de Psihiatrie Voila au responsabilități legate de prelucrarea 
datelor personale în mod corect, legal și sigur. Datele cu caracter personal trebuie 
prelucrate numai în condiții legale și numai după ce au fost furnizate informații 
persoanelor în cauză cu privire la modul și scopul prelucrării informațiilor (informare 
privind confidențialitatea). în activitățile din cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila se 
creează, colectează, stochează și prelucrează cantități mari de date din diverse categorii 
de date cu caracter personal, aparținând unor tipuri diferite de persoane vizate, cum ar fi 
angajați, pacienți, aparținători, candidați posturi vacante, colaboratori/furnizori sau alte 
categorii de persoane.

Art.149 Spitalul prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților în următoarele scopuri 
prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru respectarea dispozițiilor legale:
a) respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin 

lege sau prin acorduri colective;
b) gestionarea, planificarea și organizarea muncii;
c) asigurarea egalității și diversității la locul de muncă;
d) asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;
e) evaluarea capacității de munca a salariaților;
f) valorificarea drepturilor de asistență socială;
g) exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;
h) asigurarea siguranței și securității angajaților, a bunurilor ce le aparțin și a bunurilor spitalului;
i) organizarea încetării raporturilor de muncă.

Art.150 Spitalul prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților sau aparținătorilor 
acestora în scopuri prevăzute de dispozițiile legale și/sau necesare pentru respectarea 
dispozițiilor legale:
Dintre aceste scopuri menționăm:
a) prezentarea pacientului la spital pentru o consultație, investigație ș.a.m.d.;
b) oferirea unui serviciu cu plată;
c) realizarea unor intervenții medicale de urgență;
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d) internarea unui pacient sau însoțitor al acestuia;
e) efectuarea de consultații, proceduri și tratamente medicale;
f) întocmirea biletelor de trimitere pentru investigații, prescripțiilor medicale ș.a.m.d.;
g) obligația spitalului de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații 

instituțiilor statului;
h) decontarea serviciilor medicale de către instituțiile statului;
i) contactarea urgentă a unei persoane specificate de pacient;
j) oferirea unor informații despre starea de sănătate a unui pacient altor persoane, în baza 

consimțământului acordat de pacient;
k) realizarea de fotografii sau înregistrări video pentru prezentarea spitalului;
l) asigurarea siguranței și securității pacienților și a bunurilor acestora.

Art.151 Spitalul poate efectua și alte prelucrări de date cu caracter personal în alte scopuri 
decât cele menționate la Art.149 - 150, pe baza consimțământului persoanelor vizate, în scopul 
protejării intereselor vitale ale persoanelor vizate sau ale altor persoane fizice, pentru 
îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public sau care rezultă din exercitarea 
autorității publice cu care este investit spitalul sau în scopul intereselor legitime urmărite de 
spital sau de o parte terță, cu excepția cazului în care acestea prevalează interesele sau 
drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.

Art.152 Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu 
protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și clarificări în legătura cu 
protecția datelor cu caracter personal.

Art.153 Toți salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic 
sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legătură cu orice nelămurire, 
suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților, 
pacienților sau colaboratorilor spitalului, în legătura cu orice divulgare a datelor cu caracter 
personal și în legătura cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter 
personal de care iau cunoștință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, 
prin orice mijloace.

Art.154 Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se va 
face întâi telefonic și ulterior în scris. Având în vedere importanța specială pe care spitalul o 
acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea acestei obligații de raportare 
constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară 
încă de la prima abatere de acest fel.

Art.155 Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu întreprindă 
nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale 
salariaților, pacienților sau colaboratorilor spitalului. Prelucrarea datelor cu caracter personal de 
care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire 
la utilizarea acestor date este interzisă.
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Art. 156 Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice operațiune 
sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date 
cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în 
orice alt mod, combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Art.157 Politica în domeniul GDPR
(1) în scopul respectării utilizării corecte a datelor cu caracter personal spitalul se 

angajează să respecte politica privind protecția drepturilor și libertăților persoanelor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

(2) Această politică stabilește responsabilitățile Spitalului de Psihiatrie Voila, ale 
angajaților, ale colaboratorilor și ale persoanelor împuternicite de a respecta pe deplin 
prevederile GDPR.

(3) Politica este însoțită de o listă de alte politici, proceduri și formulare asociate, care 
oferă informații privind diferite aspecte ale protecției și securității datelor. Această politică, 
politicile, procedurile și formularele asociate acesteia formează cadrul în care personalul, 
colaboratorii și persoanele împuternicite ar trebui să opereze pentru a asigura conformitatea cu 
legislația privind protecția datelor.

(4) Următoarele politici și proceduri ar trebui să fie consultate împreună cu politica de 
protecție a datelor, după caz:
• Politica de securitate a informației și cu politicile și procedurile aferente acesteia;
• Procedura desemnare Responsabil protecția datelor;
• Procedura Evidența prelucrărilor de date cu caracter personal;
• Procedura de evaluare a impactului privind protecția datelor;
• Procedura de evaluare a interesului legitim;
• Procedura privind acordarea și retragerea consimțământului;
• Procedura privind managementul persoanelor împuternicite;
• Procedura privind informarea persoanelor vizate;
• Procedura de organizare a evenimentelor;
• Procedura utilizare colaboratori;
• Procedura privind instruirea GDPR;
• Procedura privind supravegherea video;
• Procedura solicitare persoană vizată;
• Procedura privind managementul încălcărilor securității datelor cu caracter personal;
• Procedura de notificare a încălcării confidențialității datelor;
• Procedura privind eliminarea înregistrărilor.

CAPITOLUL XVI- REGULI PENTRU PACIENTUL INTERNAT:

Art.158 în vederea unei colaborări optime pe perioada șederii în cadrul secțiilor 
SPITALULUI DE PSIHIATRIE VOILA , pacientul va respecta regulile de bază ale spitalului 
legate de conduita pacienților internați, respectiv:

(1). Nu va părăsi spitalul fără acordul medicului;
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(2) . Va avea fața de personalul medical, un comportament și un limbaj adecvat și 
politicos;

(3) . Va avea fața de ceilalți pacienți, un comportament și un limbaj adecvat și 
politicos;

(4) . Va păstra integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului; în cazul 
constatării deteriorării sau lipsei unor bunuri se va obliga să plătească contravaloarea 
lor;

(5) . Va păstra liniștea și curățenia în incinta spitalului;
(6) . Nu va consuma și nu va introduce în instituție tutun, alcool sau droguri;
(7) . Nu va deține obiecte ascuțite și/ sau tăietoare;
(8) . Va coopera la efectuarea procedeelor de diagnostic și tratament;
(9) . Va respecta circuitele funcționale ale spitalului ;
(10) . Va respecta programul secției în care este internat (de investigații sau 

tratament);
(11) .Va colecta rezidurile menajere in containerele dispuse in fiecare salon, iar 

deșeurile reciclabile în locurile special amenajate pe holul secției corespunzătoare 
salonului.

Art. 159 Obiectele personale de stradă sunt păstrate în dulapurile special amenajate în 
cadrul spitalului fiind interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub paturi.

Art.160 Folosirea camerelor video în scopul filmării este strict interzisă- în anumite 
situații, acest lucru poate fi permis numai cu aprobarea conducerii.

CAPITOLUL XVII- DISPOZIȚII FINALE

Art.161
(1) . Prezentul Regulament de Ordine Interioră se aplică după analizare și avizare de 

către Consiliul Etic al spitalului și după aprobarea de către manager.
Prezentul Regulament Intern va fi valabil începând cu data de 01.08.2020 și este completat de 

Procedurile de sistem/operaționale medicale și nemedicale, de Protocoalele medicale, politicile, 
manualele și regulamentele implementate în cadrul spitalului.

(2) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi, 
privitoare la organizarea și disciplina muncii, precum și ori de câte ori interesele Spitalului de 
Psihiatrie Voila Câmpina o impun.

(3) Propunerile de modificare și completare vor fi prezentate și reprezentanților 
Sindicatelor.

(4) Intrarea în vigoare a unor dispoziții legale imperative, obligatorii pentru angajator și 
angajați, modifică în mod corespunzător, de drept, prezentul Regulament intern, prin încheiere 
de act adițional.

Art. 162
(1) Regulamentul de Ordine Interioară va fi prelucrat cu toți angajații spitalului 

încheindu-se un proces verbal sub semnătură de luare la cunoștină, în două exemplare, din 
care unul se va transmite biroului RUNOS.
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(2) Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Intern 
prelucrarea se face la data angajării, confirmarea scrisă sub forma unui proces verbal 
anexându-se la Contractul individual de muncă.

Art.163 Dispoziții privind publicitatea medicamentului
(1) întâlnirile dintre reprezentanții firmelor de medicamente și medicii specialiști se vor 

desfășura după un program organizat și aprobat de către conducerea spitalului, respectiv în 
zilele de miercuri și vineri între orele 12.00-14.00.

(2) Conținutul materialului publicitar trebuie notificat către conducerea spitalului.
(3) Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii din Spital trebuie 

să se desfășoare după un program aprobat de conducerea spitalului.
(4) întâlnirile dintre reprezentanții firmelor de medicamente și medicii specialiști, 

pot fi restricționat/ interzis în cazul apariției unor epidemii/ pandemii, declarate conform 
prevederilor legale în vigoare.

Art.164 Prezentul Regulament de Ordine Interioară are la bază prevederile legislației în vigoare, 
în principal:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății-Republicată în 2015, cu modificările și 
completările ulterioare;
-Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii- Republicat în 2011, cu modificările și completările 
ulterioare;
- Legea nr. 487 din 11 iulie 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări 
psihice*) - Republicată în 2012, cu modificări și completări ulterioare;
- Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003, cu modificări și completările 
ulterioare;
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 
ulterioare;
-Legea cadru nr 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
actualizată;
- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecția maternității la locurile de 
muncă;
- Ordonanța de Urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și 
organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generalișts, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2015, cu modificările și 
completările ulterioare.
- Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale;
- Ordinul nr.1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
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- Ordinul nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul 
spitalului public;
- Ordinul nr. 863 din 2004 pentru aprobarea atribuțiilor si competențelor consiliului medical al 
spitalelor,
- Ordinul nr. 1502 din 19 decembrie 2016, aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic 
care funcționează în cadrul spitalelor publice;
- Ordinul nr. 1284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea de vizite al aparținătorilor 
pacienților internați în unitățile sanitare publice;
- Legea nr 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului (GDPR);
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului.
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